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การรวบรวมและเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาโดยเฉพาะผลงานของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากเป็นการกระตุ้นให้
นักศึกษาได้น าความรู้ที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการท าวิจัยแล้ว ยังกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายใน
ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ที่นักศึกษาได้เรียนมา 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เล็งเห็นความส าคัญของการรวบรวมและเผยแพร่ผลงานของ
นักศึกษา จึงได้จัดท าหนังสือรวมบทความการท าวิจัยของนักศึกษาฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวม
ผลงานการศึกษาวิชา รอ 9000 การค้นคว้าอิสระ : การประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ ของนักศึกษา
หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดชลบุรี  รุ่นที่  9 
ประจ าปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีหัวข้อการศึกษาและวิจัยที่หลากหลายและ
น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ คณะรัฐประศาสนศาสตร์มีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่ ผลงานของ
นักศึกษาในระดับคณะเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้
ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารการพัฒนา และการบริหารจัดการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การจัดการเรียนการสอนของคณะและนักศึกษาต่อไป 

เนื่องจากนักศึกษาเป็นนักวิจัยเบื้องต้น และระยะเวลาในการจัดท าโครงการศึกษาค้นคว้า
อิสระมีจ ากัด ผลงานของนักศึกษาอาจจะมีข้อผิดพลาดในบางจุด คณะรัฐประศาสนศาสตร์ต้องขอ
อภัยมา ณ ที่นี้ด้วย คณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือ
ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะการบริหารและปัญหาอุปสรรค 2) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ลักษณะการจัดสรร
ทรัพยากร และ 3) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบริหารและให้ข้อเสนอแนะแนวทางเพ่ือการ
พัฒนาศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง  โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลในการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ครั้งนี้ จากผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ คือ สมาชิกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการในศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร 
ผลการศึกษาการบริหารจัดการของของศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากรพบว่า มีผลการศึกษา 
ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

1) ในด้านกระบวนบริหาร แบ่งออกเป็น (1) มีการก าหนดนโยบายและแผน อย่างชัดเจนที่จะ
ช่วยผลักดันให้การด าเนินงานของศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากรเป็นไปตามนโยบายและ
เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์กรมศุลกากร โดยน าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือ  
ธรรมาภิบาลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน (2) การจัดระบบด าเนินการ ขั้นตอน 
การให้บริการมีความเหมาะสมต่อผู้รับบริการ แตย่ังมีปัญหาอุปสรรคในด้านเอกสาร ด้านระเบียบที่ยัง
ไม่เอ้ืออ านวยให้กับผู้รับบริการ ต้องใช้เอกสารตรวจสอบในการขออนุมัติ อนุญาต การตรวจสอบ
ใบอนุญาตระหว่างหน่วยงาน (3) ด้านการอ านวยการ มีการสื่อสารและการประสานงานในการท างาน
ที่มีประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติหน้าที่ แต่ยังมีปัญหาอุปสรรคในด้านการมอบหมายงานที่ยังมีการ
มอบหมายงานที่ไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับภาระงานของเจ้าหน้าที่ และ (4) ด้านการควบคุม มีการ
ติดตาม การนิเทศงาน และการรายงานที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามแบบแผนที่ก าหนด ท าแต่ยัง
มีปัญหาอุปสรรคในด้านการประเมินผล ที่ใช้ดุลยพินิจของผู้ประเมินเป็นตัวก าหนด และเมื่อ
ประเมินผลงานแล้ว ไม่ได้น าผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงงาน  

2) ด้านการจัดสรรทรัพยากร เป็นด้านที่มีส่วนที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์เอกซเรย์
และเทคโนโลยีศุลกากรในการปฏิบัติงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า (1) ด้าน
บุคลากร มีเป้าหมายพัฒนาบุคลากรตามกรอบก าลังในภาครัฐให้มีคุณธรรม มีความสามารถ และ  
เป็นมืออาชีพ แต่ยังมีปัญหาอุปสรรคด้านบุคลากรมีจ านวนน้อย ไม่สอดคล้องกับภาระงานที่ต้อง

                                                           
*
 ร้อยต ารวจเอก, นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ปฏิบัติ (2) ด้านงบประมาณมีงบประมาณที่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจและการให้บริการ มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณจาก 2 ส่วน คือ งบประมาณส่วนกลาง และ งบประมาณจากเงินทุนสนับสนุน
ภารกิจของกรมศุลกากร (3) ด้านเครื่องจักร/อุปกรณ์ มีประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติภารกิจและ 
การให้บริการมีการน าเครื่อง x-Ray/CCTV ที่มีระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้ามาใช้ในการ
ตรวจปล่อย และ (4) ด้านเทคโนโลยี มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่หลากหลายมาใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่และการให้บริการ การน าเทคโนโลยีเครื่อง x-Ray มาช่วยสนับสนุนการตรวจสอบสินค้าให้มี
ความสะดวก การยื่นเอกสารน าเข้า ส่งออก การตรวจปล่อยทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ e-Customs 
การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Bill Payment   

ในส่วนข้อเสนอแนะ ควรเพ่ิมอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ และจัดสรรเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสม 
ควรปรับปรุงขยายพ้ืนที่ เพ่ือรองรับกับปริมาณของผู้ใช้บริการที่มีจ านวนมาก ด้านระเบียบ เอกสาร 
ควรลดขั้นตอนการน าเข้า ส่งออก ลดการใช้เอกสารในการขออนุมัติ อนุญาต การตรวจสอบ
ใบอนุญาต ให้มีการใช้ระบบรับส่งข้อมูลเอกสารและการปฏิบัติงานตรวจปล่อยทางอิเล็กทรอนิกส์
อย่างเต็มรูปแบบ โดยพัฒนาระบบจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ 

ค ำส ำคัญ: การพัฒนา, ประสิทธิภาพ, การบริหาร 
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Abstract 

This study is qualitative research. The objectives of this study were 1) to analyze 
the management characteristics and problems of the Customs X-ray and Technology 
Center; 2) to analyze the characteristics of resource allocation of the X-ray and 
Customs Technology Center; and 3) to study Analysis of the management efficiency 
of the Customs X-ray and Technology Center and provide recommendations on the 
development of the customs x-ray and technology center Laem Chabang Port 
Customs Office Research results. 

1. Management and Obstacles It were found that clear goals and indicators 
were set to help push the Customs Department's operations in accordance with the 
goals of the Master Plan. By applying the principles of good public administration or 
good governance to apply in the administration of the state affairs. 

2. Resource allocation, it was found that 1) on the personnel aspect, the goal 
was to develop personnel according to the manpower framework in the government 
sector to be virtuous, competent, and professional; 2) on the budget, the budget was 
disbursed from 2 parts, namely the central budget and the budget from the money. 
Funds to support the mission of the Customs Department 3) Machinery/Equipment 
an x-Ray/CCTV machine with cargo container inspection system is used for release 
inspection. 

3. Efficiency of management found that 1) speed Document less electronic 
customs clearance services are available. To facilitate quick service for service users 2) 
Accuracy x-ray machine technology is used to help support the inspection of products 
to be convenient coupled with accuracy 3) cost-effectiveness there is a group to 
develop the management system to be effective and is worth it. And 4) Modern 
Electronic payment has been optimized with Bill Payment system and Gateway 
improvement project. 

Keywords: development, efficiency, administration 
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1. บทน ำ 
 
ปัจจุบันความก้าวหน้าของสังคมโลกปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 

กระแสการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือองค์กร การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
รวดเร็ว และรุนแรงก็เนื่องจากปัจจัยที่เกิดจากการก้าวกระโดดของเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนา
อย่างต่อเนื่อง และความซับซ้อนของระบบเศรษฐกิจโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง  ๆ ซึ่งส่งผลกระทบกับ 
การด าเนินงานทั้งภายในและภายนอกองค์การ (เบญจพร พึงไชย, 2556, น.1) ในด้านการค้าระหว่าง
ประเทศ มีบทบาทส าคัญต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของโลกและของประเทศไทย การขยายตัว
ของการท าธุรกิจระหว่างประเทศท าให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าขยายตัวเพ่ิมขึ้น ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
จึงให้ความส าคัญกับการอ านวยความสะดวกทางการค้า ควบคู่ไปกับการปกป้องสังคมจากสินค้าผิด
กฎหมายเป็นอันตรายต่อสังคมหรือสุขภาพของประชาชน ในส่วนของประเทศไทยกรมศุลกากรได้
ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการทางศุลกากรอยู่เสมอ เพ่ืออ านวยความสะดวกทางการค้าในการ
เคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างประเทศ ขณะเดียวกันก็เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมทาง
ศุลกากร เพ่ือสามารถป้องกันการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างประเทศที่ผิดกฎหมาย มีมลภาวะสารพิษ
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพ หรือกิจกรรมผิดกฎหมายต่าง ๆ ที่อาศัยช่องว่างทางการค้าระหว่าง
ประเทศในการกระท าผิดและก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศไทยและต่อประชาคมโลก 

ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 
ได้ใช้ระบบเอกซเรย์ตู้คอนเทนเนอร์มาใช้ในการตรวจสอบสินค้าแทนการเปิดตรวจด้วยเจ้าหน้าที่เพ่ือ
ความรวดเร็วในการให้บริการทางศุลกากรโดยผู้ประกอบการน าเข้าและส่งออกไม่เสียค่าใช้จ่ายในการ
เอกซเรย์ อีกทั้งยังสามารถป้องกันการลักลอบหนีศุลกากร การส าแดงเท็จ หลีกเลี่ยงอากร และ        
ข้อห้ามข้อจ ากัดต่าง ๆ และการป้องกันการลักลอบน าเข้าสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสังคมและ
ประเทศชาติ เช่น อาวุธ ยาเสพติด สารกัมมันตรังสี (ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ) , 
2564) ส าหรับประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการเติบโตของการค้าระหว่างประเทศอย่าง
รวดเร็ว ท่าเรือหลักที่ใช้ในการน าเข้าส่งออกสินค้า คือท่าเรือแหลมฉบัง โดยคิดเป็นสัดส่วนทั้งหมด 
80% ของสินค้าที่ถูกน าเข้าหรือส่งออกทั้งหมด ปริมาณตู้สินค้าที่น าเข้า  ส่งออกเพ่ิมขึ้นในทุก ๆ ป ี
ในปี 2563 มีจ านวนตู้สินค้าน าเข้า ส่งออก ผ่านท่าเรือแหลมฉบังทั้งสิ้น 7,595,758 TEU ในปี 2564 
มีจ านวนตู้สินค้าน าเข้า ส่งออก ทั้งสิ้น 8,335,383 TEU โดยปี 2564 มีปริมาณเพ่ิมขึ้นจากปี 2563 
739,625 TEU (1 TEU เท่ากับตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุตจ านวน 1 ตู้) และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นโดย
เฉลี่ยปีละ 6% (การท่าเรือแห่งประเทศไทย, 2564) ด้วยสภาพปัญหาปริมาณการค้าที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร ต้องท าการเอกซเรย์ตรวจสอบตู้สินค้า ท าการตรวจ
ปล่อยสินค้าและให้บริการในด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องเป็นปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้นอย่างมาก โดยในปี 2563 
มีตู้สินค้าที่ต้องตรวจสอบด้วยเครื่องเอกซเรย์ก่อนท าการตรวจปล่อยทั้งสิ้นจ านวน 225,298 ตู้ และ 
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ในปี 2564 มีตู้สินค้าที่ต้องตรวจสอบด้วยเครื่องเอกซเรย์ก่อนท าการตรวจปล่อยทั้งสิ้นจ านวน 
228,815 ตู้ มีจ านวนเพิ่มขึ้นจากปี 2563 รวม 13,517 ตู้ (กรมศุลกากร, ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยี
ศุลกากร, 2564) ซึ่งศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากรต้องด าเนินงานอย่างเหมาะสมมีความสมดุล
ระหว่างการให้บริการที่รวดเร็ว อ านวยความสะดวกทางการค้า สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ 
ควบคู่ไปกับการควบคุมทางศุลกากรในการปกป้องสังคมและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้
ทรัพยากรที่จ ากัด 

ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารของศูนย์เอกซเรย์และ
เทคโนโลยีศุลกากร ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เพ่ือให้ศูนย์เอกซเรย์และ
เทคโนโลยีศุลกากร ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาท
ส าคัญต่อการอ านวยความสะดวกทางการค้า ในการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างประเทศ (Trade 
Facilitator) สามารถปฏิบัติภารกิจในการเพ่ิมขีดความสามารถในการปกป้องสังคมให้ปลอดภัยด้วย
ระบบควบคุมทางศุลกากร และจัดเก็บภาษีอากรอย่างเป็นธรรม โปร่งใส รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
อันจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ 

 

2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  
 
2.1 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ลักษณะการบริหารและปัญหาอุปสรรคของศูนย์เอกซเรย์และ

เทคโนโลยีศุลกากร ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 
2.2 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ลักษณะการจัดสรรทรัพยากรของศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยี

ศุลกากร ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 
2.3 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบริหารของศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร 

ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังและให้ข้อเสนอแนะแนวทางเพ่ือการพัฒนาศูนย์เอกซเรย์และ
เทคโนโลยีศุลกากร ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 
 

3. ขอบเขตกำรวิจัย 
 

การศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารของศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร 
ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ผู้วิจัยมีแนวคิดในการศึกษาและได้ก าหนดแนวทาง
ในการวิจัย ดังนี้ งานวิจัยนี้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยี
ศุลกากร ในด้านการวางแผน, การจัดระบบด าเนินการ, การอ านวยการ และการควบคุมการ
ปฏิบัติงานของศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร ส าหรับทรัพยากรสนับสนุนการบริหารจัดการ   
ท าการศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรสนับสนุนการบริหารจัดการเกี่ยวกับบุคลากร,  งบประมาณ, 
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เครื่องจักร/อุปกรณ์ และเทคโนโลยีของศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร นอกจากนี้ 
ยังท าการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร เกี่ยวกับความรวดเร็ว ความถูกต้อง 
ความคุ้มค่าและความทันสมัยในการปฏิบัติงานของศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร ส านักงาน
ศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โดยผู้วิจัยจะด าเนินการศึกษาในเขตพ้ืนที่ศูนย์เอกซเรย์และ
เทคโนโลยีศุลกากร ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง  จังหวัดชลบุรี  เท่านั้น มีระยะเวลา 
ในการศึกษา จ านวน 6 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2564 
 

4. ระเบียบวิธีกำรวิจัย 
 

โครงการวิจัยการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารของศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร 
ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 
เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลม
ฉบัง โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (Purposive sampling) เนื่องจากผู้ให้
ข้อมูลจะต้องอาศัยความรู้เชิงลึกความช านาญ และประสบการณ์เก่ียวกับการบริหารของศูนย์เอกซเรย์
และเทคโนโลยีศุลกากร ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
โดยแบ่งเป็น ผู้บริหารศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร 3 คน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับ 
การศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร 5 คน ผู้ประกอบอาชีพตัวแทนออกของ (ชิปปิ้ง) สินค้า
เกษตร จ านวน 5 คน ผู้ประกอบอาชีพตัวแทนออกของ (ชิปปิ้ง) สินค้าประมง จ านวน 5 คน รวมผู้ให้
ข้อมูลส าคัญทั้งหมด 18 คน การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเรียบเรียงข้อมูลจากการสัมภาษณ์
เจาะลึก จากนั้นท าการสรุปความในแต่ละประเด็นของค าถามในเครื่องมือทั้ง 3 ชุด ได้แก่ 1) ผู้บริหาร
ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร 2) เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการศูนย์เอกซเรย์และ
เทคโนโลยีศุลกากร 3) ตัวแทนออกของ (ชิปปิ้ง) สินค้าเกษตร/ประมง ด้วยวิธีการจ าแนกและ
จัดระบบข้อมูล (Typology and Taxonomy) เป็นการน าข้อมูลที่ได้มาจ าแนกและจัดหมวดหมู่ออก
ให้เป็นระบบ ตามกรอบแนวคิดการศึกษา จากนั้นวิ เคราะห์ส่วนประกอบ ( Componential 
Analysis) เป็นการน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ออกให้เห็นเป็นส่วน  ๆ เช่น วิเคราะห์การ
บริหารงานขององค์การและวิเคราะห์สาเหตุและผล (Cause and Effect Analysis) เป็นการน าข้อมูล
ที่ได้มาวิเคราะห์ให้เห็นว่าจากเหตุไปหาผลว่าเมื่อเหตุนี้เกิดขึ้น ได้น าไปสู่ผลที่เกิดขึ้นอะไรบ้าง 
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5. กำรทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 
ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ .) เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมศุลกากร 

กระทรวงการคลัง ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการอ านวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ 
การให้บริการด้านพิธีการ การจัดเก็บภาษีและการควบคุมทางศุลกากร เมื่อท่าเรือแหลมฉบังเริ่มเปิด
ด าเนินการในปีพุทธศักราช 2534 ด่านศุลกากรแหลมฉบังได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพ่ือรองรับการให้บริการด้าน
พิธีการศุลกากร และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ส าหรับท่าเรือน้ าลึกอันดับหนึ่งของประเทศไทย 
โดยมีเป้าหมายเพ่ือแบ่งเบาและลดความแออัดของท่าเรือกรุงเทพ ประกอบกับเป็นท่าเรือที่มีความ
พร้อมสามารถรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี เนื่องจากท่าเรือ
แหลมฉบังอยู่ในท าเลที่ตั้งที่มีความพร้อม มีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางของระบบโลจิสติกส์และ  
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2545 ด่านศุลกากรแหลมฉบังได้ถูกยกระดับขึ้น
เป็นส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง หรือ สทบ. เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ด าเนิน
ไปอย่างรวดเร็ว 

สทบ. มีหน้าที่ก ากับดูแลท าเนียบท่าเรือทั้งภายใน และ ภายนอกเขตท่าเรือแหลมฉบัง ที่ทอด
เรือภายนอกเกาะสีชัง เขตปลอดอากร นิคมอุตสาหกรรม และคลังสินค้าทัณฑ์บน ในเขตพ้ืนที่จังหวัด
ชลบุรี ยกเว้นอ าเภอสัตหีบ ประกอบด้วย ท่าเอกชนในเขตท่าเรือแหลมฉบัง จ านวน 14 ท่า ท่าเรือ
เอกชนนอกเขตท าเนียบท่าเรือ จ านวน 3 ท่า คลังสินค้าอันตราย 1 แห่ง คลังสินค้าทัณฑ์บน 12 แห่ง 
เขตประกอบการเสรี 2 แห่ง เขตปลอดอากร 184 แห่ง จ านวน 30 แห่ง และที่ทอดเรือภายนอก 
เกาะสีชัง 1 แห่ง  

ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร พัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ืออ านวยความสะดวกทางการค้า เพ่ือให้บริการศุลกากรมีความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงการค้าโลก พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพ่ือ
ส่งเสริมการค้าชายแดน และเชื่อมโยงการค้าโลก เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
พัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกัน เพ่ือให้การตรวจสอบและควบคุม
ทางศุลกากรมีประสิทธิภาพและสร้างสังคมปลอดภัย เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดเก็บ
ภาษีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายและสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ผู้เสียภาษี และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร องค์กรมีคุณภาพ 
บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ คุณธรรม และความสุข สามารถขับเคลื่อนกรมศุลกากรให้บรรลุเป้าหมาย 

ส านักงานศุลกากรท าเรือแหลมฉบัง มีภารกิจอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
ดังนี้ ด าเนินการเกี่ยวกับการอ านวยการ ก าหนดโครงการในงานตามยุทธศาสตร์กรมศุลกากรและ
ก าหนดโครงการ/แผนงานด้านการบริหารจัดเก็บภาษีอากร สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรและการ
ตรวจสอบการกระท าความผิดตามกฎหมายศุลกากร และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งวิเคราะห์ 
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ประเมินผล และติดตามผลการด าเนินงาน ให้บริการและควบคุมการจัดเก็บภาษีอากรส าหรับสินค้า
น าเข้า-ส่งออก สินค้าถ่ายล า สินค้าผ่านแดน ควบคุมและตรวจสอบการน าเข้า-ส่งออก และด าเนินการ
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านคลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยบุคลากรและ 
เขตอุตสาหกรรมส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกฎหมายอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการเกี่ยวกับการทบทวนเอกสารต่าง ๆ หลังผ่านพิธีการทางศุลกากรเพ่ือทักท้วง
หรือรับรองการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และด าเนินการเกี่ยวกับคดีทางศุลกากร ของกลางและของ
ตกค้างที่อยู่ในความรับผิดชอบ วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในการน าเข้า -ส่งออก รวมทั้งจัดท า
ประเมินผล พัฒนาและปรับปรุง Profile และมีการปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย (ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง, 2564) 

พิทยา บวรวัฒนา (2556, น.2) การบริหารเป็นเรื่องของการน าเอากฎหมายและนโยบายต่าง ๆ 
ไปปฏิบัติให้เกิดผลซึ่งเป็นหน้าที่ของข้าราชการที่จะท างานด้วยความเต็มใจด้วยความเที่ยงธรรมและ
อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

การบริหาร (มัลลิกา ต้นสอน, 2554) คือ การก าหนดแนวทางหรือนโยบาย การสั่งการ 
การอ านวยการ การสนับสนุนและการตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติสามารถด าเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายที่
ต้องการ และมีการก าหนดนโยบายในการพัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพ่ืออ านวยความสะดวกทางการค้า เพ่ือให้บริการศุลกากรมีความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย 
และให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงการค้าโลก 

มัลลิกา ต้นสอน (2554, น.10) การบริหาร (Administration) ได้กล่าวว่า การก าหนด
แนวทางหรือนโยบาย การสั่งการ การอ านวยการ การสนับสนุนและการตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติสามารถ
ด าเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ และมีการก าหนดนโยบายในการพัฒนากระบวนงานและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ืออ านวยความสะดวกทางการค้า เพ่ือให้บริการศุลกากร
มีความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงการค้าโลก 

วิโรจน์ สารรัตนะ (2539, น .35) ได้ให้ความหมายว่า การวางแผนและโครงการเป็น
กระบวนการ ตัดสินใจเพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์ และแนวทางการกระท าไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้บุคคล 
ในองค์การปฏิบัติตามให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

สุวิมล ติรกานันท์ (2545, น.17) ไดให้ความหมายของโครงการว่า แผนย่อยที่เป็นแผนปฏิบัติ
การและถูกจัดท าขึ้นในลักษณะเป็นรูปธรรม มีความชัดเจนในระดับที่สามารถน าไปเป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติได ้

กุณภาณัฏฐ์ สุวรรณนุรักษ์ (2563, น.261) การบริหาร ได้ชี้ให้เห็นว่า กิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคล
ตั้งแต่สองคนขึ้นไปมาท างานร่วมมือกันด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย  ๆ
อย่างรวมกันโดยประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
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1) บุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป 
2) ต้องมีการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน 
3) ต้องมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการกระท าร่วมกันเด่นชัด วัตถุประสงค์นั้น ๆ  

ต้องตรงกันในหมู่บุคคลผู้ร่วมกระท าการ 
ค าว่า การบริหาร ส่วนใหญ่มักจะนึกถึงการบริหารราชการโดยมีค าศัพท์ที่ใช้มี 2 ค า คือ  

การบริหาร (Administration) นิยมใช้กับการบริหารราชการหรือการจัดการเกี่ยวกับนโยบาย ศัพท์อีก
ค าหนึ่ง คือ การจัดการ (Management) นิยมใช้กับการบริหารธุรกิจเอกชนหรือการด าเนินการตาม
นโยบายที่ก าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ค าว่าการบริหารกับค าว่าการจัดการใช้แทนกันได้ มีความหมาย
เหมือนกัน ซึ่งจะใช้ค าสองค านี้ปะปนกันตลอดไปตามความเหมาะสมจึงจ าเป็นที่จะต้องใช้ความรู้ทั้งที่
เป็นศาสตร์และศิลปะเพ่ือเอาคนและทรัพยากรมารวมกันแล้วให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีต้องการ 

ปัจจัยในการบริหารมีองค์ประกอบที่ส าคัญดังต่อไปนี้  
1) คนหรือบุคคล (Man) เป็นปัจจัยส าคัญของการบริหารงานหน่วยงานหรือองค์การต่าง ๆ 

จ าเป็นต้องมีคนที่ปฏิบัติงาน ผลงานที่ดีจะออกมาได้ต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณภาพและมีความ
รับผิดชอบต่อองค์การหรือหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องมีการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการบริหาร
จัดการองค์กร องค์กรมีคุณภาพ บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ คุณธรรม และความสุข สามารถขับเคลื่อน
องค์กรให้บรรลุเป้าหมาย 

2) เงิน (Money) หน่วยงานจ าเป็นที่จะต้องมีงบประมาณเพ่ือการบริหารงานหากขาด
งบประมาณ การบริหารงานของหน่วยงานก็ยากที่จะบรรลุเป้าหมาย  

3) ทรัพยากรหรือวัตถุ (Material) การบริหารจ าเป็นต้องมีวัสดุอุปกรณ์หรือทรัพยากรในการ
บริหาร หากหน่วยงานขาดวัสดุอุปกรณ์ หรือทรัพยากรในการบริหารแล้ว ก็ย่อมจะเป็นอุปสรรค 
(ชัยยุทธ ค าคุณ, 2560, น.60)  

ค าว่า “การบริหาร” (Administration) และ “การจัดการ” (Management) มีที่มาในเชิง
พัฒนาขององค์ความรู้ที่แตกต่างกันแต่ปัจจุบันได้มีการก าหนดองค์ความรู้ทั้งสองด้านมาผสมผสาน
และประยุกต์เข้ากับองค์กรสมัยใหม่สองค านี้มีความหมายเช่นเดียวกันและสามารถใช้แทนกันได้
เพียงแต่ความนิยมคุ้นเคยหรือความนึกคิดเชิงภาษาที่แตกต่างกันไปบ้างเท่านั้น กล่าวคือ มีนัย 
(Sense) ที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้ (พัชรนันท์ จิระวัฒนภิญโญ, 2562, น.25) 

ชัยยุทธ ค าคุณ (2560, น.23) ที่กล่าวว่า การจัดการด้านบุคคลขององค์การนั้นจ าเป็นจะต้อง
ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติที่จ าเป็นต่อหน้าที่การงานที่ก าหนดไว้และจะต้องให้มี
จ านวนพอเพียง รวมถึงต้องมีการให้ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ที่สมบูรณ์กับสภาพการปฏิบัติ
หน้าที่ของบุคลากร นอกจากนี้ยังต้องมีการการเพ่ิมพูนความรู้สมรรถภาพในการปฏิบัติงานโดยมีการ
พัฒนาการฝึกอบรมความรู้ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยเป็นระยะ ๆ ด้วย 
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กรอบควำมคิดกำรวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

จากกรอบแนวคิดข้างต้น การศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารของศูนย์เอกซเรย์
และเทคโนโลยีศุลกากร ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี  จ าเป็นต้องศึกษาทั้ง
กระบวนบริหารและทรัพยากรสนับสนุนการบริหารจัดการ ซึ่งกระบวนบริหารประกอบด้วย 
การก าหนดนโยบายและแผน ได้แก่ การก าหนดนโยบาย และการวางแผนและโครงการ การจัดระบบ
ด าเนินการ ได้แก่ ขั้นตอน/กระบวนการ เอกสาร และระเบียบ การอ านวยการ  ได้แก่ การมอบหมาย
งาน การสื่อสาร และการประสานงาน การควบคุม ได้แก่ การติดตามและนิเทศงาน การรายงาน และ
การประเมินผลงาน ในส่วนของทรัพยากรสนับสนุนการบริหารจัดการ ประกอบด้วย บุคลากร 
งบประมาณ เครื่องจักร/อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ซึ่งท าการศึกษาบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากร
สนับสนุนการบริหารจัดการ เพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารของศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยี
ศุลกากร ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โดยพิจารณาจาก ความรวดเร็ว 
ความถูกต้อง ความคุ้มค่า และความทันสมัย 
 
 
 
 

กระบวนบริหำรศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยี
ศุลกำกร 

……………………………………………………………… 
การก าหนดนโยบายและแผน 
การจัดระบบด าเนินงาน 
การอ านวยการ 
การควบคุมประเมินผล 

กำรจัดสรรทรัพยำกรสนับสนุนกำรบริหำร 
………………………………………………… 

- บุคลากร  
- งบประมาณ  
- เครื่องจักร/อุปกรณ์  
- เทคโนโลย ี

กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรศูนย์
เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกำกร 

………………………………………………………… 
- ความรวดเร็ว 
- ความถูกต้อง 
- ความคุ้มค่า 
- ความทันสมัย 
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6. ผลกำรวิจัย  
  

ผลการศึกษาโครงการวิจัยการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารของศูนย์เอกซเรย์และ
เทคโนโลยีศุลกากร ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นในการ
วิเคราะห์ผลการวิจัยไว้ 4 ประเด็น ดังนี้ 
 

6.1 ลักษณะกำรบริหำรและปัญหำอุปสรรคของศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกำกร 
ส ำนักงำนศุลกำกรท่ำเรือแหลมฉบัง  

6.1.1 กำรก ำหนดนโยบำยและแผน 
1) นโยบายการบริหาร พบว่า ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร ปฏิบัติตามนโยบาย

การก ากับดูแลองค์การที่ดี กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประสิทธิ์ 
เหมมาลา, สัมภาษณ์, 1 ตุลาคม 2564) มีการพัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่ออ านวยความสะดวกทางการค้า เพ่ือให้บริการศุลกากรมีความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย 
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงการค้าโลก มีการพัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่าง
ประเทศเพ่ือส่งเสริมการค้าชายแดน และเชื่อมโยงการค้าโลก เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ มีการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดเก็บภาษีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้
การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เสียภาษี นอกจากนี้ยังมีการ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร องค์กรมีคุณภาพ บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ 
คุณธรรม และความสุข สามารถขับเคลื่อนกรมศุลกากรให้บรรลุเป้าหมาย (กรมศุลกากร, 2564) 

จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคนโยบายการบริหาร พบว่า ปัญหาทางด้านสมรรถนะ
ขององค์กรเป็นปัญหาหลักของการน านโยบายไปปฏิบัติซึ่งอาจโยงถึงปัจจัยที่ต้องค านึง ได้แก่ บุคลากร 
เงินทุน รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย และการน า
นโยบายไปปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จขึ้ นอยู่กับความสามารถในการควบคุม  ซึ่งหมายถึง 
ความสามารถในการวัดความก้าวหน้าหรือผลการปฏิบัติของนโยบาย (ประสิทธิ์ เหมมาลา, สัมภาษณ์, 
1 ตุลาคม 2564) แผนงานหรือโครงการ ในการนี้ปัญหาของการน านโยบายไปปฏิบัติจะเพ่ิมมากขึ้น
หากผู้รับผิดชอบในนโยบายขาดความสามารถที่จะท าการวัดผลหรือควบคุมผลงานของหน่วยปฏิบัติ  
(ชัยณรงค์ งามศิริอุดม, สัมภาษณ์, 5 ตุลาคม 2564) อีกประเด็นหนึ่ง คือการขาดความร่วมมือหรือ
ความคิดเห็นจากประชาชนในการก าหนดนโยบาย (กิตติ สุทธิโชค, สัมภาษณ์, 17 ตุลาคม 2564)    

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร 
มีการก าหนดนโยบายซึ่งมาจากนโยบายหลักของกรมศุลกากร ในการปรับปรุงการให้บริการ ปฏิบัติ
หน้าที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้มารับบริการให้ได้รับความพึงพอใจในการอ านวย
ความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้นในทุกปี ตามที่ จุมพล หนิมพานิช (2549) 
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กล่าวว่า การก าหนดนโยบาย คือการตัดสินใจนโยบายของรัฐที่จะตอบสนองต่อปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน อีกทั้งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีตามที่ พิทยา บวรวัฒนา (2556, น.2) 
การบริหาร หมายถึง เป็นเรื่องของการน าเอากฎหมายและนโยบายต่าง ๆ ไปปฏิบัติให้เกิดผลซึ่งเป็น
หน้าที่ของข้าราชการที่จะท างานด้วยความเต็มใจด้วยความเที่ยงธรรมและอย่างมีประสิทธิภาพตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร ได้ปฏิบัติตามแนวนโยบายกรม
ศุลกากรเพ่ือให้องค์กรมีคุณภาพ บุคลากรมีความเชี่ยวชาญปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ให้บริการศุลกากรมีความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงการค้าโลก องค์กรมีประสิทธิภาพและมีความเชื่อมโยงกัน ตามที่ อัครวัฒน์ นิธิจิรวงศ์ 
(2559) กล่าวว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ คือ 
ด้านนโยบาย การบริหารงาน การวางแผน พบว่านโยบายและการบริหารเป็นปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรมากที่สุด และการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชาในการจัดแบ่งการ
ปฏิบัติหน้าที่จัดบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับงานอย่างถูกต้องส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน 

2) การวางแผนและโครงการ พบว่า การวางแผนปฏิบัติราชการศูนย์เอกซเรย์และ
เทคโนโลยีศุลกากรได้มีการก าหนดเรื่อง เป้าหมาย และตัวชี้ วัด อย่างชัดเจนที่จะช่วยผลักดันให้การ
ด าเนินงานของกรมศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมายของแผนแม่บทที่ส่งเสริมให้น าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้า
มาปรับใช้ในการพัฒนากระบวนงาน ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม เตรียม
ความพร้อมแนวทางการปฏิบัติส าหรับการตรวจปล่อยสินค้าด้วยระบบ X-Ray/CCTV, ระบบควบคุม
ยานพาหนะผ่านแดน (Vehicle Information System : VIS) 2) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 
น าระบบค าขอใบอนุญาต เพ่ือการน าเข้า ส่งออกสินค้าเกษตรแบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวผ่าน
ระบบ NSW และเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 3) ด้านองค์การ ด าเนินการตามระบบ
ลงทะเบียนและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมจัดท าคู่มือและให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ใช้ระบบงาน เพ่ือช่วยผลักดันให้การด าเนินงานของกรมศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมายของ
แผนแม่บทที่ส่งเสริมให้น าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับใช้ในการพัฒนากระบวนงาน (กรมศุลกากร, 
2564) 

จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคการวางแผนและโครงการ พบว่า การวางแผนการบริหาร
ในการด าเนินงานของหน่วยงานมักมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยโดยผู้ที่มีอ านาจในการบริหารงาน 
ก็จะยึดถือในรูปแบบของตนเอง หรือผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ เกี่ยวกับการวาง
แผนการบริหารและการจัดการประเมินไม่เพียงพอ จึงอาจท าให้การด าเนินการขาดประสิทธิภาพ 
บุคลากรมีไม่เพียงพอ (ญาณะพันธุ์ ห่าว, สัมภาษณ์, 2 ตุลาคม 2564) ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณ
จากผู้เกี่ยวข้อง และเจตคติและความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานไม่เห็นความส าคัญของการ
ท าโครงการ หรือไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร (เชิดศักดิ์ สรรเกียรติกุล, สัมภาษณ์, 7 ตุลาคม 2564) 
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จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร 
มีการวางแผนและโครงการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีและ 
แผนยุทธศาสตร์ กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการปฏิบัติตามพันธกิจ
ที่วางไว้ มีการก าหนดเป้าหมาย แผน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบและตัวชี้วัดเพ่ือบรรลุผลตามที่
วางไว้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของจิรนันท์ ชูเกตุ (2563, น.19) ได้กล่าวถึงการวางแผนใน
การแบ่งหน้าทีใ่นกระบวนการบริหารจัดการไว้ว่า การวางแผนเป็นขั้นตอนในการก าหนดวัตถุประสงค์
และพิจารณาถึงวิธีการที่ควรปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องตัดสินใจว่า
องค์กรมีวัตถุประสงค์อะไรในอนาคตและจะต้องด าเนินการอย่างไรเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์นั้น ลักษณะการวางแผนมีดังนี้ 

(1) การด าเนินการตรวจสอบตัวเอง เพ่ือก าหนดสถานภาพในปัจจุบันขององค์การ 
(2) การส ารวจสภาพแวดล้อม 
(3) การก าหนดวัตถุประสงค์ 
(4) การพยากรณ์สถานการณ์ในอนาคต 
(5) การก าหนดแนวทางปฏิบัติงานและความจ าเป็นในการใช้ทรัพยากร 
(6) การประเมินแนวทางการปฏิบัติงานที่วางไว้ 
(7) การทบทวนและปรับแผนเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ของการ

ควบคุมไม่เป็นไปตามที่ก าหนด 
(8) การติดต่อสื่อสารในกระบวนการของการวางแผนเป็นไปอย่างทั่วถึง 

อีกทั้ง สอดคล้องกับ วิโรจน์ สารรัตนะ (2539, น.35) ได้ให้ความหมายว่าการวางแผนและ
โครงการเป็นกระบวนการตัดสินใจเพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์ และแนวทางการกระท าไว้ล่วงหน้า 
เพ่ือให้บุคคลในองค์การปฏิบัติตามให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  รวมถึงตามที่ สุวิมล 
ติรกานันท์ (2545, น.17) ได้ให้ความหมายของโครงการ คือ แผนย่อยที่เป็นแผนปฏิบัติการและถูก
จัดท าขึ้นในลักษณะเป็นรูปธรรม มีความชัดเจนในระดับทีส่ามารถน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้ 

6.1.2 กำรจัดระบบด ำเนินกำร 
1) ขั้นตอน/กระบวนการ พบว่า ขั้นตอน/กระบวนการของทางศูนย์เอกซเรย์และ

เทคโนโลยีศุลกากร มีกระบวนการในการน าเข้าสินค้า ส่งออกสินค้าที่เป็นแบบแผนชัดเจน โดยมีการ
วางแผนงานระบบการน าเข้า-ส่งออกสินค้า มีการบริหารจัดการกระบวนการแต่ละขั้นตอนอย่าง
ชัดเจน รวมถึงมีการชี้น า และการควบคุมในกระบวนการน าเข้า-ส่งออกสินค้าตามกฎหมายศุลกากร
และกฎหมาย ระเบียบอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง มีขั้นตอนกระบวนการท างานแสดงให้ผู้รับบริการรับทราบได้
อย่างชัดเจน (ปฤษฎี ไทยนิยม, สัมภาษณ์, 3 ตุลาคม 2564) 
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จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคขั้นตอน/กระบวนการ พบว่า ขั้นตอนการน าเข้า 
ส่งออก สินค้าบางชนิดยังมีความยุ่งยาก ซับซ้อน (กรรณิการ์ นาคสุข, สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2564) 
รวมทั้งต้องยื่นขอใบอนุญาตน าเข้าหลังจากที่สินค้ามาถึงท่าแล้วเท่านั้น และต้องยื่นขออนุญาตจาก
หลายหน่วยงาน (รัฐพล ประถมวงษ์, สัมภาษณ์, 10 ตุลาคม 2564) 

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร 
มีการขั้นตอน/กระบวนการท างานที่เป็นระบบ มีขั้นตอนการท างานที่ชัดเจนให้ผู้มาใช้บริการทราบ 
มีความเหมาะสม สามารถตอบสนองความต้องการต่อผู้รับบริการ ตามที่ สุทธิ ภาษีผล (2549) 
ได้กล่าวไว้ คือ กระบวนการที่สร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมาตรฐาน (Standard) เป็นที่ยอมรับ 
(Acceptable) เป็นไปตามข้อก าหนดของลูกค้า  (Meet customer requirement) สามารถ
ตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป็นการเชื่อมโยงกิจกรรม ( Interlocked Activities) 
หรือขั้นตอนหลาย ๆ ขั้นตอนเข้าด้วยกัน เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) หรือ Output โดยให้ใช้
ทรัพยากรคุ้มค่าที่สุด และสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการของ Hodgetts 
(อ้างถึงใน ฐาปนี สุขสมประสงค์ และเกษม สวัสดี (2563 , น.25) ที่กล่าวว่า กระบวนการการบริหาร
จัดการ คือองค์กรต้องมีกระบวนการในการบริหารโครงสร้างพ้ืนฐานองค์กร และบุคลากรที่เป็นแบบ
แผนชัดเจน คือ มีการวางแผน การบริหารจัดการองค์กร การชี้น า และการควบคุม เพ่ือให้การการ
บริหารจัดการในแต่ละกระบวนการมีประสิทธิภาพ 

2) เอกสาร/แบบฟอร์ม พบว่า มีการบริหารงานเอกสาร โดยแบ่งออกเป็นเอกสารรูปแบบ
กระดาษ และเอกสารรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
พ.ศ. 2564 และได้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักในการให้บริการผ่านพิธีการศุลกากรในระบบ 
e-Customs ตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบสารบรรณฯว่า การติดต่อราชการให้ด าเนินการด้วยระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก โดยผู้ประสงค์จะด าเนินการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์
จะต้องท าการลงทะเบียนกับกรมศุลกากร เพื่อบันทึกข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ของกรม
ศุลกากร ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนแล้วสามารถเข้าสู่ระบบการผ่านพิธีการศุลกากรทางคอมพิวเตอร์ของ
ตนเองหรือผ่าน SERVICE COUNTER ของเอกชนหรือที่จุดให้บริการของกรมศุลกากร ณ จุดน าเข้า-
ส่งออก (ปฤษฎี ไทยนิยม, สัมภาษณ์, 3 ตุลาคม 2564) 

จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคการใช้เอกสาร พบว่า มีปัญหาการเตรียมเอกสารมาไม่
ครบถ้วน การน าเอกสารมาไม่ตรงตามประเภทของสินค้า ท าให้ไม่สามารถท าการด าเนินการน าเข้า 
หรือส่งออกได้ (สุพัตรา ทาประเสริฐ, สัมภาษณ์, 11 ตุลาคม 2564) ปัญหาการใช้เอกสารในการ
น าเข้า ส่งออกสินค้าบางชนิดต้องใช้เอกสารตัวจริงที่เป็นกระดาษจากหน่วยงานอ่ืนในการขออนุมัติ 
อนุญาต ท าให้เกิดความล่าช้าไม่สะดวกต่อการรับบริการ (ประภาพรรณ ตันสมบัติ, สัมภาษณ์, 24 
ตุลาคม 2564) 
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จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร 
มีการจัดการเอกสารที่เป็นระบบ ระเบียบ สามารถบริหารจัดการ ตรวจสอบ ควบคุมเอกสารได้ดีตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณของภาครัฐ มีแบบฟอร์มที่เป็นมาตรฐาน น าระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการให้บริการยื่นเอกสาร ผ่านพิธีการศุลกากร แต่ยังมีปัญหาอุปสรรคในการ
น าเข้า ส่งออกสินค้าบางชนิดต้องใช้เอกสารตัวจริงที่เป็นกระดาษจากหน่วยงานอ่ืนในการขออนุมัติ 
อนุญาต ท าให้เกิดความล่าช้าไม่สะดวกต่อการรับบริการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการของ Hodgetts (อ้างถึงใน ฐาปนี สุขสมประสงค์ และเกษม สวัสดี, 2563, น.25) 
ที่กล่าวว่า ในการจัดการองค์กรต้องมีเอกสารหรือแบบฟอร์มที่มีมาตรฐานชัดเจนในการปฏิบัติงาน 
และการให้บริการ เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีมาตรฐานชัดเจนและเป็นไปตามแบบฟอร์มที่ได้ก าหนดไว้ 
รวมถึงตามท่ี สุมาลี ทองดี (2553) ได้กล่าวถึงการจัดการเอกสารไว้ว่า เป็นงานซึ่งเกี่ยวกับการจัดเก็บ
ข้อมูลของหน่วยงานให้เป็นระเบียบ สะดวก และรวดเร็วต่อการค้นหา เพ่ือช่วยให้การบริหารงาน
เอกสารมีประสิทธิภาพและสามารถลดต้นทุนในการด าเนินงาน เอกสารให้ต่ าลงได ้ 

3) ระเบียบ พบว่า การน าเข้าและส่งออกสินค้า จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ. 
ศุลกากร พ.ศ. 2560 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ประกาศที่กรมศุลกากรและ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการน าเข้า อาทิ กระทรวงพาณิชย์ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา กรมปศุสัตว์ ฯลฯ ที่ก าหนดไว้ให้ครบถ้วน (ญาณะพันธุ์ ห่าว, สัมภาษณ์, 2 ตุลาคม 2564) โดยมี
ค าแนะน าในการจัดเตรียมเอกสาร เพ่ือปฏิบัติตามข้ันตอนพิธีการศุลกากรในการน าเข้าสินค้า 

จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคระเบียบ พบว่า ระเบียบกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และ
ขั้นตอนในการปฏิบัติอาจมีมากท าให้เกิดการปฏิบัติงานไม่สะดวก และล่าช้า หรืออาจท าให้มีลักษณะ
การบริหารยืดยาด ปัญหาผู้ประกอบการที่จะน าเข้า หรือส่งออกสินค้าไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
และประกาศที่กรมศุลกากรและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงพาณิชย์ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กรมปศุสัตว์ ฯลฯ ที่ได้ก าหนดไว้ให้ครบถ้วน  (ญาณะพันธุ์ ห่าว, 
สัมภาษณ์, 2 ตุลาคม 2564) ปัญหาระเบียบที่ก าหนดมานานไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย ท าให้
เป็นอุปสรรคในการด าเนินงาน (ประสิทธิ์ เหมมาลา, สัมภาษณ์ , 1 ตุลาคม 2564) และปัญหา
ผู้ประกอบการขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับของศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร 
ท าให้การด าเนินงานล่าช้า (จารุณี นุ่มโฉม, สัมภาษณ์, 15 ตุลาคม 2564) 

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร 
มีการปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ ข้อบังคับกฎหมาย พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560 ประมวลระเบียบ
ปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ประกาศท่ีกรมศุลกากรและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงาน
ให้บริการทั้งในด้านการอ านวยความสะดวกให้ผู้รับบริการและการควบคุมทางศุลกากรเพ่ือความ
สมดุลระหว่างความสะดวกรวดเร็วสร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการกับการควบคุมเพ่ือปกป้องสังคม 
ตามที่ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525, น.674) ให้ความหมายว่า ระเบียบ หมายถึง 
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แบบแผนที่วางไวเป็นแนวปฏิบัติหรือด าเนินการ และสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีตามที่ พิชิต 
บุญสาร (2550, น.18) กล่าวว่า ระเบียบ หมายถึง แบบแผนข้อบังคับที่สังคมก าหนดขึ้น เพ่ือเป็น
แนวทางปฏิบัติส าหรับบุคคลในสังคม เป็นสิ่งควบคุมให้บุคคลอยู่ในระเบียบแบบแผนเดียวกัน ทั้งนี้
เพ่ือความเป็นระเบียบ ความสงบสุข ของสังคม อีกท้ัง กุณภาณัฏฐ์ สุวรรณนุรักษ์ (2563, น.63) กล่าว
ว่า การบริหารจัดการ (Administration) กระบวนการในการด าเนินงานของบุคคล ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป 
ท าหน้าที่ปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งที่บุคคลในองค์การร่วมกันวางไว้โดยมี
ระเบียบแบบธรรมเนียมหลักปฏิบัติมีการใช้ทรัพยากรและเทคนิคต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

6.1.3 กำรอ ำนวยกำร  
1) การมอบหมายงาน พบว่า ผู้บริหารมีการมอบหมายงานตามต าแหน่งหน้าที่ที่กรม

ศุลกากรก าหนด ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร มีหน้าที่
ด าเนินการเกี่ยวกับการอ านวยการตามยุทธศาสตร์กรมศุลกากรและด้านการบริหารจัดเก็บภาษีอากร 
สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรและการตรวจสอบการกระท าความผิดตามกฎหมายศุลกากร และ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องรวมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผล และติดตามผลการด าเนินงาน (ญาณะพันธุ์ ห่าว, 
สัมภาษณ์, 2 ตุลาคม 2564) มีหน้าที่ในการบริการและควบคุมการจัดเก็บภาษีอากรส าหรับสินค้า
น าเข้า-ส่งออก สินค้าถ่ายล า สินค้าผ่านแดน ควบคุมและตรวจสอบการน าเข้า-ส่งออก และด าเนินการ
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านคลังสินค้าทัณฑ์บน ตามคุณสมบัติประจ าต าแหน่ง (Job Description) 
ที่กรมศุลกากรก าหนด (ปฤษฎี ไทยนิยม, สัมภาษณ์, 3 ตุลาคม 2564) 

จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคการมอบหมายงาน พบว่า ในด้านการมอบหมายงาน
เฉพาะกิจ ที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ ตามแผนงานหรือโครงเป็นครั้งคราว การขาดการกระจายหน้าที่
ภาระงาน ท าให้ไม่เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานเท่าที่ควร (ชัยณรงค์ งามศิริอุดม, สัมภาษณ์, 5 
ตุลาคม 2564) ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎระเบียบแบบแผนต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ท าให้ปฏิบัติงานไม่
คล่องตัว ซึ่งควรมีการแบ่งงานหรือ มอบหมายงานอย่างชัดเจน และเหมาะสมต่อความสามารถของ
บุคลากร วางคนให้ถูกกับงาน กระจายภาระงาน ไม่กระจุกหน้าที่ภาระงานอยู่ที่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
เจ้าหน้าที่มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องของการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของงาน 
เพ่ือให้ปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร 
มีการมอบหมายงานตามต าแหน่งหน้าที่ที่กรมศุลกากรก าหนด ตามคุณสมบัติประจ าต าแหน่ง (Job 
Description) มีหน้าที่ครอบคลุมภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่และการให้บริการของศูนย์เอกซเรย์และ
เทคโนโลยีศุลกากร แต่มีปัญหาอุปสรรคด้านการมอบหมายงานเฉพาะกิจ ที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ 
ตามแผนงานหรือโครงเป็นครั้งคราว การขาดการกระจายหน้าที่ภาระงาน ไม่กระจุกหน้าที่ภาระงาน
อยู่ที่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีที่ จิรนันท์ ชูเกตุ  (2563) กล่าวว่า 
ข้อจ ากัดซึ่งเป็นอุปสรรคในการบริหารงานคือ ไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบงานโดยตรงตามบทบาทหน้าที่
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ที่ระบุในโครงสร้างองค์กร แต่เป็นไปในลักษณะการมอบหมายงานเป็นครั้งคราวรายบุคคล ซึ่งอาจไม่
ตรงกับความช านาญหรือเชี่ยวชาญ ผู้บริหารจึงควรที่จะมีการการมอบหมายงานโดยตรงตามบทบาท
หน้าที่ให้มีความเหมาะสมกับบุคลากร รวมถึงแนวคิดที่ Aaacat (อ้างถึงใน วรรณสิริ สร้างเอ่ียม, 
2562, น.16) กล่าวว่า การมอบหมายงานเป็นการมอบอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบต่อบุคคลอ่ืน
เพ่ือท ากิจกรรมเฉพาะ โดยการมอบหมายงานจะมีประโยชน์ คือ การท างานเกิดประสิทธิภาพและ
ทันเวลา ทั้งยังส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพ 

2) การสื่อสาร พบว่า มีการสื่อสารกันโดยตรง เช่น พูดคุยด้วยวาจา การประชุม 
การสื่อสารผ่านระบบสารบรรณ เอกสาร หนังสือราชการ และการสื่อสารผ่านเครื่องมือสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร และสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ เช่น ระบบอินเตอร์เน็ต 
อีเมล์ LINE เฟซบุ๊ค เว็บไซต์ และระบบ e-Customs ใช้ในการรับส่งข้อมูลระหว่างเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในกรมศุลกากร และผู้ใช้บริการกับกรมศุลกากร (สุพัตรา ทาประเสริฐ, สัมภาษณ์, 11 
ตุลาคม 2564) 

จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคการสื่อสาร พบว่า อาจเกิดปัญหาในการติดต่อสื่อสาร
เร่งด่วนที่ไม่ทันต่อเหตุการณ์ เกิดความล่าช้าในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เจ้าหน้าที่บางส่วนขาดการ
สื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ปฏิบัติงาน ท าให้ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้รับทราบนโยบายต่าง ๆ 
(ชัยณรงค์ งามศิริอุดม, สัมภาษณ์, 5 ตุลาคม 2564) อุปกรณ์สื่อสารอาจขัดข้องได้ ระบบ e-Customs 
ที่ให้บริการต่าง ๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอาจเกิดปัญหาการขัดข้องได้  ผู้ใช้บริการบางคนขาดความรู้ 
ความเข้าใจในการใช้งานระบบ e-Customs ท าให้ไม่สามารถใช้งานระบบได้อย่างสะดวกรวดเร็วใน
การรับส่งข้อมูล หรือติดต่อสื่อสารผ่านระบบ e-Customs (จารุณี นุ่มโฉม, สัมภาษณ์, 15 ตุลาคม 
2564) 

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร 
มีการสื่อสารทางตรงผ่านการพูดคุยด้วยวาจา การประชุม การสื่อสารผ่านระบบสารบรรณ เอกสาร 
หนังสือราชการ และการสื่อสารผ่านเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์  ซ่ึงมีการสื่อสารที่ครบถ้วน
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ตามที่ David K. Berlo (อ้างถึงใน กิติมา สุรสนธิ, 2548, น.78) กล่าวไว้ใน
หลักทฤษฎี SMCR โดยอธิบายว่า องค์ประกอบทางการสื่อสารประกอบไปด้วย S (Source Or 
Sender) คือ ผู้ส่งสาร M (Message) คือ สาร C (Channel) คือ ช่องทางการสื่อสาร R (Receiver) คือ 
ผู้รับสาร อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีตามที่ สุนันท์ชัย ตันพัฒนา (2561 , น.41) 
ได้กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกระบวนการด าเนินงานเพ่ือแสวงหา การวิเคราะห์ การจัดเก็บ 
การจัดการ และการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

ทั้งนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์ต่อการท างานในหลายประการ ได้แก่ 1) ช่วยให้
การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วมากขึ้น เพราะการประมวลผล และการรายงานผลสามารถท าได้อย่าง
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รวดเร็ว 2) ช่วยลดต้นทุนในการด าเนินงานทั้งในด้านระยะทาง ระยะเวลา และรูปแบบในการสื่อสาร
ข้อมูล 3) ช่วยให้การติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์การเป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงท าให้การ
ประสานงานท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 4) ช่วยให้ผู้ที่เก่ียวข้องมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจร่วมกัน
ได้อย่างถูกต้องตรงกัน รวมถึงมีข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

3) การประสานงาน พบว่า ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากรมีการจัดท าโครงการ
ประสานงานร่วมกับประเทศอ่ืน ดังนี้ โครงการ Container Security Initiative เป็นความร่วมมือ
ด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางตู้คอนเทนเนอร์เพ่ือป้องกันการก่อการร้ายจากการขนส่งอาวุธ
และเคมีภัณฑ์ทางทะเล โดยสินค้าที่ส่งถึงสหรัฐอเมริกาจะไม่ถูกตรวจสอบซ้ าท าให้ได้รับความสะดวก
รวดเร็วขึ้น และโครงการ Mega port Initiative เป็นโครงการความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกา 
โดยติดตั้งเครื่องวัดรังสี เพ่ือป้องกันการก่อการร้ายที่จะมาใช้ท่าเรือขนาดใหญ่ในการขนวัสดุนิวเคลียร์ 
หรือวัสดุกัมมันตภาพรังสี (ญาณะพันธุ์ ห่าว, สัมภาษณ์, 2 ตุลาคม 2564) 

จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคการประสานงาน พบว่า การขาดความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน หรือองค์การภาคเอกชน ในประเทศไทยนั้นเป็นประเด็นปัญหาการบูรณาการในการปฏิบัติ 
เพราะหน่วยราชการมักจะหวงแหนภารกิจ ตีกรอบไม่อยากให้หน่วยงานอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจ
ของตนเอง ในบางครั้งจะพบว่าหน่วยงานงานที่รับผิดชอบการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติต้องจัดท า
ภารกิจด้วยตนเอง จนแล้วเสร็จ ไม่ยอมพ่ึงพา อาศัย เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ ข้ามหน่วยงาน 
(ญาณะพันธุ์  ห่าว, สัมภาษณ์, 2 ตุลาคม 2564) ทั้งที่มีเป้าประสงค์เพ่ือสร้างความผาสุกให้กับ
ประชาชนเช่นเดียวกัน  

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร 
มีการประสานงานร่วมกับประเทศอ่ืน ในการควบคุมทางศุลกากรโครงการต่างๆ เพ่ือร่วมมือในการ
ปกป้องสังคมและประชาคมโลกจากสินค้าอันตราย และป้องกันช่องการกระท าผิดกฎหมายทั้งใน
ประเทศและระหว่างประเทศ แต่ยังมีปัญหาอุปสรรคในด้านความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ 
ตามที่ O‘Leary, Gerard and Bingham (อ้างถึงใน ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์, 2560, น.289) กล่าวไว้ว่า 
การประสานความร่วมมือ เป็นการร่วมด าเนินงานและร่วมมือกันเพ่ือบรรลุ เป้าหมายร่วม ด้วยการ
ท างานข้ามขอบเขตในลักษณะของความสัมพันธ์แบบข้ามภาคส่วน (working across boundaries in 
multi sector relationships) ซึ่งความร่วมมือดังกล่าว ต้องอยู่บนฐานของการต่างตอบแทน  

6.1.4 กำรควบคุม 
1) การติดตามและนิเทศงาน พบว่า มีการมีการติดตามและนิเทศงาน ตามนโยบายการ

ก ากับดูแลองค์การที่ดี กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ก าหนดนโยบาย
การพัฒนาที่เน้นการสร้างบุคลากรภาครัฐให้เป็นคนเก่ง คนดี มีใจบริการ ตลอดจนการพัฒนาระบบ
บริหารก าลังคนให้มีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ และเสริมสร้างความโปร่งใสใน
องค์กร ซึ่ งแนวทางการพัฒนานี้จะช่วยส่ง เสริมให้บุคล ากรปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม 
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มีความสามารถ และเป็นมืออาชีพสูง สร้างความพึงพอใจในระบบบริหารและความผูกพันให้กับ
บุคลากร ตลอดจนสามารถช่วยลดข้อร้องเรียนที่ เกิดขึ้นได้ เพ่ือให้องค์กรมีคุณภาพบุคลากรมีความ
เชี่ยวชาญคุณธรรมและมีความสุข สามารถขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย (ปฤษฎี ไทยนิยม, 
สัมภาษณ์, 3 ตุลาคม 2564) 

จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคการติดตามและนิเทศงาน พบว่า การนิเทศงาน
ผู้บังคับบัญชามักจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในทีมเป็นผู้นิเทศงาน แต่ด้วยรูปแบบการท างานเป็นกะ 
และอัตราก าลังพลในหน่วยงานที่ไม่เพียงพอ ท าให้ค่อนข้างมีอุปสรรคในการนิเทศงานให้กับเจ้าหน้าที่
ใหม่ รวมถึงปัจจัยด้านความสามารถของผู้นิเทศงานกับผู้รับการนิเทศที่ส่งผลกระทบต่อการนิเทศ 
ยังขาดการวางแผนการนิเทศงานที่ชัดเจนและเป็นระบบ บุคลากรบางคนขาดความเข้าใจและ 
ไม่ตระหนักรู้ต่อกระบวนการนิเทศภายใน ไม่ให้ความส าคัญกับกิจกรรมการนิเทศภายใน ขาดการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือรับการนิเทศ และบางครั้งไม่มีการน าผลการนิเทศภายในปรับปรุงและพัฒนา
งานการบริหาร 

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร 
มีการติดตามและนิเทศงาน ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ก าหนด แต่ยังขาดกระบวนการขั้นตอนการติดตามนิเทศงานที่มีลักษณะ
เป็นรูปแบบที่เป็นระเบียบแบบแผนมีที่ชัดเจนและเป็นระบบ และมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้นิเทศโดยเฉพาะ 
ส่งผลให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายไม่สามารถเดินตามทิศทางการติดตามและนิเทศงานที่ถูกต้องถูกวิธี แต่จะ
มีความใกล้ชิดเป็นกันเองและมีความสัมพันธ์เชิงบวกในการนิเทศงาน ลดความตึงเครียด ผู้นิเทศและ
ผู้รับการนิเทศสามารถสอบถาม แบ่งกันความรู้ ประสบการณ์ท างานกันได้โดยสะดวก ท าให้เรียนรู้ได้
อย่างต่อเนื่องแม้จบการนิเทศงานไปแล้ว เนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์เอกซเรย์และ
เทคโนโลยีศุลกากรด้วยกัน โดยผู้บังคับบัญชาจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในทีมงานผู้ปฏิบัติงานเป็น 
ผู้นิเทศงาน ตามทีแ่นวคิดของ Glickman, Gordon and Ross-Gordon (อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรียนดี, 
2553, น.120) ที่มีแนวคิดว่า ทั้งผู้นิเทศและครูเป็นเพ่ือนร่วมงานกัน มีความรู้ ความสามารถ ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการสอนใกล้เคียงกัน สามารถช่วยกันให้พัฒนาเจริญก้าวหน้าได้มีแนวด าเนินการ 
คือ (1) ใช้วิถีทางประชาธิปไตยในการท างานร่วมกัน (2) ให้ความส าคัญกับมนุษย์ โดยให้มี อิสระที่จะ
เลือกท าตามที่ตนต้องการด้วยความสามารถของตนเอง (3) ยอมรับคนในฐานะมนุษย์ด้วยกันอย่างมี
คุณค่า มีศักยภาพ (4) ระลึกอยู่เสมอว่าจะต้องมีความรับผิดชอบในตัวเอง จัดด าเนินการต่าง ๆ และ 
ตัดสินใจด้วยตนเอง และ (5) ยอมรับสภาพความเป็นจริงและความสามารถของแต่ละบุคคลที่มีอยู่  
รวมทั้งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีตามที่ ชัยยุทธ ค าคุณ (2560) กล่าวว่า แนวทางในการพัฒนา
กระบวนการทางศุลกากรเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของประเทศ คือการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบ สุจริต และมีจิต
ให้บริการควบคู่กับการเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ 
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2) การรายงานผล พบว่า การรายงานต้องปฏิบัติตามสายการบังคับบัญชา การรายงานที่
ถูกต้องตามระเบียบแผนต้องท าเป็นหนังสือ โดยปฏิบัติตามระเบียบสารบรรณของทางราชการตาม
ขั้นตอน โดยหากเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องรายงาน ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับทางช่องทาง
สื่อสารที่รวดเร็วที่สุด เช่น โทรศัพท์ LINE เพ่ือให้ทราบสถานการณ์หรือปัญหา หรือทราบผลการ
ด าเนินการ แล้วจึงรายงานเป็นหนังสือตามระเบียบแบบแผนทางราชการต่อไป ในช่องทางการรายงาน
อ่ืนๆ มีการรายงานทางวาจา และรายงานผ่านช่องทางการสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ LINE อีเมล์ เพ่ือให้
ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์  (ประสิทธิ์ เหมมาลา, 
สัมภาษณ์, 1 ตุลาคม 2564) 

จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคการรายงานผล พบว่า ในการรายงาน บางครั้ง
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีการรายงานที่ล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ ท าให้เกิดความล่าช้าของผู้บริหารในการ
แก้ไขปัญหา การตัดสินใจ หรือการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง (ประสิทธิ์ เหมมาลา, สัมภาษณ์, 1 ตุลาคม 
2564) ในการรายงานแบบเป็นทางการ ต้องท าเป็นหนังสือราชการ หรือเป็นเอกสาร มีความล่าช้า 
เสียเวลาในการเสนองานเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทราบ หรือลงลายมือชื่อ เป็นขั้นตอนผ่านระบบสาร
บรรณตามแบบแผนของทางราชการ ท าให้เกิดความยุ่งยากล่าช้า ไม่สะดวกรวดเร็วในการรายงาน 
(เชิดศักดิ์ สรรเกียรติกุล, สัมภาษณ์, 7 ตุลาคม 2564) 

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร 
มีการรายงานผลตามช่องทางการรายงานในหลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นแบบแผนทางราชการ ผ่านการ
รายงานทางหนังสือราชการ การประชุม ทางวาจา และรายงานผ่านช่องทางสื่อสารโดยใช้เครื่องมือ
สื่อสารเพ่ือความรวดเร็วแล้วจึงรายงานตามแบบแผนต่อไป ตามที่ จิรพันธ์ ไตรทิพจรัส (2549, น.3) 
กล่าวไว้ว่า การก ากับดูแลการด าเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
โดยวิธีการที่ใช้ในการติดตาม ได้แก่ (1) การประชุมและให้รายงานการปฏิบัติงานตามแผนและ
โครงการในที่ประชุม (2) การให้เขียนรายงานผลเป็นครั้งคราว เช่น รายงานรายไตรมาส (3) การให้
กรอกแบบฟอร์มเพ่ือรายงาน และ (4) การติดตามสังเกต สอบถามโดยผู้บริหาร รวมถึงตามที่ 
Hodgetts (อ้างถึงใน ฐาปนี สุขสมประสงค์ และเกษม สวัสดี, 2563, น.25) ที่กล่าวว่า องค์กรต้องมี
การรายงานผลให้กับผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ เพ่ือทราบถึงความคืบหน้าของการด าเนินงาน 

3) การประเมินผลงาน พบว่า มีการติดตามควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมี
กรอบการประเมินที่เป็นแบบแผนในรอบปีงบประมาณ ก าหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงานภาครัฐตาม
ก าหนดคุณสมบัติประจ าต าแหน่ง (Job Description) เพ่ือใช้ในประเมิน การสรรหาและคัดเลือก
บุคคลเข้าด ารงต าแหน่ง รวมถึงก าหนดเส้นทางการรับราชการ (Career Path) ที่ชัดเจน เปิดเผย และ
ตรวจสอบได ้(ปฤษฎี ไทยนิยม, สัมภาษณ์, 3 ตุลาคม 2564) 

จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคการประเมินผลงาน พบว่า มีกรอบการประเมินที่
ละเอียดหลายหัวข้อ ผู้ประเมินอาจท าการประเมินไม่รอบด้านหรือไม่ทั่วถึง มีผู้ปฏิบัติงานที่ต้อง
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ประเมินผลที่จ านวนมาก การประเมินบางหัวข้อเป็นนามธรรม ในบางครั้งผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจ 
ประสบการณ์ เกี่ยวกับการจัดการประเมินไม่เพียงพอ อาจท าให้การประเมินขาดประสิทธิภาพ 
(ญาณะพันธุ์ ห่าว, สัมภาษณ์, 2 ตุลาคม 2564) การประเมินผลงานก็มีส่วนที่ต้องใช้ดุลยพินิจของ 
ผู้ประเมินเป็นตัวก าหนด ท าให้ไม่สะท้อนข้อเท็จจริงอย่างที่ควรเป็น และเมื่อประเมินผลงานแล้ว 
ไม่ได้น าผลการประเมินไปพัฒนาต่อยอดบุคคลผลถูกประเมิน จึงไม่เกิดประโยชน์ ไม่สามารถน าผลมา
พัฒนาและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนได้ (สุพัตรา ทาประเสริฐ, สัมภาษณ์, 11 ตุลาคม 
2564) 

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร 
มีการมีกรอบการประเมินที่เป็นแบบแผนในทุกรอบปีงบประมาณ ตามตัวชี้วัดและแบบฟอร์มที่ก าหนด
แต่มีปัญหาและอุปสรรคในด้านดุลยพินิจของผู้ประเมินเป็นตัวก าหนดและเมื่อประเมินผลงานแล้ว 
ไม่ได้น าผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ ตามที่ สุทธิ ภาษีผล (2549) 
กล่าวไว้ว่า การตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) เป็นการตรวจประเมินผลการท างานขององค์กร
โดยบุคลากรภายในองค์กร เพ่ือพิจารณาว่า การท างานสอดคล้องตามที่ระบบวางไว้หรือไม่ การตรวจ
ประเมิน ที่ต้องไม่ตรวจประเมินงานของตนเองเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม (Objectivity) และ 
ไม่ล าเอียง (Impartiality) มักด าเนินการท า Internal Audit ทุก 6 เดือน  

 
6.2 ลักษณะกำรจัดสรรทรัพยำกรของศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกำกร ส ำนักงำน

ศุลกำกรท่ำเรือแหลมฉบัง  
6.2.1 บุคลำกร พบว่า มีเป้าหมายพัฒนาบุคลากรและก าหนดนโยบายอัตราก าลัง

บุคลากรตามกรอบก าลังในภาครัฐ มีการพัฒนาบุคลากรการฝึกอบรมความรู้ตามหลักสูตรของกอง
บริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร ในการบรรจุเข้ารับราชการก่อนปฏิบัติหน้าที่ และส่งเสริมให้
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่อย่างมี คุณธรรม มีความสามารถ และเป็นมืออาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(ประสิทธิ์ เหมมาลา, สัมภาษณ์, 1 ตุลาคม 2564) แต่การก าหนดอัตราก าลังบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานไม่ยืดหยุ่น ต้องรออัตราก าลังในการบรรจุเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามอัตราที่ทางราชการก าหนด 
มีผู้โยกย้ายต าแหน่งหน้าที่อยู่ตลอดเวลา ท าให้ต้องปรับเปลี่ยนตารางการปฏิบัติงานตามอัตราก าลังที่
เพ่ิมข้ึนหรือลดลง (จารุณี นุ่มโฉม, สัมภาษณ์, 15 ตุลาคม 2564) 

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่าศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร  
มีการพัฒนาบุคลากรและก าหนดนโยบายอัตราก าลังบุคลากรตามกรอบก าลังในภาครัฐก าหนด 
มีการพัฒนาบุคลากร โดยการฝึกอบรมความรู้ตามหลักสูตรของกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
กรมศุลกากร แต่การบริหารทรัพยากรบุคคลยังเป็นปัญหาเนื่องจากมีอัตราก าลังคนในศูนย์เอกซเรย์
และเทคโนโลยีศุลกากรมีจ านวนน้อยกว่ากรอบอัตราก าลังที่ก าหนดให้ตามภารกิจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ 
ท าให้เกิดปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และบุคลากรบรรจุใหม่ ขาดความรู้ความ
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ช านาญในการท างาน ท าให้เกิดปัญหาติดขัดในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการจัดการ
ทรัพยากรสนับสนุนการบริหารของ ชัยยุทธ ค าคุณ (2560, น.23) ที่กล่าวว่า การจัดการด้านบุคคล
ขององค์การนั้นจ าเป็นจะต้องได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติที่จ าเป็นต่อหน้าที่การงาน
ที่ก าหนดไว้และจะต้องให้มีจ านวนพอเพียง รวมถึงต้องมีการให้ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ที่
สมบูรณ์กับสภาพการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร นอกจากนี้ยังต้องมีการการเพ่ิมพูนความรู้สมรรถภาพ
ในการปฏิบัติงานโดยมีการพัฒนาการฝึกอบรมความรู้ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยเป็นระยะๆ อีกทั้ง 
ยังสอดคล้องตามที่ ฐาปณี เสนทอง (2562) กล่าวว่า แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองค์กรสมัยใหม่ คือ การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในทักษะด้านต่าง ๆ เปิดโอกาสให้
บุคลากรได้แสดงริเริ่ม ค้นหาสามารถหาแนวทางใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน มีการสร้างขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ การสร้างค่านิยมขององค์กรให้บุ คลากรยึดหลัก
จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ และการจัดอัตราก าลังคนให้ตรงกับโครงสร้างแต่ละหน่วยงานจะท าให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน 

6.2.2 งบประมำณ พบว่า มีการเบิกจ่ายงบประมาณจาก 2 ส่วน คือ 1) งบประมาณ
ส่วนกลาง โดยกรมศุลกากร และส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้จัดสรรงบประมาณในการ
เบิกจ่ายให้ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากรตามงบประมาณแผ่นดิน โดยงบประมาณมีเพียงพอ
ต่อค่าใช้จ่ายในปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และ 2) งบประมาณจากเงินทุน
สนับสนุนภารกิจของกรมศุลกากร ที่จัดสรรให้ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร เพ่ือใช้ในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินการตามแผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมาย โดยมีงบประมาณเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติตามโครงการที่ศูนย์ฯรับผิดชอบ (ญาณะพันธุ์ ห่าว, สัมภาษณ์, 2 ตุลาคม 2564) 

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณจากเงินทุนสนับสนุนภารกิจ
ของกรมศุลกากร ที่เพียบพอต่อการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการ
จัดการทรัพยากรสนับสนุนการบริหารของ จิราธิวัฒน์ ศุภรัตนเสรี (2560 , น.48) ที่กล่าวว่า รัฐบาล
อาจใช้งบประมาณ ซึ่งประกอบด้วย งบประมาณส่วนกลาง และงบประมาณจากเงินทุนสนับภารกิจ
ขององค์กร เป็นเครื่องมือส่งเสริมเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
ลงทุนในโครงการต่าง ๆ ที่จะเป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ใน 
ขณะเดียวกันงบประมาณก็เป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่ฝ่ายนิติบัญญัติ ใช้ตรวจสอบและควบคุมการบริหาร
ต่าง ๆ ของรัฐบาล  

6.2.3 เครื่องจักร/อุปกรณ์ พบว่า มีคอมพิวเตอร์เพียงพอส าหรับให้บริการพิธีการ
ศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (e-Customs) และอุปกรณ์สนับสนุนส าหรับการเชื่อมโยง
ข้อมูลผ่านระบบ National Single Window (NSW) (ประสิทธิ์ เหมมาลา, สัมภาษณ์, 1 ตุลาคม 
2564) มีอาคารส านักงาน สถานที่ สิ่งปลูกสร้างประกอบ มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยสามารถ



 23 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอสิระของ 
นักศึกษาหลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุรี 

รองรับการขยายตัวทางการค้าที่เพ่ิมมากขึ้น (บรรจง พรมแก้ว, สัมภาษณ์, 3 พฤศจิกายน 2564) 
มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและประมวลผล
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และมีการน าเครื่อง x-Ray/CCTV ที่มีระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้ามา
ใช้ในการตรวจปล่อย รวมทั้งมีโครงการในการน าเข้าสินค้าเครื่องจักร เพ่ือน ามาใช้ในศูนย์เอกซเรย์
และเทคโนโลยีศุลกากร (รัฐพล ประถมวงษ์, สัมภาษณ์, 10 ตุลาคม 2564) 

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร 
มีเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่เพียงพอ มีความทันสมัยใช้การได้ดี ในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  
มีการสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการจัดการทรัพยากรสนับสนุนการบริหารของ จิรนันท์ ชูเกตุ 
(2563, น.239) ที่กล่าวว่า วัสดุอุปกรณ์เป็นทรัพยากรทางการบริหารที่ส าคัญที่ผู้บริหารจะต้องดูแลให้
มีการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด โดยจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการท างานได้
อย่างเพียงพอ และทันต่อความต้องการแต่ขณะเดียวกันจะต้องจัดหาเท่าที่จ าเป็นจริง ๆ เท่านั้น โดยมี
การจัดหาและแจกจ่าย โดยการจัดหา หมายถึง วิธีการที่จะให้ได้มาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุโดยการซื้อ การจ้าง การผลิต การแลกเปลี่ยน การโอนการเช่า การยืม การคืนและ
การรับบริจาคที่ใช้งานได้นานที่สุด และการแจกจ่าย หมายถึง การควบคุมโดยใช้ระบบบัญชีการเก็บ
รักษาและการด าเนินการให้พัสดุถึงผู้เบิกอย่างมีประสิทธิภาพ 

6.2.4 เทคโนโลยี พบว่า ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากรให้ความส าคัญในการน า
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน ท าให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วขึ้น มีการปรับเข้าสู่
ความเป็นดิจิทัล (Digitization/Digitalization) ซึ่งเป็นการผสมผสานกันของการจัดเก็บและประมวล
ข้อมูลผ่าน Cloud Computing อุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟน (ปฤษฎี ไทยนิยม, สัมภาษณ์, 3 ตุลาคม 
2564) มีการน าระบบ e-Customs มาใช้ในการผ่านพิธีการศุลกากรทั้งการน าเข้าและส่งออกและ 
มีการระบบติดตามทางศุลกากร (Tracking System) ภายใต้เทคโนโลยี e-Lock เพ่ิมประสิทธิภาพ
การตรวจสอบควบคุมสินค้าผ่านแดน ด้วยระบบติดตามอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tracking System) ภายใต้
เทคโนโลยี  Radio Frequency Identification: RFID และ Global Positioning System: GPS 
ซึ่งท างานร่วมกันเป็นระบบ e-Lock ส าหรับตรวจสอบการเคลื่อนที่ของตู้สินค้าได้ตลอดเส้นทางการ
ขนส่งมาใช้ (รัฐพล ประถมวงษ์, สัมภาษณ์, 10 ตุลาคม 2564) ท าให้สามารถติดต่อกันได้อย่าง
ทันทีทันใดไม่ว่าจะอยู่ที่ใด และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลอันสลับซับซ้อนต่าง ๆ ได ้

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร น า
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีความหลากหลายมาใช้ในการปฏิบัติงาน ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกรม
ศุลกากร ได้ปรับเปลี่ยนให้มีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการอ านวย
สะดวกทางการค้า ตอบสนองความของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วไปพร้อมกับควบคุม
ทางศุลกากรอย่างเข้มแข็งมีประสิทธิภาพสูง  สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการจัดการทรัพยากร
สนับสนุนการบริหารของฐาปนี สุขสมประสงค์ และเกษม สวัสดี (2563, น.77) กล่าวว่า เทคโนโลยี
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สารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ ประมวลผล และเผยแพร่สารสนเทศ 
เพ่ือบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น เพราะระบบสารสนเทศจะสามารถช่วยให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานได้เพ่ิมมากขึ้น  อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของ 
จิราธิวัฒน์ ศุภรัตนเสรี (2560, น.2) ได้กล่าวถึงการบริหารเทคโนโลยีไว้ว่า เป็นการรวมวิธีการที่
ผู้บริหารจะสามารถเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของเทคโนโลยี เรื่องเกี่ยวกับองค์กรและ
พนักงานในองค์กรและปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ ที่จะเข้ามากระทบต่อองค์กรมาเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน
เพ่ือที่จะได้วางแผน พัฒนาและประยุกต์ใช้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีเพ่ือที่จะช่วยให้การ
ด าเนินงานสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ได้ 

 
6.3 ประสิทธิภำพกำรบริหำรของศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกำกร ส ำนักงำนศุลกำกร

ท่ำเรือแหลมฉบัง  
6.3.1 ควำมรวดเร็ว พบว่า มีการให้บริการพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้

เอกสาร (e-Customs) และเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ National Single Window (NSW) เพ่ือตรวจสอบ
ใบอนุญาตกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว (ญาณะพันธุ์ ห่าว, สัมภาษณ์, 2 ตุลาคม 2564) 
ให้บริการช าระค่าภาษีอากรผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ใช้ระบบตรวจปล่อยสินค้า
ทางคอมพิวเตอร์ (e-Customs) เพ่ืออ านวยความสะดวกรวดเร็วให้ผู้ใช้บริการ (เฉลิมวงษ์ ยมมา, 
สัมภาษณ์, 27 ตุลาคม 2564) ด้านการตรวจสอบตู้สินค้าใช้เครื่อง x-Ray ในการตรวจสอบสินค้า 
ท าให้มีความสะดวก รวดเร็ว แทนการเปิดตรวจตู้สินค้าทางกายภาพโดยเจ้าหน้าที่ (สุริยา สภาพักตร์, 
สัมภาษณ์, 30 ตุลาคม 2564) 

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร 
มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเพ่ือสร้างความ
พึงพอใจให้กับผู้รับบริการ แต่ยังมีปัญหาอุปสรรคในด้านอัตราก าลังบุคลากรที่ยังไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน ตามท่ี สุนันท์ชัย ตันพัฒนา (2561, น.41) กล่าวว่า การแก้ปัญหาหรือจัดการเรื่องการขาด
อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอย่างรวดเร็วจะท าให้การให้บริการมีความรวดเร็วมากขึ้น เนื่องจาก
มีบุคลากรที่เพียงพอต่อการให้บริการ อีกท้ังเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งส าคัญอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้การ
ท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้การปฏิบัติงาน
มีความรวดเร็วมากขึ้น เช่น การประมวลผล และการรายงานผล อีกทั้งยังช่วยให้การติดต่อสื่อสารทั้ง
ภายในและภายนอกองค์การเป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงท าให้การประสานงานท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

6.3.2 ควำมถูกต้อง พบว่า มีการน าเทคโนโลยีเครื่อง x-Ray ตามโครงการจัดหาระบบ
ตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้ามาช่วยสนับสนุนการตรวจสอบสินค้าให้มีความสะดวก รวดเร็ว 
โปร่งใส ควบคู่ไปกับความถูกต้องแม่นย า และเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับกระบวนการขนส่งสินค้า 
(ประสิทธิ์ เหมมาลา, สัมภาษณ์ , 1 ตุลาคม 2564) และมีฐานข้อมูลสินค้า พิกัด ราคา ระเบียบ 
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ใบอนุญาต ในระบบ Internet และ Intranet ที่ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ประกอบการใช้สืบค้น
ข้อมูล ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องได้สะดวก (ชัยณรงค์ งามศิริอุดม, 
สัมภาษณ์, 5 ตุลาคม 2564) ทั้งนี้ เพ่ือความถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็วในการด าเนินการตรวจปล่อย
สินค้า และในการประกอบธุรกิจน าเข้าส่งออกสินค้า  

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร 
มีการท าเครื่องจักร/อุปกรณ์ ต่างๆหลายรูปแบบมาใช้ในการปฏิบัติงาน และน าเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ ได้เข้าถึงข้อมูลความรู้ในการ
ด าเนินงานที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความถูกต้องแม่นย ามากที่สุด สอดคล้องตามที่  อัครวัฒน์ 
นิธิจิรวงศ์ (2559) กล่าวว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เทศกิจกรุงเทพมหานคร คือ ด้านการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา พบว่าการจัดแบ่งการปฏิบัติ
หน้าที่จัดบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับงานอย่างถูกต้องส่งผลต่อประสิทธิภาพ ด้านทักษะด้าน
ทักษะความรู้ความเข้าใจระบบงานและความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน พบว่าการมีความรู้ด้าน
กฎหมายและใช้กฎหมายตามข้ันตอนท าให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้องและรวดเร็ว 

6.3.3 ควำมคุ้มค่ำ พบว่า ความคุ้มค่าของศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร 
มีประสิทธิภาพ เพราะศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร มีการปฏิบัติตามและการบังคับใช้
กฎหมายให้ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม (ปฤษฎี ไทยนิยม, สัมภาษณ์, 
3 ตุลาคม 2564) กรมศุลกากรมีการจัดให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพ่ือท าหน้าที่หลักในการ
พัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรง
ต่ออธิบดี โดยมีหน้าที่และอ านาจในการควบคุมแผนและโครงการกระบวนการให้เป็นไปตามทิศทางที่
ก าหนด และเกิดการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่า ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นต่ออธิบดี
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม ติดตาม ประเมินผล โดยการประเมินจะช่วย
ให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าหรือเกิดประโยชน์ต่อประชาชน (ญาณะพันธุ์ ห่าว, สัมภาษณ์, 2 
ตุลาคม 2564) 

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร 
มีการปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตร์ที่กรมศุลกากรก าหนด รวมถึงปฏิบัติงานตามนโยบายแผนงาน 
ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ เกิดการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
คุ้มค่า รวมถึงมีการประเมินผลปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนด สอดคล้องกับแนวคิดตามที่ ฐาปนี 
สุขสมประสงค์ และเกษม สวัสดี (2563) กล่าวว่า กระบวนการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ให้บริการด้านการปฏิบัติพิธีการน าเข้าสินค้า ของส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง ตั้งแต่ผู้น า
ของเข้าส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าทางระบบอิเล็กทรอนิกส์จนกระทั่งน าสินค้าออกจากอารักขาของ
ศุลกากร เป็นไปตามมาตรฐานการบริการศุลกากรไทย มีการพัฒนากระบวนการท างานในการ
ให้บริการด้านการปฏิบัติพิธีการน าเข้าสินค้า การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร การเพ่ิม
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ช่องทางการสื่อสารระหว่างหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบต่าง ๆ 
ในการน าเข้าสินค้ามีการประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและเป็น
ประโยชน์ต่อผู้น าของเข้า 

6.3.4 ควำมทันสมัย พบว่า ความทันสมัยของศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร 
มีประสิทธิภาพ เพราะศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากรมีการพัฒนาการบริการศุลกากรด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย โดยมีการจัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Bill Payment (เกียรติอนันต์ อุสาหะพันธ์, สัมภาษณ์ , 5 พฤศจิกายน 
2564) โครงการปรับปรุงระบบ Gateway เพ่ือรองรับการให้บริการพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ 
มีการพัฒนากฎระเบียบให้ทันสมัยโดยการจัดท าโครงการจัดท าความตกลงยอมรับร่วมกันกับประเทศ
คู่ค้าภายใต้โครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Mutual Recognition Arrangement: 
MRA of AEOs) (ญาณะพันธุ์ ห่าว, สัมภาษณ์, 2 ตุลาคม 2564) ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร
มีการเพิ่มขีดความสามารถการควบคุมทางศุลกากรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยการจัดท าแผนงานน า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการควบคุมทางศุลกากร และมีการพัฒนาการบริการศุลกากรด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อให้สามารถช่วยปรับเปลี่ยนงานบริการภาครัฐให้เป็นดิจิทัลเพ่ิมขึ้น 
(เชิดศักดิ์ สรรเกียรติกุล, สัมภาษณ์, 7 ตุลาคม 2564) 

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร 
มีการน าปรับปรุงพัฒนาการบริการและการตรวจสอบทางศุลกากร โดยน าระบบสารสนเทศเทคโนโลยี
ต่าง ๆ ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงมีการปรับปรุงกฎระเบียบบางเรื่องที่สามารถท าได้เพ่ือให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ สุนันท์ชัย ตันพัฒนา (2561) กล่าวว่า ปัจจัยที่ช่วย
ส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมศุลกากรในสังกัดส่วนบริการศุลกากร 
ส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ได้แก่การมีนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  

 
6.4 ปัญหำและข้อเสนอแนะ 

6.4.1 กำรประสบปัญหำกำรบริหำรศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกำกร  พบว่า 
มีปัญหาการมอบหมายงาน เนื่องจากผู้บริหารมักจะเลือกมอบหมายงานให้กับผู้ที่คาดหวังว่า
ปฏิบัติงานได้ดีเสมอ และเลือกที่จะไม่มอบหมายงานกับผู้ที่คิดว่าท าได้ไม่ดี ท าให้เกิดความไม่เท่าเทียม
กัน มีปัญหาเรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิมพ์เกิดขัดข้องระหว่างการให้บริการอยู่บ่อยครั้ง 
เนื่องจากมีการใช้งานมากและเป็นเวลานาน จึงส่งผลกระทบท าให้การให้บริการต้องหยุดชะงักและ 
ไม่สามารถส่งผลการตรวจสอบให้กับผู้มาขอรับบริการได้จนกว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถแก้ไขให้กลับมา
ใช้งานได้ตามปกติ ประกอบกับขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบเอกสารใช้เวลาค่อนข้างนาน จ านวน
เจ้าหน้าที่และวัสดุอุปกรณ์ส าหรับรองรับการให้บริการมีจ านวนน้อย ท าให้เกิดปัญหาความล่าช้าใน
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การบันทึกข้อมูล ท าให้ระยะเวลาในการรับบริการโดยรวมค่อนข้างใช้เวลานาน รวมทั้งเรื่องการ
จัดการจราจรภายในและภายนอกพ้ืนที่ที่มีความหนาแน่นของรถที่มารอเข้ารับบริการพร้อม ๆ กัน
จ านวนมาก และความล่าช้าของขั้นตอนการให้บริการท าให้พ้ืนที่ให้บริการไม่สามารถรองรับได้
เพียงพอ จึงส่งผลให้การจราจรติดขัดและผู้มาขอรับบริการต้องรอคอยเข้ารับบริการเป็นเวลานาน 
การให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และการชี้แจงของ
เจ้าหน้าที่กรณีตรวจพบสินค้ามีเหตุอันควรต้องสงสัยยังไม่สามารถอธิบายให้ผู้มาใช้บริการเข้าใจได้
อย่างชัดเจน  

6.4.2 ข้อเสนอแนะกำรบริหำรศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกำกร  พบว่า 
ข้อเสนอแนะสามารถสรุปได้เป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ควรเสนอขอต่อกรมศุลกากร ให้เพ่ิมอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการตรวจสอบตู้คอนเทรนเนอร์สินค้าด้วยระบบเอกซเรย์ควรจัดสรร
เจ้าหน้าที่ให้เหมาะสม เนื่องจากบางหน่วยมีอัตราก าลังเป็นจ านวนมาก แต่ศูนย์เอกซเรย์และ
เทคโนโลยีศุลกากร มีเจ้าหน้าที่น้อยไม่เหมาะสมกับปริมาณงานที่มี และแจ้งความประสงค์ให้
ส านักงานกรมศุลกากร ขยายพ้ืนที่ให้กับศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร เพ่ือรองรับกับปริมาณ
ของผู้มาขอรับบริการที่มีจ านวนมาก อีกท้ังจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นให้เพียงพอต่อการให้บริการ 

2) ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ ควรท าการศึกษาในเรื่องของปัจจัยอ่ืนที่เกี่ยวข้องที่ส่งผล
กระทบกับการให้บริการตรวจสอบตู้คอนเทรนเนอร์สินค้าด้วยระบบเอกซเรย์ เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัย
ต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการตรวจสอบตู้คอนเทรนเนอร์สินค้าด้วยระบบเอกซเรย์ และ
ควรท าการศึกษาผลกระทบในด้านต่าง ๆ ที่เกิดจากกระบวนการตรวจสอบตู้คอนเทรนเนอร์สินค้าด้วย
ระบบเอกซเรย์ เช่น ด้านภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นหรือไม่ ด้านความสะดวกในการน าตู้คอนเทรนเนอร์สินค้า
มาตรวจสอบ และความคุ้มค่าด้านเวลาเมื่อเปรียบเทียบกับการตรวจทางกายภาพ เป็นต้น 

3) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ควรมีการปรับปรุงพ้ืนให้บริการให้มีความสะดวก สะอาด 
และปลอดภัยเพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการให้บริการอยู่สม่ าเสมอ ควรมีการจัดฝึกอบรมความรู้
เกี่ยวกับการท างาน และวิธีแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของระบบเอกซเรย์ รวมถึงพิธีการทางศุลกากร 
ให้กับเจ้าหน้าที่อยู่เป็นประจ า ควรมีการประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้กับผู้มาขอรับบริการทราบและเข้าใจ
ถึงขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบตู้คอนเทรนเนอร์สินค้าด้วยระบบเอกซเรย์ รวมถึงการปฏิบัติ  
ในกรณีตรวจพบสินค้าต้องสงสัย 
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7. บทสรุป และข้อเสนอแนะ 
 
7.1 สรุป 

7.1.1 ลักษณะกำรบริหำรและปัญหำอุปสรรคของศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยี
ศุลกำกร ส ำนักงำนศุลกำกรท่ำเรือแหลมฉบัง  

1) การก าหนดนโยบายและแผน 
1.1) นโยบายการบริหาร สรุปได้ว่า นโยบายการบริหารของศูนย์เอกซเรย์และ

เทคโนโลยีศุลกากร มีการปฏิบัติตามตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี  กรมศุลกากร 
กระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยน าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล
เข้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 
2545 มุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ 
มีการพัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ืออ านวยความสะดวกทาง
การค้า เพ่ือให้บริการศุลกากรมีความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงการค้าโลก 
ในการนี้ปัญหาของการน านโยบายไปปฏิบัติจะเพ่ิมมากขึ้นหากผู้รับผิดชอบในนโยบายขาด
ความสามารถที่จะท าการวัดผลหรือควบคุมผลงานของหน่วยปฏิบัติ อีกประเด็นหนึ่ง คือการขาดความ
ร่วมมือหรือความคิดเห็นจากประชาชนในการก าหนดนโยบาย แต่การวางแผนการบริหารในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานมักมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยโดยผู้ที่มีอ านาจในการบริหารงานก็จะ
ยึดถือในรูปแบบของตนเอง หรือผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ เกี่ยวกับการวาง
แผนการบริหารและการจัดการประเมินไม่เพียงพอ จึงอาจท าให้การด าเนินการขาดประสิทธิภาพ  

1.2) การวางแผนและโครงการ สรุปได้ว่า มีการก าหนดเรื่อง เป้าหมาย และตัวชี้วัด 
อย่างชัดเจนที่จะช่วยผลักดันให้การด าเนินงานของกรมศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมายของแผนแม่บทที่
ส่งเสริมให้น าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับใช้ในการพัฒนากระบวนงาน ในด้านต่าง ๆ แต่การวาง
แผนการบริหารในการด าเนินงานของหน่วยงานมักมีการเปลี่ ยนแปลงตามยุคตามสมัย 
โดยผู้ที่มีอ านาจในการบริหารงานก็จะยึดถือในรูปแบบของตนเอง หรือผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจ 
ประสบการณ์ เกี่ยวกับการวางแผนการบริหารและการจัดการประเมินไม่เพียงพอ จึงอาจท าให้การ
ด าเนินการขาดประสิทธิภาพ บุคลากรมีไม่เพียงพอ ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณจากผู้เกี่ยวข้อง 
และเจตคติและความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานไม่เห็นความส าคัญของการท าโครงการ 
หรือไม่ให้ความร่วมมือเท่าท่ีควร 

2) การจัดระบบด าเนินการ 
2.1) ขั้นตอน/กระบวนการ สรุปได้ว่า ขั้นตอน/กระบวนการของทางศูนย์เอกซเรย์

และเทคโนโลยีศุลกากร มีกระบวนการในการน าเข้าสินค้า และกระบวนการส่งออกสินค้าที่เป็นแบบ
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แผนชัดเจน โดยมีการวางแผนการน าเข้า-ส่งออกสินค้า มีการบริหารจัดการกระบวนการแต่ละขั้นตอน
อย่างชัดเจน รวมถึงมีการชี้น า และการควบคุมในกระบวนการน าเข้า-ส่งออกสินค้าให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ แต่ระบบของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบไฟฟ้าของศุลกากรอาจเกิดการขัดข้องได้ 

2.2) เอกสาร/แบบฟอร์ม สรุปได้ว่า กรมศุลกากรได้พัฒนาน าระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
มาใช้ในการบริการผ่านพิธีการศุลกากร ผู้ประสงค์จะด าเนินการผ่านพิธีการศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าการลงทะเบียนกับกรมศุลกากร เพ่ือบันทึกข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลระบบ
คอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนแล้วสามารถเข้าสู่ระบบการผ่านพิธีการศุลกากรทาง
คอมพิวเตอร์ของตนเองหรือผ่าน SERVICE COUNTER ของเอกชนหรือที่จุดให้บริการของกรม
ศุลกากร ณ จุดน าเข้า-ส่งออก โดยมีการใช้เอกสารส าหรับการลงทะเบียนผ่านพิธีการศุลกากร 
เอกสารในการน าเข้าสินค้า และเอกสารในการส่งออกสินค้า แต่ปัญหาการเตรียมเอกสารมาไม่
ครบถ้วน การน าเอกสารมาไม่ตรงตามประเภทของสินค้าที่จะท าการน าเข้า หรือส่งออก ท าให้ไม่
สามารถท าการด าเนินการน าเข้า หรือส่งออกได้ ปัญหาการแก้ไขข้อมูลเอกสารที่ผิดพลาดและท าให้
เกิดความล่าช้า  

2.3) ระเบียบ สรุปได้ว่า การน าเข้าและส่งออกสินค้า จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และประกาศที่กรมศุลกากรและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการน าเข้า อาทิ กระทรวง
พาณิชย์ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมปศุสัตว์ ฯลฯ ที่ก าหนดไว้ให้ครบถ้วน โดยมี
ค าแนะน าในการจัดเตรียมเอกสาร เพ่ือปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการน าเข้าสินค้า  แต่
ระเบียบกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และขั้นตอนในการปฏิบัติอาจมีมากท าให้เกิดการปฏิบัติงานไม่สะดวก 
และล่าช้า หรืออาจท าให้มีลักษณะการบริหารยืดยาด 

3) การอ านวยการ  
3.1) การมอบหมายงาน สรุปได้ว่า ผู้บริหารมีการมอบหมายงานตามต าแหน่ง

หน้าที่ที่กรมศุลกากรก าหนด ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร 
มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการอ านวยการตามยุทธศาสตร์กรมศุลกากรและด้านการบริหารจัดเก็บ
ภาษีอากร สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรและการตรวจสอบการกระท าความผิดตามกฎหมายศุลกากร 
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องรวมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผล และติดตามผลการด าเนินงาน และด้านอ่ืน ๆ 
แต่มีการมอบหมายงานอย่างไม่มีความเป็นธ รรม งานถูกมอบหมายให้กับบางคนเท่านั้น 
ท าให้บางคนมีภาระงานที่มากกว่าคนอ่ืน แต่บางคนกลับไม่ได้รับผิดชอบงานอะไร เกิดความไม่เท่า
เทียมในหน่วยงาน 

3.2) การสื่อสาร สรุปได้ว่า มีการสื่อสารกันโดยตรง เช่น พูดคุยด้วยวาจา การ
ประชุม การสื่อสารผ่านระบบสารบรรณ เอกสาร หนังสือราชการ และการสื่อสารผ่านเครื่องมือ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร และสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ เช่น ระบบ
อินเทอร์เน็ต อีเมล์ LINE เฟซบุ๊ค เว็บไซต์ และระบบ e-Customs ใช้ในการรับส่งข้อมูลระหว่าง
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เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกรมศุลกากร และผู้ใช้บริการกับกรมศุลกากร แต่อาจเกิดปัญหาในการ
ติดต่อสื่อสารเร่งด่วนที่ไม่ทันต่อเหตุการณ์ เกิดความล่าช้าในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เจ้าหน้าที่บางส่วน
ขาดการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ปฏิบัติงาน ท าให้ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้รับทราบนโยบายต่าง ๆ 
ที่การปฏิบัติงาน 

4) การควบคุม  
4.1) การติดตามและนิเทศงาน สรุปได้ว่า มีการจัดท าแนวทางการพัฒนาที่เน้นการ

สร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นคนเก่ง คนดี มีใจบริการ ตลอดจนการพัฒนาระบบบริหาร
ก าลังคนให้มีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ และเสริมสร้างความโปร่งใสในองค์กร 
แต่การนิเทศงานผู้บังคับบัญชามักจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในทีมเป็นผู้นิเทศงาน ด้วยรูปแบบการ
ท างานเป็นกะ และอัตราก าลังพลในหน่วยงานที่ไม่เพียงพอ ท าให้ค่อนข้างมีอุปสรรคในการนิเทศงาน
ให้กับเจ้าหน้าที่ใหม ่

4.2) การรายงานผล สรุปได้ว่า การรายงานต้องปฏิบัติตามสายการบั งคับบัญชา 
การรายงานที่ถูกต้องตามระเบียบแผนต้องท าเป็นหนังสือ โดยปฏิบัติตามระเบียบสารบรรณของทาง
ราชการตามขั้นตอน โดยหากเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องรายงาน ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับทาง
ช่องทางสื่อสารที่รวดเร็วที่สุด เพ่ือให้ทราบสถานการณ์หรือปัญหา หรือทราบผลการด าเนินการแล้วจึง
รายงานเป็นหนังสือตามระเบียบแบบแผนทางราชการต่อไป แต่ในการรายงาน บางครั้งเจ้าหน้าที่  
ผู้ปฏิบัติมีการรายงานที่ล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ ท าให้เกิดความล่าช้าของผู้บริหารในการแก้ไขปัญหา 
การตัดสินใจ หรือการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง 

4.3) การประเมินผลงาน สรุปได้ว่า มีการติดตามควบคุมและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน โดยมีกรอบการประเมินที่เป็นแบบแผนในรอบปีงบประมาณ ก าหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน
ภาครัฐตามก าหนดคุณสมบัติประจ าต าแหน่ง (Job Description) เพ่ือใช้ในประเมิน แต่มีกรอบการ
ประเมินที่ ละ เ อียดหลายหัวข้อ ผู้ ประเมินอา จท าการประเมิน ไม่รอบด้านหรือไม่ทั่ วถึ ง 
มีผู้ปฏิบัติงานที่ต้องประเมินผลที่จ านวนมาก การประเมินบางหัวข้อเป็นนามธรรม ในบางครั้งผู้บริหาร
มีความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ เกี่ยวกับการจัดการประเมินไม่เพียงพอ อาจท าให้การประเมิน
ขาดประสิทธิภาพ 

7.1.2 ลักษณะกำรจัดสรรทรัพยำกรของศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกำกร 
ส ำนักงำนศุลกำกรท่ำเรือแหลมฉบัง  

1) บุคลากร สรุปได้ว่า มีเป้าหมายพัฒนาบุคลากรและก าหนดนโยบายอัตราก าลัง
บุคลากรตามกรอบก าลังในภาครัฐ มีการพัฒนาบุคลากรการฝึกอบรมความรู้ตามหลักสูตรของกอง
บริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร ในการบรรจุเข้ารับราชการก่อนปฏิบัติหน้าที่ และส่งเสริมให้
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่อย่างมี คุณธรรม มีความสามารถ และเป็นมืออาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แต่การก าหนดอัตราก าลังบุคลากรในการปฏิบัติงานไม่ยืดหยุ่น ต้องรออัตราก าลังในการบรรจุเข้า
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ปฏิบัติหน้าที่ตามอัตราที่ทางราชการก าหนด มีผู้โยกย้ายต าแหน่งหน้าที่อยู่ตลอดเวลา ท าให้ต้อง
ปรับเปลี่ยนตารางการปฏิบัติงานตามอัตราก าลังที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลง 

2) งบประมาณ สรุปได้ว่า มีการเบิกจ่ายงบประมาณจาก 2 ส่วน คือ (1) งบประมาณ
ส่วนกลาง โดยกรมศุลกากร และส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้จัดสรรงบประมาณในการ
เบิกจ่ายให้ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากรตามงบประมาณแผ่นดิน โดยงบประมาณมีเพียงพอ
ต่อค่าใช้จ่ายในปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และ (2) งบประมาณจากเงินทุน
สนับสนุนภารกิจของกรมศุลกากร ที่จัดสรรให้ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร เพ่ือใช้ในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินการตามแผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมาย โดยมีงบประมาณเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติตามโครงการที่ศูนย์ฯรับผิดชอบ 

3) เครื่องจักร/อุปกรณ์ สรุปได้ว่า มีคอมพิวเตอร์เพียงพอส าหรับให้บริการพิธีการ
ศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (e-Customs) และอุปกรณ์สนับสนุนส าหรับการเชื่อมโยง
ข้อมูลผ่านระบบ National Single Window (NSW) มีอาคารส านักงาน สถานที่ สิ่งปลูกสร้าง
ประกอบ มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยสามารถรองรับการขยายตัวทางการค้าที่เพ่ิมมากขึ้น 
มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและประมวลผล
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และมีการน าเครื่อง x-Ray/CCTV ที่มีระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้ามา
ใช้ในการตรวจปล่อย รวมทั้งมีโครงการในการน าเข้าสินค้าเครื่องจักร เพ่ือน ามาใช้ในศูนย์เอกซเรย์
และเทคโนโลยีศุลกากร 

4) เทคโนโลยี สรุปได้ว่า ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากรให้ความส าคัญในการน า
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน ท าให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วขึ้น มีการปรับเข้าสู่
ความเป็นดิจิทัล (Digitization/Digitalization) ซึ่งเป็นการผสมผสานกันของการจัดเก็บและประมวล
ข้อมูลผ่าน Cloud Computing อุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟน มีการน าระบบ e-Customs มาใช้ในการ
ผ่านพิธีการศุลกากรทั้งการน าเข้า และส่งออก และมีการระบบติดตามทางศุลกากร (Tracking 
System) ภายใต้เทคโนโลยี e-Lock เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบควบคุมสินค้าผ่านแดน 

7.1.3 ประสิทธิภำพกำรบริหำรของศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกำกร ส ำนักงำน
ศุลกำกรท่ำเรือแหลมฉบัง  

1) ความรวดเร็ว สรุปได้ว่า มีการให้บริการพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้
เอกสาร (e-Customs) และเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ National Single Window (NSW) เพ่ือตรวจสอบ
ใบอนุญาตกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ให้บริการช าระค่าภาษีอากรผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Payment) ใช้ระบบตรวจปล่อยสินค้าทางคอมพิวเตอร์ (e-Customs) เพ่ืออ านวยความสะดวก
รวดเร็วให้ผู้ใช้บริการ ด้านการตรวจสอบตู้สินค้าใช้เครื่อง x-Ray ในการตรวจสอบสินค้า ท าให้มีความ
สะดวก รวดเร็ว 
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2) ความถูกต้อง สรุปได้ว่า มีการน าเทคโนโลยีเครื่อง x-Ray ตามโครงการจัดหาระบบ
ตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้ามาช่วยสนับสนุนการตรวจสอบสินค้ าให้มีความสะดวก รวดเร็ว 
โปร่งใส ควบคู่ไปกับความถูกต้องแม่นย า และเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับกระบวนการขนส่งสินค้า 
และมีฐานข้อมูลสินค้า พิกัด ราคา ระเบียบ ใบอนุญาต ในระบบ Internet และ Intranet ที่ให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ประกอบการใช้สืบค้นข้อมูล ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกฎหมายและระเบียบ
ที่เก่ียวข้องได้สะดวก ทั้งนี้เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็วในการด าเนินการตรวจปล่อยสินค้า และ
ในการประกอบธุรกิจน าเข้าส่งออกสินค้า 

3) ความคุ้มค่า สรุปได้ว่า ความคุ้มค่าของศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร 
มีประสิทธิภาพ เพราะศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร มีการปฏิบัติตามและการบังคับใช้
กฎหมายให้ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม โดยกรมศุลกากรมีการจัดให้
มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพ่ือท าหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี โดยมีหน้าที่และอ านาจในการ
ควบคุมแผนและโครงการกระบวนการให้เป็นไปตามทิศทางที่ก าหนด และเกิดการใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างคุ้มค่า ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นต่ออธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ภายในกรม ติดตาม ประเมินผล โดยการประเมินจะช่วยให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าหรือเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชน 

4) ความทันสมัย สรุปได้ว่า ความทันสมัยของศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร 
มีประสิทธิภาพ เพราะศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากรมีการพัฒนาการบริการศุลกากรด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย โดยมีการจัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Bill Payment และโครงการปรับปรุงระบบ Gateway เพ่ือรองรับการ
ให้บริการพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ 

 
7.2 ข้อเสนอแนะ 

7.2.1 ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย 
1) ควรเพ่ิมอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ และจัดสรรเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

ให้บริการตรวจสอบตู้คอนเทรนเนอร์สินค้าด้วยระบบเอกซเรย์  
2) ควรปรับปรุงขยายพ้ืนที่ให้กับศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร เพ่ือรองรับกับ

ปริมาณของผู้มาขอรับบริการที่มีจ านวนมาก อีกทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นให้เพียงพอต่อการ
ให้บริการ 

3) ควรท าการศึกษาในเรื่องของปัจจัยอ่ืนที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลกระทบกับการให้บริการ
ตรวจสอบตู้คอนเทรนเนอร์สินค้าด้วยระบบเอกซเรย์ เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อกระบวนการตรวจสอบตู้คอนเทรนเนอร์สินค้าด้วยระบบเอกซเรย์ 
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4) ควรท าการศึกษาผลกระทบในด้านต่าง ๆ ที่เกิดจากกระบวนการตรวจสอบตู้คอน
เทรนเนอร์สินค้าด้วยระบบเอกซเรย์ 

5) ควรมีการจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการท างาน และวิธีแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของ
ระบบเอกซเรย์ รวมถึงพิธีการทางศุลกากร ให้กับเจ้าหน้าที่อยู่เป็นประจ า 

7.2.2 ข้อเสนอแนะของผู้วิจัย 
1) การมอบหมายงาน ผู้บังคับบัญชาศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากรควรมีการ

มอบหมายงานอย่างมีความเป็นธรรม โดยการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชาในการจัดแบ่งการ
ปฏิบัติหน้าที่ และการจัดบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับงานอย่างถูกต้องจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การท างาน 

2) บุคลากร ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากรควรมีการจัดอัตราก าลังคนให้ตรงกับ
โครงสร้างแต่ละหน่วยงานให้มีจ านวนบุคลากรที่เหมาะสมกับการท างาน และควรมีการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับท างานในศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากรโดยเฉพาะก่อนที่จะบรรจุปฏิบัติงาน 

3) ความรวดเร็ว ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากรควรมีการแก้ปัญหาหรือจัดการ
เรื่องการขาดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอย่างรวดเร็ว เพ่ือให้การให้บริการของศูนย์เอกซเรย์
และเทคโนโลยีศุลกากรมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4) ด้านระเบียบ เอกสาร ควรเสนอให้มีการปรับปรุง แก้ไข ลดขั้นตอนการน าเข้า ส่งออก 
ขออนุมัติ อนุญาต การตรวจสอบใบอนุญาต ให้ใช้ระบบรับส่งข้อมูลเอกสารและการปฏิบัติงานตรวจ
ปล่อยทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ โดยพัฒนาระบบจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ทั้งผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ เพ่ืออ านวยความสะดวกรวดเร็วให้แก่ผู้รับบริการ
ของศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร 

7.2.3 ข้อเสนอเพื่อกำรวิจัยครั้งต่อไป 
1) การศึกษาวิจัยครั้งต่อไป อาจควบคุมโดยการแบ่งกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการ

ออกเป็นเฉพาะกลุ่ม เช่น ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก ตัวแทนออกของ หรือผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ 

2) ควรศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน เช่น แรงจูงใจ ขวัญก าลังใจ สวัสดิการ ที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการของศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร 

3) ควรศึกษาการพัฒนาระบบรับส่งข้อมูลเอกสารและการปฏิบัติงานตรวจปล่อยทาง
อิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ โดยน าความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการมาใช้พัฒนาระบบ 
 
 



 34 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอสิระของ 
นักศึกษาหลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุรี 

บรรณำนุกรม 
 
กรมศุลกากร. (2563). ข้อมูลพ้ืนฐำน. สืบค้นเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564, จาก
 https://www.customs.go.th/content_with_menu1.phptop_menu=_about&left 
กรมศุลกากร. (2563). กำรน ำเข้ำสินค้ำ. สืบค้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564, จาก 
 https://www.customs.go.th/cont_strc_php_menu=menu_business_160914_01 
กรมศุลกากร. (2563). กำรส่งออกสินค้ำ. สืบค้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564, จาก 
 https://www.customs.go.th/cont_strc_php_menu=menu_business_160421_02 
การท่าเรือแห่งประเทศไทย. (2564). สถิติรำยปี. สืบค้นเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2564, จาก 
 http://www.port.co.th/cs/internet/internet/%E0%B8%AA%E0%.html 
กิติมา สุรสนธิ. (2548). ควำมรู้ทำงกำรสื่อสำร. กรุงเทพฯ: จามจุรีโปรดักส์. 
กุณภาณัฏฐ์ สุวรรณนุรักษ์ . (2563). รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพองค์การ กรณีศึกษา:  

ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรุงเทพมหานคร. วำรสำรมหำจุฬำนำครทรรศน์, 7(11): 147-165. 

จิรนันท์ ชูเกตุ. (2563). แนวทำงกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนขององค์กรภำครัฐในกำรสนับสนุนตลำด
ประชำรัฐคนไทยยิ้มได้แห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

จิรพันธ์ ไตรทิพจรัส. (2549). กำรวิจัยประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ของศูนย์พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล 
และกำรส่งกลับ. ภูเก็ต: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 

จิราธิวัฒน์ ศุภรัตนเสรี. (2560). ความพร้อมในการจัดตั้งสหกรณ์บริการประชาชนของเทศบาลเมือง
แสนสุข จังหวัดชลบุรี. วำรสำรกำรเมือง กำรบริหำรและกฎหมำย, 9(2): 431-467. 

จุมพล หนิมพานิช. (2549). กำรวิเครำะห์นโยบำย: ขอบข่ำย แนวคิด ทฤษฎี และกรณีตัวอย่ำง.
นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ . (2560). การจัดการปกครองแบบประสานความร่วมมือ (collaborative 
governance): แนวคิด วรรณกรรมคัดสรรและค าส าคัญ . วำรสำรวิชำกำร Veridian 
E-Journal, มหำวิทยำลัยศิลปำกร, 10(3): 289.  

ชัยยุทธ ค าคุณ. (2560). แนวทำงในกำรพัฒนำกระบวนกำรทำงศุลกำกรเพ่ือเสริมสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันของประเทศขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันของประเทศ . 
กรุงเทพฯ: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร. 

ฐาปณี เสนทอง. (2562). ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่: กรณีศึกษาโรงพยาบาล 
สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช. วำรสำรวิชำกำรวิทยำลัยบริหำรศำสตร์, 2(3): 31-42.  

https://www.customs.go.th/content_with_menu1.phptop_menu=_about&left
https://www.customs.go.th/cont_strc_php_menu=menu_business_
https://www.customs.go.th/cont_strc_php_menu=menu_business_160421_02


 35 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอสิระของ 
นักศึกษาหลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุรี 

ฐาปนี สุขสมประสงค์ และเกษม สวัสดี. (2563). กำรศึกษำกระบวนกำรท ำงำนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ
ในกำรให้บริกำรด้ำนกำรปฏิบัติพิธีกำรน ำเข้ำสินค้ ำ ของส ำนักงำนศุลกำกรตรวจสินค้ำ 
ลำดกระบัง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 

นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์. (2560). หลักกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ในศตวรรษ 21 (พิมพ์ครั้งที่ 3). 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

เบญจพร พึงไชย. (2556). การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในทัศนะของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย. วำรสำรวิชำกำรมหำวิทยำลัยอีสเทิร์นเอเชีย, 3(2): 15-109. 

พัชรนันท์ จิระวัฒนภิญโญ. (2562). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำลของ
บุคลำกรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภำคในพ้ืนที่เขต 4. นครปฐม: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลรัตนโกสินทร์. 

พิชิต บุญสาร. (2550). กำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนเสริมสร้ำงวินัยนักเรียนด้ำนควำมรับผิดชอบของ
นักเรียนโรงเรียนนำนกชุมวิทยำคม อ ำเภอวังสำมหมอ จังหวัดอุดรธำนี. มหาสารคาม: 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  

พิทยา บวรวัฒนา. (2556). ทฤษฎีองค์กำรสำธำรณะ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
วิโรจน์ สารรัตนะ. (2539). กระบวนกำรนโยบำยทำงกำรศึกษำ. กรุงเทพฯ: อักษราพิพัฒน์. 
วรรณสิริ สร้างเอ่ียม. (2562). หลักกำรมอบหมำยงำนตำมทัศนะของผู้บริหำรโรงเรียนมัธยมศึกษำ.     

กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
มัลลิกา ต้นสอน. (2554). พฤติกรรมองค์กร (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท. 
วัชรา เล่าเรียนดี. (2553). กำรนิเทศกำรสอน สำขำหลักสูตรและกำรนิเทศ.  นครปฐม: โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
สุวิมล ติรกานันท์. (2545). กำรประเมินโครงกำร: แนวทำงสู่กำรปฏิบัติ (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ 
สุมาลี ทองดี. (2553). กำรจัดกำรเอกสำรส ำนักงำน. สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
สุจิตรา จันทร์สิริรักษ์. (2559). องค์ประกอบกำรบริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งผลต่อกำร

ด ำ เนินงำนตำมมำตรฐำนของศูนย์ พัฒนำเด็ก เล็ กในจั งหวัด เพชรบุ รี .  เพชรบุรี :  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 

สุนันท์ชัย ตันพัฒนา. (2561). ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรกรมศุลกำกร กรณีศึกษำ 
ส่วนบริกำรศุลกำกร 1 ส ำนักงำนศุลกำกรท่ำเรือกรุงเทพ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 

สุทธิ ภาษีผล. (2554). แนวคิดกำรจัดกระบวนกำรท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ. สืบค้นเมื่อวันที่ 2 
พฤศจิกายน 2564, จาก http://www.blog.rmutt.ac.th/?p=1028 

ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง. (2564). ข้อมูลทั่วไปของศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกำกร
ส ำนักงำนศุลกำกรท่ำเรือแหลมฉบัง. ชลบุรี: ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง. 



 36 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอสิระของ 
นักศึกษาหลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุรี 

อัครวัฒน์ นิธิจิรวงศ์. (2559). ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่เทศกิจตำมแผนปฏิบัติงำน 
ฝ่ำยเทศกิจ กรุงเทพมหำนคร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 37 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอสิระของ 
นักศึกษาหลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุรี 

ปัจจัยท่ีมีควำมสัมพันธต์่อพฤติกรรมของผู้ที่มำใช้บริกำรผ่ำนสำขำ 
ธนำคำรพำณิชย์แห่งหนึ่ง ในจังหวัดชลบุร ี

กำญจรัตน์ สิงห์ศร* 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมของผู้ที่มาใช้บริการผ่านสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ในจังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพ่ือศึกษาลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมของผู้ที่มาใช้บริการผ่านสาขาของธนาคารพาณิชย์แห่ง
หนึ่งในจังหวัดชลบุรี 2) เพ่ือศึกษาประเภทธุรกรรมมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมของผู้ที่มาใช้บริการ
ผ่านสาขาของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี และ 3) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ
ของธนาคารที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมของผู้ที่มาใช้บริการผ่านสาขาของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
ในจังหวัดชลบุรีใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามซึ่งเป็นค าถาม
ปลายปิด ในการเก็บข้อมูล มีการใช้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์แบบแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สถิติในการวิเคราะห์แบบ Chi-Square และหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ Pearson Correlation กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ส ารวจ ได้แก่กลุ่มผู้ใช้บริการ
ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ในจังหวัดชลบุรี จ านวน 140 คน จากนั้นผู้วิจัยได้ท าการสุ่มตัวอย่าง
ประชากรด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ท าให้ได้ขนาดตัวอย่าง 104 คน 
ในการท าวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ระยะเวลาในการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผลการวิจัย 
ระหว่างเดือน กันยายน - พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

ผลการศึกษา พบว่าผู้ที่มาใช้บริการผ่านสาขาของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ในจังหวัดชลบุรี
ส่วนใหญ่เพศหญิง จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 54.8 มีอายุระหว่าง 31-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.9
มีสถานภาพสมรส จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 47.1 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 56 คน 
คิดเป็นร้อยละ 53.8 และมีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 67.3 
ส่วนมาท าธุรกรรมประเภทฝาก ถอน โอน เช็ค จ่ายบิล  โดยในส่วนของประชากรศาสตร์ มีดังนี้ 
1) กลุ่มผู้ใช้บริการผ่านสาขาของธนาคาร ที่มีเพศแตกกันต่างกัน มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมของ  
ผู้ที่มาใช้บริการผ่านสาขาของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ในจังหวัดชลบุรี  2) กลุ่มผู้ใช้บริการผ่านสาขา
ของธนาคาร ที่มีอายุแตกต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมของผู้ที่มาใช้บริการผ่านสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ในจังหวัดชลบุรี 3) กลุ่มผู้ใช้บริการที่มีสถานภาพแตกต่างกัน ไม่มี
                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมของผู้ที่มาใช้บริการผ่านสาขาของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ในจังหวัด
ชลบุรี 4) กลุ่มผู้ใช้บริการผ่านสาขาของธนาคาร ที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม
ของผู้ที่มาใช้บริการผ่านสาขาของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ในจังหวัดชลบุรี  และ 5) กลุ่มผู้ใช้บริการ
ผ่านสาขาของธนาคาร ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมของผู้ที่มาใช้
บริการผ่านสาขาของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ในจังหวัดชลบุรี ในส่วนของประเภทธุรกรรม  
มีความสัมพันธ์กันกับความถี่ในการเข้าใช้บริการที่สาขา อย่างมีนัยส าคัญที่ . 05 โดยที่มีธุรกรรม
ประเภท ฝาก ถอน โอน มีความถี่ในการเข้าใช้บริการที่สาขาเป็นประจ ามากที่สุด รองลงมาเป็น
ธุรกรรมประเภทการเปิดบัญชีธนาคาร มีความถี่ในการเข้าใช้บริการที่สาขาเป็นประจ าและพฤติกรรม
การใช้บริการของธนาคาร ด้านความเชื่อมั่นในระบบออนไลน์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านความถี่
ของผู้ที่มาใช้บริการสาขา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 และมีความเชื่อมั่นในการท าธุรกรรมผ่าน
สาขามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านความถี่ของผู้ที่มาใช้บริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
รวมทั้งจ านวนเงินที่มาท าธุรกรรมผ่านสาขามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านความถี่ของผู้ที่มาใช้
บริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 

ค ำส ำคัญ: ปัจจัยความสัมพันธ์, ผู้ที่มาใช้บริการ, ธนาคารพาณิชย์ 
 

1. บทน ำ 
 

โลกทุกวันนี้ได้รับผลกระทบจากกระแสดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาท และเปลี่ยนแปลงทุก
อุตสาหกรรม จนต้องเร่งปรับตัวให้อยู่รอด แต่นั่นก็ยังไม่รวดเร็วเท่าการล้ม เมื่อเจอสถานการณ์โควิด-
19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 ที่ผ่านมา ที่กลายมาเป็นตัวดิสรัปชั่ นอีกต่อหนึ่ง เป็นตัวเร่งให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเชิงดิจิทัลมหาศาล ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ อย่าง ในสังคม  

จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 น าพาให้สังคมปัจจุบันเข้าสู่การใช้ชีวิตในภาวะปกติ
แบบใหม่ หรือ “นิวนอร์มอล” ไม่ว่าจะเป็นการ Work from home การท า Video Conference 
การแชร์ไฟล์ร่วมกัน หรือใช้ Cloud ในการท างาน และยังเป็นตัวเร่งให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ในชีวิตประจ าวันอย่างรวดเร็วและมากขึ้นกว่าเดิม ท าให้ทุกธุรกิจต้องปรับตัวเพ่ือให้สามารถส่งมอบ
สินค้าและบริการ ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ เพ่ือ
ตอบสนองกับไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปและสร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้า  โดย “ธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์” ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ลูกค้าต่างหันมาใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ลดการเดินทาง 
หลีกเลี่ยงการไปท าธุรกรรมที่สาขาของธนาคาร ท าให้ปัจจุบันหลาย ๆ สาขาถูกปิดสาขาลงในทุก ๆ ป ี
อย่างเช่น จะเห็นได้จากรายงานจ านวนสาขาของธนาคารกสิกรไทย ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ดังภาพ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2564)  
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ภำพที่ 1 รูปภาพแสดงจ านวนสาขาของธนาคารกสิกรไทยปี 2561 - กันยายน 2564 
 

แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีลูกค้าอีกเป็นจ านวนมากที่ยังต้องการไปท าธุรกรรมที่สาขาของธนาคาร 
ลูกค้ายังต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ธนาคารในเรื่องที่ส าคัญ  เช่น ต้องการติดต่อกับ
เจ้าหน้าที่ที่เข้าใจสถานะทางการเงิน และเป้าหมายทางการเงินในอนาคต รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาที่มี
ความซับซ้อนอืน่ ๆ ได ้ดังนั้น เพ่ือให้ธนาคารแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี สามารถทราบถึงทิศทางในการ
ให้บริการของสาขา และเพ่ือยกระดับการเป็นธนาคารที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือให้ก้าวทันยุคดิจิทัลและสามารถตอบโจทย์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าต่อไปในอนาคต 
ประกอบกับ ลูกค้าเก่ายังคงตัดสินใจใช้บริการกับธนาคารอยู่  รวมถึงลูกค้ารายใหม่ ที่ก าลังพิจารณา
เลือกใช้บริการกับธนาคาร ให้ตัดสินใจเลือกใช้บริการกับธนาคาร จึงจ าเป็นที่จะต้องศึกษาค้นคว้าถึง
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมผู้ที่มาใช้บริการผ่านช่องทางสาขาของธนาคาร โดยข้อมูลที่ได้ 
หลังจากการศึกษาค้นคว้าวิจัย จะเป็นโอกาสอย่างมาก เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้น าเอาข้อมูลงานวิจัยไป
ใช้ต่อยอดทางเชิงธุรกิจ และเป็นแนวทางส าคัญในการปรับกลยุทธ์ ปรับยุทธศาสตร์ทางการตลาด 
ก่อให้เกิดประโยชน์กับทางธนาคารแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี  เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ที่มาใช้บริการผ่านสาขาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น 

 

2. ค ำถำมกำรวิจัย  
 

2.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์กันต่อพฤติกรรมของผู้ที่มาใช้บริการผ่าน
สาขาของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีอย่างไร 

2.2 ประเภทธุรกรรม มีความสัมพันธ์กันต่อพฤติกรรมของผู้ที่มาใช้บริการผ่านสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีอย่างไร 

2.3 พฤติกรรมการเลือกใช้บริการของธนาคารมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมของผู้ที่มาใช้
บริการผ่านสาขาของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีอย่างไร 
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3. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 

3.1 เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมของผู้ที่มาใช้
บริการผ่านสาขาของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี 

3.2 เพ่ือศึกษาประเภทธุรกรรมมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมของผู้ที่มาใช้บริการผ่านสาขา
ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี 

3.3 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการของธนาคารที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมของ  
ผู้ที่มาใช้บริการผ่านสาขาของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี 
 

4. สมมติฐำนกำรวิจัย 
 

4.1 ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมของผู้ที่มาใช้
บริการผ่านสาขาของธนาคารพาณิชย์แตกต่างกัน 

4.2 ประเภทธุรกรรมที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมของผู้ของที่มาใช้บริการผ่าน
สาขาของธนาคารพาณิชย์ที่แตกต่างกัน 

4.3 พฤติกรรมการเลือกใช้บริการของธนาคารที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมของ
ผู้ที่มาใช้บริการผ่านสาขาของธนาคารพาณิชย์ที่แตกต่างกัน 
 

5. ขอบเขตกำรวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมของผู้ที่มาใช้บริการ  
ในธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ในเขตจังหวัดชลบุรี โดยการวิจัยครั้งนี้  มีขอบเขตของงานวิจัยดังหัวข้อ
ต่อไปนี้ 

 

5.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ การวิจัยในครั้งนี้มุ่งศึกษาถึง ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
ประเภทธุรกรรม และพฤติกรรมการใช้บริการของธนาคารที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค
ที่มาใช้บริการผ่านสาขาของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ในจังหวัดชลบุรี 

 

 5.2 ขอบเขตด้ำนประชำกร ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์
แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี จ านวน 140 คน โดยประมาณขนาดตัวอย่างจากตารางของเครจซี่และ 
มอร์แกน จากระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และระดับความเชื่อมั่น 95% (Krejcie & 
Morgan, 1970) จากนั้นผู้วิจัยได้ท าการสุ่มตัวอย่างประชากรด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย  (Simple 
Random Sampling) ท าให้ได้ขนาดตัวอย่าง 104 คน  
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กรอบกำรวิจัย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภำพที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ค ำนิยำม ลักษณะประชำกรศำสตร์   
1) เพศ หมายถึง เพศหญิงและเพศชาย 
2) อายุ หมายถึง ช่วงอายุต่ ากว่า 30 ปี, 31-50 ปี, 51-60 ปี และมากกว่า 60 ปีขึ้นไป 
3) สถานภาพ หมายถึง สถานภาพโสด สมรส และหย่าร้าง 
4) ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี, ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี 
5) อาชีพ หมายถึง นักเรียน/นักศึกษา, รับราชการ, พนักงานบริษัทเอกชนและธุรกิจส่วนตัว 
ประเภทธุรกรรม 
1) กองทุน หมายถึง กองทุนทุกประเภทของธนาคาร หุ้นกู้ พันธบัตร 
2) ธุรกรรมด้าน Application ของธนาคาร หมายถึง การสมัครบริการ Application ทางออนไลน์

ต่าง ๆ ได้แก่ KPlus, K-Cyber Banking, K-Biz, SMS ขยันบอก, K-Cash Connect, Line BK เป็นต้น 
3) เปิดบัญชีและบัตรเอทีเอ็ม หมายถึง การเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ได้แก่ บัญชีออม

ลักษณะประชำกรศำตร์ 
1.เพศ 
2.อาย ุ
3.สถานภาพ 
4.ระดับการศึกษา 
5.อาชีพ 

 

ปัจจัยท่ีมีควำมสัมพันธ์ต่อผู้ที่มำใช้บริกำร

ผ่ำนสำขำของธนำคำรพำณิชย์แห่งหนึ่ง ใน

จังหวัดชลบุร ี

พฤติกรรมกำรเลือกใช้บริกำรธนำคำร 
1.ระดับความรู้ดา้นเทคโนโลย ี
2.ระดับความเช่ือมั่นในระบบออนไลน ์
3.ระดับความเช่ือมั่นในการท าธุรกรรมผ่านสาขา 
4.ระดับต้องการปรึกษาและพูดคยุกับพนักงาน 
5.ระดับความต้องการให้พนักงานเป็นผู้ท าธุรกรรมให ้
6.จ านวนเงินท่ีมาท าธุรกรรมผา่นสาขา 

ประเภทธุรกรรม 
1.กองทุน 
2.ธุรกรรมด้าน Application ของธนาคาร 
3.เปิดบัญชีและบัตรเอทีเอ็ม 
4.ฝาก ถอน โอน เช็ค จ่ายบิล 
5.สินเช่ือ 
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ทรัพย์, บัญชีฝากประจ า, บัญชีกระแสรายวัน เป็นต้น และบัตรเอทีเอ็ม หมายถึง บัตร Debit Card 
ทุกประเภทของธนาคาร 

4) ฝาก ถอน โอน เช็ค จ่ายบิล ได้แก่ ฝาก หมายถึง การฝากเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ บัญชี
ฝากประจ าและบัญชีกระแสรายวัน, ถอน หมายถึง การถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์และบัญชีฝาก
ประจ า, โอน หมายถึง การโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ บัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจ า, เช็ค 
หมายถึงการน าเช็คมาใช้เบิกถอนเงินจากบัญชีกระแสรายวัน รวมถึงการน าเช็คมาเข้าบัญชีโดยวิธีการ
เรียกเก็บตราสารของทุกธนาคาร, จ่ายบิล หมายถึง การช าระค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ ผ่านการช า
ระบิลทุกประเภท 

5) สินเชื่อ หมายถึง สินเชื่อบ้านทุกประเภท สินเชื่อธุรกิจทุกประเภทและสินเชื่อส่วนบุคคล
ทุกประเภท ทั้งมีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน 

พฤติกรรมกำรเลือกใช้บริกำรธนำคำร 
1) ระดับความรู้ด้านเทคโนโลยี หมายถึง ระดับความรู้ทางด้านเทคโนโลยีของผู้ที่มาใช้บริการที่

สาขา โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย และ 1 = น้อยที่สุด 
2) ระดับความเชื่อมั่นในระบบออนไลน์ หมายถึง ระดับความเชื่อมั่นในด้านการใช้ออนไลน์

ของผู้ที่มาใช้บริการผ่านสาขา โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 
2 = น้อย และ 1 = น้อยที่สุด 

3) ระดับความเชื่อมั่นในการท าธุรกรรมผ่านสาขา หมายถึง ระดับความเชื่อมั่นในการมาท า
ธุรกรรมผ่านสาขาของผู้ที่มาใช้บริการผ่านสาขา โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 5 = มากท่ีสุด, 4 = 
มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย และ 1 = น้อยที่สุด 

4) ระดับความต้องการปรึกษาและพูดคุยกับพนักงาน หมายถึง ระดับความต้องการ 
การปรึกษาและพูดคุยกับพนักงานของผู้ที่มาใช้บริการผ่านสาขา โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 5 = 
มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย และ 1 = น้อยที่สุด 

5) ระดับความต้องการให้พนักงานเป็นผู้ท าธุรกรรมให้ หมายถึง ระดับความต้องการให้
พนักงานเป็นผู้ท าธุรกรรมให้ของผู้ที่มาใช้บริการผ่านสาขา โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 5 = 
มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย และ 1 = น้อยที่สุด 

ความถี ่หมายถึง ความถี่ในการเข้าใช้บริการที่สาขา ได้แก่ 
1) เป็นประจ า หมายถึง การที่ลูกค้ามาใช้บริการที่สาขาเป็นประจ าทุกวัน วันเว้นวัน  

ทุกสัปดาห์ หรือมีความถ่ีมากกว่า 1-2 ครั้งต่อ เดือน 
2) ทุกเดือน หมายถึง การที่ลูกค้ามาใช้บริการที่สาขาในทุก ๆ เดือน หรือเดือนละ 1-2 ครั้ง

ต่อเดือน 
3) นาน ๆ ครั้ง หมายถึง การที่ลูกค้ามาใช้บริการที่สาขานาน ๆ ครั้ง หรือมีความถี่มากกว่า 1 

เดือนขึ้นไป 
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6. ทบทวนวรรณกรรม 
 
6.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

6.1.1 ควำมหมำยและประเภทของผู้บริโภค 
ฉัตยาพร เสมอใจ (2550, น.18) พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง กระบวนการ หรือ 

พฤติกรรมการตัดสินใจ การซื้อ การใช้ และการประเมินผลการใช้สินค้าหรือบริการของบุคคล ซึ่งจะมี
ความส าคัญต่อการซื้อสินค้าและบริการทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

6.1.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค สิ่งที่มีผลท ำให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรม
เปลี่ยนไปในทำงใดทำงหนึ่ง ประกอบด้วย 

1) ปัจจัยพื้นฐานของผู้บริโภคท่ีเป็นตัวควบคุมกระบวนความคิดของผู้บริโภคไปในทางใด
ทางหนึ่ง ประกอบด้วย (1) ความต้องการ เกิดจากการเติมให้เต็มในสิ่งที่ขาด โดยเฉพาะสิ่งที่จ าเป็น
และมีประโยชน์ต่อตัวผู้บริโภค เช่น ความต้องการทางกาย คือ ปัจจัย 4 ต้องการความปลอดภัย 
ต้องการความรัก ต้องการได้รับการยกย่องและนับถือ (2) การรับรู้ คือ การตีความหมายสิ่งต่าง ๆ จาก
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ที่ได้รับเข้ามาด้วยความสนใจ (3) การเรียนรู้ คือการเปลี่ยนแปลงความนึกคิด 
หรือแนวการปฏิบัติ หรือพฤติกรรมให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอันเกิดจากการปฏิบัติจริงจ าก
ประสบการณ์หรือจากสัญชาติญาณ (4) แรงจูงใจ คือ ตัวกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมไปในทางใดทางหนึ่ง
ที่แน่นอน (5) บุคลิกภาพ คือ คุณสมบัติเฉพาะตัวหรือโครงสร้างภายในของแต่ละบุคคลที่ท าให้บุคคล
มีความแตกต่างกัน ในที่นี้ คือ คุณสมบัติทางสรีระและคุณสมบัติทางจิตวิทยา ภายในของบุคคลต่อ
การตอบสนองสิ่งแวดล้อม ท าให้บุคลแต่ละคนมีลักษณะท่าทางแตกต่างจากบุคคลอ่ืน และ (6) 
ทัศนคต ิคือ ความโน้มเอียงของสภาวะจิตใจ จากประสบการณ์หรือจากการเรียนรู้ ที่มีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ไปในทางบวกหรือทางลบ เช่น พอใจหรือไม่พอใจ เป็นต้น 

2) ปัจจัยที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมักได้รับอิทธิพลจาก
ครอบครัว วัฒนธรรม รายได้ สังคม และสภาพเศรษฐกิจ ดังนี้ (1) ครอบครัว มีอิทธิพลต่อผู้เป็น
สมาชิก ให้มีพฤติกรรมในการซื้อไปในทางเดียวกัน (2) วัฒนธรรม มีอิทธิพลต่อบุคคลในสังคมแต่ละ
สังคม ให้มีแนวทางประพฤติปฏิบัติไปในแนวเดียวกัน เช่น วัฒนธรรมไทยเคารพนับถือผู้ใหญ่ มีการ
กราบไหว้บุคคลที่สูงศักดิ์กว่า หรือผู้ที่มีอายุมากกว่า (3) สังคม มนุษย์เป็นสัตย์สังคม มีการรวมตัวกัน 
เป็นกลุ่ม พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีการเลียนแบบซึ่งกันและกัน (4) รายได้ เป็นตัวก าหนดอ านาจซื้อ
ของแต่ละบุคคลมีมากหรือมีน้อยอย่างไร ถ้ามีรายได้มากซื้อของฟุ่มเฟือยมาก มีรายได้น้อยจะซื้อ
เฉพาะสิ่งของที่จ าเป็น เช่น ปัจจัย 4 เป็นต้น และ (5) การเข้าถึงของธุรกิจ โดยการส่งเสริมการตลาด
ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา การขายโดยพนักงาน การส่งเสริมการขาย หรือการประชาสัมพันธ์ ย่อมมีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้ 
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6.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชำกรศำสตร์ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2558, อ้างอิงใน ศศิพร บุญชู, 2560) ได้ให้ความหมายของ

ลักษณะประชากร (Demographic) ไว้ว่า ลักษณะประชากร ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
ครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ด้านลักษณะ
ประชากร เป็นลักษณะส าคัญที่ช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย ตัวแปร ด้านลักษณะประชากรที่ส าคัญ 
มีดังต่อไปนี้ 

1) เพศ สามารถแบ่งแยกความต้องการของผู้บริโภคได้โดยดูเพศของผู้บริโภคเป็นหลักในการ
ตอบสนองความต้องการซึ่งเป็นตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาดที่ส าคัญ เพราะปัจจุบันนี้ตัวแปรด้านเพศ
มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคมาก เพศที่แตกต่างกันมักจะมีทัศนคติการรับรู้และ 
การตัดสินใจในเรื่องการซื้อสินค้าบริโภคต่าง ๆ กัน 

2) อายุ กลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันย่อมจะมีความต้องการในสินค้าและบริการที่
แตกต่างกัน เช่น กลุ่มวัยรุ่นชอบทดลองสิ่งแปลกใหม่ และชอบสินค้าแฟชั่น กลุ่มผู้สูงอายุจะสนใจ
สินค้าเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย นักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็นตัวแปรด้าน
ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันและได้ค้นหาความต้องการของส่วนตลาดส่วนเล็ก  (Niche Market) 
โดยมุ่งความส าคัญท่ีตลาดอายุส่วนนั้น 

3) รายได้ ระดับการศึกษา และอาชีพ (Income Education and Occupation) เป็นตัว
แปรที่ส าคัญในการก าหนดส่วนของตลาด มีแนวโน้มความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันในเชิงเหตุและ 
ผลส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีระดับการศึกษาสูงบุคคลที่มีการศึกษาต่ าโอกาสที่จะหางานระดับสูงยากจึงท า
ให้มีรายได้ด า ในขณะเดียวกันการเลือกซื้อสินค้าที่แท้จริงอาจเป็นเกณฑ์  รูปแบบการด ารงชีวิต 
ค่านิยมอาชีพ ระดับการศึกษา ฯลฯ นักการตลาดจะโยงเกณฑ์รายได้รวมกับตัวแปรทางด้าน
ประชากรศาสตร์ด้านอื่น ๆ เพ่ือให้การก าหนดตลาดเป้าหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น กลุ่มรายได้อาจจะ
เกี่ยวข้องกับเกณฑ์อายุ และอาชีพร่วมกัน 

 
6.3 ธนำคำรพำณิชย์ 

6.3.1 ธนำคำรพำณิชย์ 
หมายถึง บริษัทมหาชนจ ากัด ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และ

หมายความรวมถึง ธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อย ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคาร 
ต่างประเทศ และสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2559, น.5) 

6.3.2 ขอบเขตธุรกิจของธนำคำรพำณิชย์ 
ขอบเขตในการประกอบธุรกิจพ้ืนฐานของธนาคารพาณิชย์ ได้แก่ การรับฝากเงิน การให้

สินเชื่อ การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อขายตราสารทางการเงิน การค้ าประกันเงินกู้ยืม  
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การช าระเงินและโอนเงิน และการเสนอผลิตภัณฑ์ ทางการเงินเพ่ือการบริหารความเสี่ยง เช่น 
ตราสารอนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น รวมถึงธุรกิจที่ช่วยสนับสนุนพัฒนา
ตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ การให้บริการที่เกี่ยวกับ การประกันวินาศภัยและประกันชีวิต  
การให้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

6.3.3 ควำมเสี่ยงที่ส ำคัญในกำรด ำเนินธุรกิจของธนำคำรพำณิชย์ 
จากการด าเนินธุรกิจตามที่กล่าวมา ธนาคารพาณิชย์ ต้องเผชิญกับความเสี่ยง 

ที่หลากหลาย ส่งผลกระทบทั้งในด้านการสูญเสียรายได้ หรือความมั่นคงของธุรกิจ ความเสี่ยงที่ส าคัญ
อาจได้แก ่

1) ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่ลูกหนี้หรือคู่สัญญาของ
ธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อการลงทุน และการก่อภาระ
ผูกพัน เช่น ในการปล่อยสินเชื่อธนาคารพาณิชย์มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย เนื่องจากไม่
สามารถเรียกเก็บเงินต้นหรือดอกเบี้ยจากผู้กู้ได ้

2) ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่ธนาคารพาณิชย์อาจได้รับ
ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือมูลค่าของสินทรัพย์หนี้สิน และภาระ
ผูกพันที่ธนาคารพาณิชย์มีอยู่ ซึ่งเกิดจากความฝันผวนของปัจจัยตลาด ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย อัตร า
แลกเปลี่ยนราคาตราสารทุน ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น 

3) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ธนาคารพาณิชย์ เนื่องมาจากความไม่เพียงพอหรือความบกพร่องของบุคลากร 
ระบบงานกระบวนการปฏิบัติงานภายใน เหตุการณ์ความเสี่ยงภายนอก ความเสี่ยงด้านกฎหมาย 

4) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงจากการก าหนดแผนกล
ยุทธ์แผนด าเนินงานและการน าไปปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมกับปัจจัยภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก 

5) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงจากการที่
สาธารณชนรับรู้ถึงภาพลักษณ์ในเชิงลบหรือขาดความเชื่อมั่นในธนาคารพาณิชย์  (ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย, 2559, น.7-9) 

 

7. ระเบียบวิธีวิจัย 
 
ในงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผู้ที่มาใช้บริการผ่านสาขาของธนาคารพาณิชย์  

แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี  ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
โดยเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
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วิธีการด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
7.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
1) ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ลูกค้าที่มาใช้บริการในสาขา ธนาคารพาณิชย์

แห่งหนึ่ง ในจังหวัดชลบุรี จ านวนประชากรทั้งสิ้น 104 คน 
2) วิธีการสุ่มตัวอย่างและขนาดตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากประชากรเป้าหมาย 

โดยประมาณขนาดตัวอย่างจากตารางของเครจซี่และมอร์แกน จากระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับ
ได้ 5% และระดับความเชื่อมั่น 95% (Krejcie & Morgan, 1970) จากนั้นผู้วิจัยได้ท าการสุ่มตัวอย่าง
ประชากรด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ท าให้ได้ขนาดตัวอย่าง 104 คน 

 

7.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ซึ่งให้ความส าคัญกับการรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 

เป็นหลัก เป็นปัจจัยที่ศึกษาตามสภาพที่เป็นไปตามธรรมชาติและไม่มีการจัดกระท าหรือควบคุมตัว
แปรใด ๆ ดังนั้น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม มี 3 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย ข้อมูลด้านเพศ อายุ สถานภาพ 
อาชีพระดับการศึกษา 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทธุรกรรม ประกอบด้วย ธุรกรรมประเภทกองทุน,ธุรกรรม
เกี่ยวกับ Application ของธนาคาร, เปิดบัญชีและบัตรเอทีเอ็ม, ฝาก ถอน โอน เช็ค จ่ายบิลและ สินเชื่อ 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการที่สาขา ประกอบไปด้วย ระดับความรู้
ด้านเทคโนโลยี ระดับความเชื่อมั่นในระบบออนไลน์ ระดับความเชื่อมั่นในการท าธุรกรรมผ่านสาขา 
ระดับความต้องการปรึกษาและพูดคุยกับพนักงาน ระดับความต้องการให้พนักงานเป็นผู้ท าธุรกรรมให้
และจ านวนเงินที่มาท าธุรกรรมผ่านสาขา โดยเป็นค าถามประเมินค่าความส าคัญซึ่งแบ่งออกเป็น 5 
ระดับ ดังนี้ 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด 

1) ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
- ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ต าราวิชาการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้ง 

งานวิจัยเชิงเอกสารและข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
- สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมกรอบแนวคิดการวิจัย 
- น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แก้ไขปรับปรุง

ให้ถูกต้องและชัดเจน เหมาะสมทั้งทางด้านเนื้อหาและด้านการใช้ถ้อยค าส านวนภาษา 
 

7.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ได้น าแบบสอบถามที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล

มาตรวจสอบเพ่ือคัดเลือกเฉพาะ แบบสอบถามที่มีการให้ข้อมูลอย่างสมบูรณ์และครบถ้วนเพ่ือ
น ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
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7.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS เพ่ือทดสอบ

ตามกรอบแนวคิด และรายงานผลการศึกษา โดยมีรายละเอียด คือ น ามาวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติการ
แจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ใช้สถิติในการวิเคราะห์แบบ Chi-Square และหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ Pearson 
Correlation 

 
7.5 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
1) ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการ

วิเคราะห์แบบแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 
2) ใช้สถิติในการวิเคราะห์แบบ Chi-Square ในการหาค่าความสัมพันธ์ 
3) ใช้สถิติในการวิเคราะห์แบบ Correlation ในการหาค่าความสัมพันธ์ 
4) ใช้สถิติในการวิเคราะห์แบบ Descriptive ในการหาค่าเฉลี่ย 

 

8. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์
แบบแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 

ตำรำงท่ี 1 จ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
เพศ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 47 45.2 
หญิง 57 54.8 

รวม 104 100 
 

จากตารางที ่1 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างงานวิจัยในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 57 คน 
คิดเป็นร้อยละ 54.8 และเป็นเพศชาย จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 45.2 

ตำรำงท่ี 2 จ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
เพศ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

ต่ ากว่า 30 ปี 21 20.2 
31-50 ปี 55 52.9 
51-0 ปี 14 13.5 
มากกว่า 60 ปีขึ้นไป 14 13.5 

รวม 104 100 
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จากตารางที ่2 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างงานวิจัยในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นช่วงอายุ 31-50 ปี จ านวน 
55 คน คิดเป็นร้อยละ 52.9 รองลงมาเป็นช่วงอายุ ต่ ากว่า 30 ปี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 20.2 
ช่วงอายุ 51-60 ปี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 และช่วงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป จ านวน 14 
คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 

ตำรำงท่ี 3 จ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ   
สถำนภำพ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

โสด 39 37.5 
สมรส 50 48.1 
หย่าร้าง 15 14.4 

รวม 104 100 

 

จากตารางที่ 3 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างงานวิจัยในครั้งนี้ ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 
50 คน คิดเป็นร้อยละ 48.1 รองลงมามีถานภาพโสด จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 และ 
มีสถานะหย่าร้าง จ านวน 15 คนคิดเป็นร้อยละ 14.4 

ตำรำงท่ี 4 จ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 
อำชีพ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

นักเรียน/นักศึกษา 7 6.7 
รับราชการ 3 2.9 
พนักงานบริษัทเอกชน 56 53.8 
ธุรกิจส่วนตัว 38 36.5 

รวม 104 100 
 

จากตารางที่ 4 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างงานวิจัยในครั้งนี้ ส่วนใหญ่มีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน 
จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 รองลงมามีอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.5 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 และมีอาชีพรับราชการ จ านวน 3 
คน คิดเป็นร้อยละ 2.9 

ตำรำงท่ี 5 จ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 ระดับกำรศึกษำ  จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 70 67.3 
ปริญญาตรี 32 30.8 
สูงกว่าปริญญาตรี 2 1.9 

รวม 104 100 
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จากตารางที่ 5 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยในครั้งนี้ ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับ
ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 67.3 รองลงมามีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 และระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลประเภทธุรกรรม ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์
แบบแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)   

ตำรำงท่ี 6 จ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม ประเภทธุรกรรม 
ประเภทธุรกรรม จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

กองทุน 7 6.7 
ธุรกรรมเกี่ยวกับ Application ของธนาคาร 18 17.3 
เปิดบัญชีและบัตรเอทีเอ็ม 26 25.0 
ฝาก ถอน โอน เช็ค จ่ายบิล 45 43.3 
สินเช่ือ 8 7.7 

รวม 104 100 
     

จากตารางที่ 6 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างงานวิจัยในครั้งนี้ ส่วนใหญ่ มีการท าธุรกรรมประเภท 
ฝาก ถอน โอน เช็ค จ่ายบิล จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 รองลงมาเป็นประเภทเปิดบัญชี 
จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 ธุรกรรมเกี่ยวกับ Application ของธนาคาร จ านวน 18 คน 
คิดเป็นร้อยละ 17.3 ธุรกรรมด้านสินเชื่อ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 และธุรกรรมด้านกองทุน 
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 

ตำรำงท่ี 7 จ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามความถี่ 
ควำมถี่ในกำรมำใช้บริกำรที่สำขำ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

เป็นประจ า 66 63.5 
ทุกเดือน 13 12.5 
นาน ๆ ครั้ง 25 24.0 

รวม 104 100 
         

จากตารางที่ 7 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างงานวิจัยในครั้งนี้ ส่วนใหญ่ มีความถ่ีในการเข้าใช้บริการ
ที่สาขาเป็นประจ า จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 รองลงมา มีความถี่ในการเข้าใช้บริการที่สาขา 
จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5  

ผลการทดสอบสมมุติฐานโดยใช้สถิติเชิงอ้างอิงแบบ Chi-Square ด้วยระดับนัยส าคัญ 
ทางสถิติท่ี 0.05 โดยทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล (ลักษณะประชากรศาสตร์) ที่มีผล
ต่อความถี่ในการเข้าใช้บริการที่สาขา ดังนี้ 
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*หมายเหตุ ใช้ข้อมูลความถี่ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ เป็นประจ า,  ทุกเดือนและ 
นาน ๆ ครั้ง 

ตำรำงที่ 8 แสดงค่าร้อยละ ค่า Chi-Square และ ค่า sig ที่ได้จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
เพศกับความถี่ของผู้มาใช้บริการที่สาขา 

ควำมถ่ี เพศชำย เพศหญิง Chi-Square 
Value 

Asymp Sig.(2-
Slide) จ ำนวน /ร้อยละ จ ำนวน /ร้อยละ 

เป็นประจ ำ 37/56.1% 29/43.9%  
8.772 

 
.012 ทุกเดือน 4/30.8% 9/62.2% 

นำน ๆ ครั้ง 6/24.0% 19/76.0% 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 

จากตารางที่ 8 พบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับความถี่ของผู้มาใช้บริการที่สาขา อย่างมี
นัยส าคัญท่ี .05 โดยเพศชายมีความถ่ีในการใช้บริการที่สาขาเป็นประจ ามากกว่าเพศหญิง  

ตำรำงที่ 9 แสดงค่าร้อยละ ค่า Chi-Square และ ค่า sig ที่ได้จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
อายุกับความถ่ีของผู้มาใช้บริการที่สาขา 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 

จากตารางที่ 9 พบว่า อายุไม่ได้มีความสัมพันธ์กับความถี่ของผู้มาใช้บริการที่สาขา อย่างมี
นัยส าคัญที่ .05 โดยมีอายุระหว่าง 31-50 ปี มีความถี่ในการใช้บริการที่สาขาเป็นประจ าและนาน ๆ
ครั้งมากท่ีสุด รองลงมาคือเป็นอายุ ต่ ากว่า 30 ปี ที่มีความถี่ในการใช้บริการที่สาขาเป็นประจ า 

ตำรำงท่ี 10 แสดงค่าร้อยละ ค่า Chi-Square และ ค่า sig ที่ได้จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
สถานภาพกับความถ่ีของผู้มาใช้บริการที่สาขา 

ควำมถ่ี โสด สมรส หย่ำร้ำง Chi-Square 
Value 

Asymp 
Sig.(2-Slide) จ ำนวน/ร้อยละ จ ำนวน/ร้อยละ จ ำนวน/ร้อยละ 

เป็นประจ ำ 28/42.4% 27/40.9% 11/16.7%  
4.332 

 
.363 ทุกเดือน 3/23.1% 9/69.2% 1/7.7% 

นำนๆครั้ง 8/32.0% 14/56.0% 3/12.0% 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 

 
ควำมถ่ี 

 

ต่ ำกว่ำ 30 ปี 31-50 ปี 51-60 ปี มำกกว่ำ 60 ปี
ขึ้นไป 

Chi-
Square 
Value 

Asymp 
Sig.(2-
Slide) จ ำนวน/ร้อยละ จ ำนวน/ร้อยละ จ ำนวน/ร้อยละ จ ำนวน/ร้อยละ 

เป็นประจ ำ 14/21.2% 36/54.5% 7/10.6% 9/13.6%  
3.117 

 
.794 ทุกเดือน 1/7.7% 8/61.5% 2/14.4% 2/15.4% 

นำน ๆ ครั้ง 6/24.0% 11/44.0% 5/20.0% 3/12.0% 
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จากตาราง 10 พบว่า สถานภาพไม่มีความสัมพันธ์กับความถี่ของผู้มาใช้บริการที่สาขา 
อย่างมีนัยส าคัญที่ .05 โดยที่สถานภาพโสด มีความถ่ีในการเข้าใช้บริการที่สาขาเป็นประจ า รองลงมา
เป็นสถานภาพสมรส มีความถ่ีในการเข้าใช้บริการที่สาขาเป็นประจ า  

ตำรำงท่ี 11 แสดงค่าร้อยละ ค่า Chi-Square และ ค่า sig ที่ได้จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
อาชีพกับความถ่ีของผู้มาใช้บริการที่สาขา 

 
ควำมถ่ี 

 

นักเรียน/
นักศึกษำ 

รับรำชกำร พนักงำน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจส่วนตัว Chi-
Square 
Value 

Asymp 
Sig.(2-
Slide) จ ำนวน/ร้อยละ จ ำนวน/ร้อยละ จ ำนวน/ร้อยละ จ ำนวน/ร้อยละ 

เป็นประจ ำ 4/6.1% 0/0.0% 43/65.2% 19/28.8%  
23.481 

 
.001 ทุกเดือน 0/0.0% 1/7.7% 1/7.7% 11/84.6% 

นำน ๆ ครั้ง 3/12.0% 2/8.0% 12/48.0% 8/32.0% 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
           

จากตาราง 11 พบว่า อาชีพ มีความสัมพันธ์กับความถี่ของผู้มาใช้บริการที่สาขา อย่างมี
นัยส าคัญที่ .05 โดยที่อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีความถี่ในการเข้าใช้บริการที่สาขาเป็นประจ า
มากที่สุด รองลงมาเป็นอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีความถ่ีในการเข้าใช้บริการที่สาขาเป็นประจ า 

ตำรำงท่ี 12 แสดงค่าร้อยละ ค่า Chi-Square และ ค่า sig ที่ได้จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ระดับการศึกษากับความถี่ของผู้มาใช้บริการที่สาขา 

 
ควำมถ่ี 

 

ต่ ำกว่ำปริญญำ
ตรี 

ปริญญำตรี สูงกว่ำปริญญำตรี Chi-Square 
Value 

Asymp 
Sig.(2-Slide) 

จ ำนวน/ร้อยละ จ ำนวน/ร้อยละ จ ำนวน/ร้อยละ 

เป็นประจ ำ 45/68.2% 20/30.3% 1/1.5%  
1.729 

 
.785 ทุกเดือน 10/76.9% 3/23.1% 0/0.0% 

นำน ๆ ครั้ง 15/60.0% 9/36.0% 1/ 4.0% 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 

จากตารางที่ 12 พบว่า ระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับความถี่ของผู้มาใช้บริการที่
สาขา อย่างมีนัยส าคัญที่ .05 โดยที่มีการศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี  มีความถี่ในการเข้าใช้
บริการที่สาขาเป็นประจ ามากที่สุด รองลงมาระดับปริญญาตรี มีความถี่ ในการเข้าใช้บริการที่สาขา
เป็นประจ า         

ผลการทดสอบสมมุติฐานโดยใช้สถิติเชิงอ้างอิงแบบ Chi-Square ด้วยระดับนัยส าคัญทาง
สถิติที่ 0.05 โดยทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างประเภทธุรกรรม ที่มีผลต่อความถี่ของผู้มาใช้บริการที่
สาขา ดังนี้ 
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*หมายเหตุ ใช้ข้อมูลความถี่โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ เป็นประจ า, ทุกเดือนและนาน ๆ ครั้ง 

ตำรำงท่ี 13 แสดงค่าร้อยละ ค่า Chi-Square และ ค่า sig ที่ได้จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเภทธุรกรรมกับความถ่ีของผู้มาใช้บริการที่สาขา 

 
ควำมถ่ี 

 

กองทุน Application 
ของธนำคำร 

เปิดบัญชีและ
บัตรเอทีเอ็ม 

ฝำก ถอน โอน 
เช็ค จ่ำยบิล 

สินเชื่อ  
Chi-

Square 
Value 

 
Asymp 
Sig.(2-
Slide) 

จ ำนวน/
ร้อยละ 

จ ำนวน/ 
ร้อยละ 

จ ำนวน/ 
ร้อยละ 

จ ำนวน/ 
ร้อยละ 

จ ำนวน/
ร้อยละ 

เป็น
ประจ ำ 

1/1.5% 9/13.8% 18/27.3% 35/53.0% 1/1.5%  
25.772 

 
.001 

ทุกเดือน 11/16.7% 2/15.4% 2/15.4% 6/46.2% 1/7.7% 

นำน ๆ
ครั้ง 

6/15.4% 5/20.0%% 6/24.0% 4/16.0% 6/24.0% 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 

จากตารางที่ 13 พบว่า ประเภทธุรกรรม มีความสัมพันธ์กับความถี่ของผู้มาใช้บริการที่สาขา 
อย่างมีนัยส าคัญที่ .05 โดยที่มีธุรกรรมประเภท ฝาก ถอน โอน มีความถี่ในการเข้าใช้บริการที่สาขา
เป็นประจ ามากที่สุด รองลงมาเป็นธุรกรรมประเภทการเปิดบัญชีธนาคาร มีความถี่ในการเข้าใช้บริการ
ทีส่าขาเป็นประจ า 

ผลการทดสอบสมมุติฐานโดยใช้สถิติเชิงอ้างอิงแบบ Descriptives ดังนี้ 

ตำรำงที่ 14 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการเลือกใช้บริการผ่านสาขาของ
ธนาคาร 

 
 
จากตารางที่ 14 พบว่า พฤติกรรมการเลือกใช้บริการที่สาขาของธนาคาร พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความต้องการให้พนักงานเป็นผู้ท าธุรกรรมให้ อยู่ในระดับความคิดเห็นมากที่สุดอันดับ

แรก  ̅=4.63 รองลงมาคือมีระดับความเชื่อมั่นในการท าธุรกรรมที่สาขา อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก

ที่สุด  ̅=4.50 และอันดับที่ 3 คือ ต้องการปรึกษาและพูดคุยกับพนักงาน อยู่ในระดับความคิดเห็น

มากที่สุด  ̅=4.45   
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ผลการทดสอบสมมุติฐานโดยใช้สถิติเชิงอ้างอิงแบบ Correlations ดังนี้ 
*หมายเหตุ ใช้ข้อมูลความถ่ีโดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ เป็นประจ า, ทุกเดือนและนาน ๆ 

ครั้ง 

ตำรำงท่ี 15 แสดงค่าความสัมพันธ์ ที่ได้จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างประเภทพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการผ่านสาขากับความถี่ในการเข้าใช้บริการที่สาขา 

 พฤติกรรมด้ำนควำมถี่ของผู้ที่มำใช้บริกำรผ่ำนสำขำ
ของธนำคำร 

พฤติกรรมกำรเลือกใช้บริกำรที่สำขำของธนำคำร N Pearson correlation Sig. 

ระดับความรูด้้านเทคโนโลย ี 104 0.69 0.24 
ระความเชื่อมั่นในระบบออนไลน ์ 104 0.29 0.00** 

ระดับความเช่ือมั่นในการท าธุรกรรมผ่านสาขา 104 0.16 0.04* 
ต้องการปรึกษาและพูดคุยกบัพนักงาน 104 0.07 0.21 
มีความต้องการให้พนักงานเป็นผู้ท าธุรกรรมให ้ 104 0.02 0.39 

จ านวนเงินท่ีมาท าธุรกรรมผ่านสาขา 104 -0.18 0.03* 
 

จากตารางที่ 15 แสดงค่าความสัมพันธ์ ที่ได้จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
การเลือกใช้บริการผ่านสาขากับความถี่ในการเข้าใช้บริการที่สาขา พบว่า 1) ระดับความเชื่อมั่น 
ในระบบออนไลน์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านความถี่ของผู้ที่มาใช้บริการอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ 0.01 2) ระดับความเชื่อมั่นในการท าธุรกรรมผ่านสาขามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้าน
ความถี่ของผู้ที่มาใช้บริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และ 3) จ านวนเงินที่มาท าธุรกรรมผ่าน
สาขามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านความถ่ีของผู้ที่มาใช้บริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 

9. สรุปผลกำรวิจัย อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
 
งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผู้ที่มาใช้บริการผ่านสาขาของธนาคารพาณิชย์ 

แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่มีความสัมพันธ์ต่อผู้ที่มาใช้บริการผ่านสาขาของธนาคารพาณิชย์ 
เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการมาใช้บริการที่ธนาคาร ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมด้านความถี่ของผู้บริโภคที่มาใช้
บริการผ่านธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้บริการธนาคาร
พาณิชย์ แห่งหนึ่ง ในจังหวัดชลบุรี จ านวน 140 คน โดยประมาณขนาดตัวอย่างจากตารางของเครจซี่
และมอร์แกน จากระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และระดับความเชื่อมั่น 95% (Krejcie & 
Morgan, 1970) จากนั้นผู้วิจัยได้ท าการสุ่มตัวอย่างประชากรด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย  (Simple 
Random Sampling) ท าให้ได้ขนาดตัวอย่าง 103 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 
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และแบบสัมภาษณ ์การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ ส าหรับการทดสอบสมมติฐาน โดยการหา Chi-Square 

 
9.1 ผลกำรศึกษำ 
1) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะเป็นเพศชาย จ านวน 

56คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 มีอายุระหว่าง 31-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.8 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส 
จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 47.1 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 
48.1 มีระดับการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 67.3        

2) ประเภทธุรกรรม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท าธุรกรรมฝาก ถอน โอน เช็ค จ่ายบิล 
จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 รองลงมาเป็นธุรกรรมด้านเปิดบัญชีและบัตรเอทีเอ็มจ านวน 26 
คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 ถัดมาเป็นธุรกรรมด้านเกี่ยวกับ Application ของธนาคาร จ านวน 18 คน 
คิดเป็นร้อยละ 17.3 ธุรกรรมด้านสินเชื่อ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 ปละธุรกรรมด้านกองทุน 
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 

3) พฤติกรรมการใช้บริการของธนาคารของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการที่สาขา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความต้องการให้พนักงานเป็นผู้ท าธุรกรรมให้ 

อยู่ในระดับมากที่สุด  ̅=4.63 รองลงมามีความเชื่อมั่นในการท าธุรกรรมผ่านสาขา อยู่ในระดับมาก

ที่สุด  ̅=4.50 มีความต้องการปรึกษาและพูดคุยกับพนักงาน อยู่ในระดับมากที่สุด  ̅=4.45 มีระดับ

ความเชื่อมั่นในระบบออนไลน์ อยู่ในระดับมาก  ̅=3.63 ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามยังมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับจ านวนเงินที่มาท าธุรกรรมผ่านสาขา อยู่ในระดับมาก  ̅=3.62 และมีความเห็นเกี่ยวกับ

ความรู้ด้านเทคโนโลยี อยู่ในระดับปานกลาง  ̅=3.02 
ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปได้ดังนี้ 
สมมติฐำนที่ 1 ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อผู้ที่มาใช้บริการ

ผ่านสาขาของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีที่แตกต่างกัน โดยการทดสอบกับความถี่ในการ
มาใช้บริการที่สาขา 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ 
และระดับการศึกษา พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ไม่มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการเข้าใช้
บริการที่สาขา   

สมมติฐำนที่ 2 ประเภทธุรกรรมที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อผู้ที่มาใช้บริการผ่านสาขา
ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีแตกต่างกัน โดยการทดสอบกับความถี่ในการมาใช้
บริการที่สาขา 
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จากผลการทดสอบสมมติฐาน ประเภทธุรกรรม มีความสัมพันธ์กับความถ่ีในการเข้าใช้บริการ
ที่สาขา อย่างมีนัยส าคัญท่ี .05 โดยที่มีธุรกรรมประเภท ฝาก ถอน โอน มีความถี่ในการเข้าใช้บริการที่
สาขาเป็นประจ ามากที่สุด รองลงมาเป็นธุรกรรมประเภทการเปิดบัญชีธนาคาร มีความถี่ในการเข้าใช้
บริการที่สาขาเป็นประจ า 

สมมติฐำนที่ 3 พฤติกรรมการใช้บริการของธนาคารที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อผู้ที่มาใช้
บริการผ่านสาขาของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีที่แตกต่างกัน โดยการทดสอบกับ
ความถี่ในการมาใช้บริการที่สาขา 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน พฤติกรรมการใช้บริการของธนาคาร ด้านความเชื่อมั่นใน
ระบบออนไลน์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านความถี่ของผู้ที่มาใช้บริการสาขา อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ 0.01 และมีความเชื่อมั่นในการท าธุรกรรมผ่านสาขามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านความถี่
ของผู้ที่มาใช้บริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 รวมทั้งจ านวนเงินที่มาท าธุรกรรมผ่านสาขา  
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านความถ่ีของผู้ที่มาใช้บริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  

 
9.2 กำรอภิปรำยผลกำรวิจัย 
1) การทดสอบสมมติฐาน ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมด้านความถี่ของผู้ที่มา

ใช้บริการผ่านสาขาของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี ทั้งนี ้อาจจะเป็นเพราะผู้ใช้บริการไม่
ว่าจะเป็นเพศชายหรือหญิง, ไม่ว่าจะท าอาชีพอะไร จบการศึกษาระดับใดหรือแม้แต่สถานภาพอย่างไร 
เมื่อไปใช้บริการที่สาขา พนักงานจะให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ตามมาตรฐานการบริการของธนาคาร 
ไสอดคล้องกับวาสินี เสถียรกาล (2559) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) พบว่า อาชีพ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) เนื่องจากผู้ใช้บริการธนาคารแต่ละอาชีพ มีแนวคิด แนวทาง รูปแบบการด ารงชีวิต 
ความต้องการ ความคาดหวัง การรับรู้ ข่าวสาร ทัศนคต ิและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ประกอบกับบาง
อาชีพมีความจ าเป็น และความต้องการท าธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินที่แตกต่างกัน  

2) การทดสอบสมมุติฐานด้านประเภทธุรกรรม 
ประเภทธุรกรรม มีความสัมพันธ์ กับความถี่ในการเข้าใช้บริการที่สาขา อย่างมีนัยส าคัญที่ 

.05 โดยที่มีธุรกรรมประเภท ฝาก ถอน โอน มีความถี่ในการเข้าใช้บริการที่สาขาเป็นประจ ามากที่สุด 
สอดคล้องกับมัณฑนา ผลารุจิ (2562) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจและพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการ ธนาคาร ธกส. สาขาแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบว่า พฤติกรรมการใช้บริการ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าใช้คือบัญชีเงินฝาก 
ออมทรัพย์ จ านวน 354 คน คิดเป็นร้อยละ 88.5 ประเภทธุรกรรมที่ผู้ใช้บริการใช้บ่อยคือบริการฝาก 
ถอน โอน จ านวน 364 คน ช่องทางการท าธุรกรรม คือใช้บริการที่สาขา 
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3) การทดสอบสมมติฐาน พฤติกรรมการใช้บริการของธนาคารแตกต่างกัน  ส่งผลต่อ
พฤติกรรมด้านความถ่ีของผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการผ่านสาขา พบว่า  

3.1) พฤติกรรมการใช้บริการของธนาคาร ด้านระดับความเชื่อมั่นในระบบออนไลน์ 
มีความสัมพันธ์กันกับพฤติกรรมด้านความถี่ของผู้บริโภคที่มาใช้บริการผ่านสาขาของธนาคารพาณิชย์
แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรางครัตน์ ขันค า (2553) พบว่า มีผู้บริโภคบาง
กลุ่มยังไม่ใช้บริการ Mobile Banking Application เพราะสาเหตุมาจากความไม่มั่นใจในความ
ปลอดภัยของบริการ ส่งผลท าให้ยังต้องใช้บริการทางการเงินที่สาขาของธนาคาร ทั้งนี้  วีรภรณ์ 
จึงสวัสดิ์ (2563) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ จึงมีความสัมพันธ์ต่อเหตุผลในการมาใช้
บริการของธนาคาร ด้านประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปท าธุรกรรมที่ธนาคารอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า การรับรู้ประโยชน์ ได้แก่ แอปพลิเคชั่น K plus เป็นช่องทางที่
ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางไปท าธุรกรรมการเงินที่ธนาคาร ช่วยลดระยะเวลาในการท าธุรกรรม 

3.2) พฤติกรรมการใช้บริการของธนาคาร ด้านระดับความเชื่อมั่นในการท าธุรกรรม
ผ่านสาขาของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของานวิจัยของ  
ดวงนภาวดี ศรีจันทร์ (2560) เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารออมสิน สาขาใน
สังกัดเขตจังหวัดจันทบุรี พบว่า ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือของผู้บริโภคให้ความส าคัญระดับมากที่สุด 
คือ การท าธุรกรรมผ่านสาขาธนาคาร เนื่องจาก พนักงานให้บริการรวดเร็ว และถูกต้องสมบูรณ์ท าให้
ผู้บริโภคเกิดความประทับใจไม่ต้องรอคอยนานและกลับมาใช้บริการอีก อีกทั้งพนักงานยังเต็มใจ
ช่วยเหลือลูกค้าอย่างทันทีทันใด พนักงานมีจิตใจที่รักการบริการหากลูกค้าเกิดปัญหาขึ้นในการใช้
บริการธนาคารออมสิน พนักงานพร้อมที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ 

3.3) พฤติกรรมการใช้บริการของธนาคาร ด้านจ านวนเงินที่มาท าธุรกรรมผ่านสาขา
ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี สอดคล้องกับงานวิจัยของ อริศราณ์ หน่วยสังขาร 
(2561) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการและพฤติกรรมการใช้บริการ ธนาคารกสิกรไทย 
ส านักราษฎร์บูรณะ ด้านพฤติกรรม พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความถี่การใช้บริการที่สาขามากที่สุด 
3-4 ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 36.9 ขณะที่ช่วงเวลามากที่สุด 10.31-12.30 น. คิดเป็นร้อยละ 37.7 
ประเภทบริการ มากที่สุด คือ ด้านเงินฝาก คิดเป็นร้อยละ 70.8 เหตุผล ที่เลือกใช้บริการที่สาขา คือ 
มีปริมาณเงินสดในมือค่อนข้างมาก และต้องการหลักฐานการท าธุรกรรมผ่านสาขาเท่านั้น 

 
9.3 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัย 
เนื่องจากปัจจุบันสาขาของธนาคารถูกปิดตัวลงเป็นจ านวนมาก ท าให้สาขาของธนาคาร  

มีความเสี่ยงต่อการถูกปิดสาขา ดังนั้น งานวิจัยในครั้งนี้ จึงได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
ผู้ที่มาใช้บริการผ่านสาขาของธนาคารแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี เพ่ือให้ทราบถึงความถี่ของผู้ที่มาใช้
ธุรกรรมผ่านสาขา เพ่ือให้ธนาคารได้ทราบถึงทิศทางและแนวโน้มของผู้ที่มาใช้บริการที่สาขาและ
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เพ่ือให้สามารถน าผลการวิจัยที่ได้ไปปรับกลยุทธ์ในการเปิดให้บริการของสาขา แต่เนื่องจากในการ
วิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างในสาขาของธนาคารพาณิชย์
แห่งหนึ่ง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ท าให้ลูกค้าต่างหันมาใช้บริการผ่าน
ช่องทางออนไลน์มากขึ้น ลดการเดินทางและเพ่ือหลีกเลี่ยงการไปท าธุรกรรมที่สาขาของธนาคาร  

 
ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 
จากผลการวิจัย พบว่า เหตุผลในการเลือกท าธุรกรรมผ่านช่องทางสาขาของธนาคาร ลูกค้า

ส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในการมาท าธุรกรรมที่สาขา ดังนั้น ในการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยควรศึกษาระดับ
ความเชื่อมั่นในแต่ละด้าน เช่น ความเชื่อมั่นด้านผลิตภัณฑ์ของธนาคารหรือความเชื่อมั่นด้านการ
บริการของธนาคารเป็นต้น เพ่ือน าไปพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการของธนาคารให้มีประสิทธิภาพและ
ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากข้ึน 

แต่เนื่องจากในการท าวิจัยในครั้งนี้มีข้อจ ากัดในการจัดเก็บกลุ่มตัวอย่างในท าวิจัย หากผู้ที่
สนใจต้องการน าผลการวิจัยนี้ไปศึกษาต่อ ควรศึกษาเพ่ิมเติมในเชิงลึกในด้านการรับมือและ 
การปรับตัวกับการถูก Disruption ทางด้านเทคโนโลยีของธนาคารและควรเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่ม
ตัวอย่างให้มีขอบเขตที่กว้างมากขึ้น เพ่ือให้ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ 
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โรงพยำบำลกรุงเทพพัทยำ 

ค ำนึง กำรเพียร* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด โรงพยาบาลกรุงเทพ
พัทยา มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือศึกษาโครงสร้างปัญหา ปัจจัยที่มีอิทธิพล และเสนอแนวทาง 
ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานจ้างเหมาบริการ ในรูปแบบ “สัญญาจ้างเหมา
บริการ” กลุ่มพนักงานจ้างเหมาบริการประเภทงานรักษาความสะอาด โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 
โดยจ าแนกเป็นปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ สถานที่ปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน รายได้อาชีพเสริม สวัสดิการ ปัจจัยที่สองด้านลักษณะงาน ได้แก่ ความส าเร็จในงาน 
ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้า ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  สภาพแวดล้อมการท างานและความมั่นคง
ปลอดภัยในการท างาน และปัจจัยสุดท้าย ได้แก่ นโยบาย ค่าจ้าง ข้อจ ากัดด้านกฎหมายความ
รับผิดชอบต่อสังคมที่อาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานจ้าง เหมาบริการรักษาความสะอาดใน 4 
ด้าน ได้แก่สุขภาพด้านร่างกาย สภาพจิตใจ สถานะทางสังคม และสถานะทางเศรษฐกิจ ส าหรับในขั้น
แรกจะท าการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากประชากรที่ประกอบอาชีพรักษาความสะอาดโดยใช้
แบบสอบถามก่อน เพ่ือให้ทราบปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านลักษณะงาน ปัจจัยด้านข้อก าหนดสัญญา
จ้าง ปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิตและข้อเสนอแนะ จากนั้นได้ใช้ต่อยอดในการเก็บข้อมูล 
เชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ซึ่งจะน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามไปเพิ่มเติมในส่วนของค าถามในการ
สัมภาษณ์เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ สามารถอธิบายถึงตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์เพื่อหาปัจจัยที่จะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิต 

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดที่แตกต่าง
กันจะไม่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ส าหรับข้อ
ค้นพบในภาพรวมระหว่างตัวแปรต้น ลักษณะงานกับตัวแปรต้นปัจจัย ข้อก าหนดสัญญาจ้าง พบว่า
ข้อก าหนดสัญญาจ้างส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตพนักงานจ้างเหมา บริการรักษาความสะอาด
มากกว่า เมื่อพิจารณาตัวแปรย่อย ได้แก่ นโยบาย ค่าจ้าง ข้อจ ากัดด้านกฎหมายความรับผิดชอบต่อ
สังคม พบว่า ตัวแปรย่อยนโยบายส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตสูงสุด จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านสังคม และตัวแปรย่อยค่าจ้างส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตด้าน
เศรษฐกิจสูงสุด ส าหรับตัวแปรต้น ลักษณะงานเมื่อพิจารณาตัวแปรย่อย ได้แก่  ความส าเร็จในงาน 

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้า ลักษณะงานที่ปฏิบัติ สภาพแวดล้อมการท างานและความมั่นคง
ปลอดภัยในการท างาน พบว่า ตัวแปรย่อยสภาพแวดล้อมการท างานและความมั่นคงปลอดภัยในการ
ท างานส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตสูงสุด ครบทั้ง 4 ด้าน 

ข้อเสนอแนะของผู้วิจัย มีดังนี้  
1) นโยบายการจัดท าข้อก าหนดสัญญาจ้างที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตพนักงานจ้างเหมาบริการ 

“ผู้ว่าจ้าง” ควรก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ในสัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดที่เป็น
คุณประโยชน์ต่อสิทธิและสวัสดิการของพนักงานจ้างเหมาบริการ และเป็นการแสดงออกให้เห็นถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งการก าหนดสิทธิ์และสวัสดิการในสัญญาจ้างเท่ากับเป็นการบังคับให้ 
“ผู้รับจ้าง” ต้องมอบสิทธิและสวัสดิการให้แก่พนักงานที่เป็นลูกจ้างของ “ผู้รับจ้าง” และ ”ผู้ว่าจ้าง” 
เองก็ไม่ติดกับดักของข้อจ ากัดด้านกฎหมาย ส่งผลให้พนักงานจ้างเหมาบริการได้รับสิทธิและสวัสดิการ
ตามก าหนดไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ซึ่งเป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพจิตใจแก่
พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด และส่งผลดีต่อประสิทธิผลการท างานให้กับ “ผู้ว่าจ้าง” ด้วย 

2) การดูแลเอาใจใส่เปรียบเหมือนพนักงานประจ า การมีความรู้สึกไม่เป็นส่วนหนึ่งของ
หน่วยงานที่พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดเข้าไปปฏิบัติงานส่งผลลบต่อการปฏิบัติงาน 
การมีการสื่อสารจากผู้บริหารระดับบริหารของหน่วยงานที่พนักงานจ้างเหมาบริการไปปฏิบัติงาน 
ในบ้างโอกาส โดยเป็นการสื่อสารถึงพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดโดยตรง ย่อมเป็นการ
สร้างบรรยากาศการท างานที่ดีพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์กร นอกเหนือการสื่อสารแล้วการเปิดโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือใช้บริการต่าง ๆ 
เหมือนเช่นพนักงานประจ า รวมทั้งการเปิดโอกาสแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ เพ่ือให้พนักงานจ้างเหมา
บริการมีความรู้สึกผูกพันต่อหน่วยงานที่เข้าไปปฏิบัติงานหรือรู้สึกว่าไม่ถูกแบ่งแยก ซึ่งเป็นการเพ่ิม
คุณค่าการท างานและส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการท างาน 

ค ำส ำคัญ: คุณภาพชีวิต, พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด , โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา, 
ปัจจัยการท างาน, สัญญาจ้างเหมาแรงงาน 

 

1. บทน ำ 
 
ในการบริหารงานในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา พัฒนาการของการปฏิรูปที่ส าคัญและจ าเป็นที่จะ

เผชิญกับความไม่แน่นอน และรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งการปฏิรูปที่เกิดขึ้น
ส่วนใหญ่อิงแนวคิดจากการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management: NPM) โดยริเริ่ม
เป็นครั้งแรกในสมัยรัฐบาลของนางมาร์กาเร็ต แธทเชอร์ นายกรัฐมนตรีของอังกฤษ ซึ่งได้ขยายไปยัง
ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว และได้รับการยอมรับน ามาปรับใช้ในองค์การระหว่างประเทศ อาทิ ธนาคารโลก 
และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ทัศนะหนึ่งของแนวคิดการจัดการภาครัฐใหม่คือ พอลลิตต์ 
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(2003) ได้สรุปลักษณะเด่นของแนวคิดนี้จากประสบการณ์การบริหารที่เกิดขึ้นในภาครัฐทั่วโลก 
จ านวน 8 องค์ประกอบหลัก และในหนึ่งในองค์ประกอบหลัก ในข้อ 4 ก าหนดไว้ว่าใช้วิธีการท า
สัญญาจ้างเหมาภาระหน้าที่บางอย่างของรัฐให้หน่วยงานที่มิใช่ภาครัฐท าแทน จากแนวคิดการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ที่ส่งผ่านมายังประเทศโลกที่สามที่เป็นประเทศก าลังพัฒนา รวมทั้งประเทศไทย 
โดยพบว่าในประเทศไทยมีการการปฏิรูประบบบริการภาครัฐอย่างจริงจัง  มีการจัดกระบวนการ
ท างานใหม่ ภายใต้กรอบของระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  ซึ่งเป็นระบบบริหารโดยมุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์ เมื่อมีมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 พ.ค. 2541 และ 28 ก.ค. 2541 ให้ถ่ายโอนภารกิจรอง
ให้แก่องค์กรประชาชน ภาคเอกชน หรือจ้างเหมาหรือซื้อบริการจากภาคเอกชน ซึ่งเป็นผลพวงจาก
การเกิดวิกฤติเศรษฐกิจขึ้นในประเทศไทย ในปี 2540 โดยการถ่ายโอนภารกิจรองให้แก่ภาคเอกชน
ด าเนินการแทนหรือการจัดจ้างงานจากพนักงานจ้างเหมาบริการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมต้นทุน
และประหยัดค่าใช้จ่ายขององค์กร การจัดจ้างงานจากพนักงานจ้างเหมาบริการ ที่ด าเนินการอย่าง
แพร่หลายและเป็นรูปธรรม คือ การว่าจ้างเหมาบริการแรงงานภายนอก โดยพบว่าประเทศไทยมีการ
ใช้บริการการจ้างแรงงานภายนอกในสถิติที่สูงขึ้นทั้งการจ้างในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน  อาทิ
เช่น งานจ้างบริการงานธุรการ, งานจ้างบริการรักษาความสะอาด, งานจ้างบริการรักษาความปลอดภัย, 
งานพนักงานขับรถ, งานจ้างดูแลสวน, งานจ้างพนักงานเดินเอกสาร ฯลฯ ทั้งนี้ พบว่างานจ้างเหมา
บริการที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงและมีอัตราการเติบโตสูงและมีความโดดเด่น คือ งานจ้างเหมาบริการ
รักษาความสะอาด โดยในปี 2563 มีมูลค่าทางการตลาดสูงถึง 44,682.- ล้านบาท โต 22.4% ผลจาก
ธุรกิจเติบโตมาท้ังเรื่องของมาตรการส่งเสริมภาครัฐ รักษาความสะอาดป้องกันเชื้อโควิด-19” 

การท าความสะอาดในโรงพยาบาล เป็นการท าความสะอาดที่ถือว่าเป็นการท าความสะอาด  
ที่ส าคัญอย่างยิ่งกว่าการท าความสะอาดใด ๆ เพราะไม่ใช่แต่การท าความสะอาดให้หมดจดเท่านั้น 
แต่ท าแล้วต้องปราศจากเชื้อโรคด้วย การที่เชื้อโรคที่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็น หากการท าความ
สะอาดไม่ถูกต้องตามขั้นตอน หรือตามมาตรฐานในการท าความสะอาดแบบฆ่าเชื้อ อาจจะท าให้เกิด
เป็นการแพร่เชื้อจากผู้ป่วยที่เป็นอีกโรคหนึ่งไปยังผู้ป่วยอีกคน สาเหตุอาจมาจากพนักงานท าความ
สะอาดที่ขาดทักษะและอุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้อง และเพียงพอ จะท าให้ผู้ป่วยแต่ละคนต้องมาต่อสู้กับโรค
ของตัวเองแล้วยังต้องมาต่อสู้กับโรคอ่ืนอีก จะท าให้เสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายอย่างมาก ทั้งผู้ป่วยและ  
ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลด้วย 

โรงพยาบาลกับการดูแลรักษาความสะอาดแบบปลอดเชื้อถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องไปควบคู่กัน 
การจะท าความสะอาดให้สะอาดแบบปลอดเชื้อ พนักงานท าความสะอาดเป็นตัวขับเคลื่อนที่ส าคัญมาก 
พนักงานท าความสะอาดจะต้องเข้าใจกระบวนการท างานที่ถูกต้องและสามารถปฏิบัติอย่างถูกต้อง
ด้วย รวมถึงต้องรวดเร็วกับการจัดการหน้างานในแต่ละวัน แต่ทว่าปัญหาในด้านตัวพนักงานท าความ
สะอาดก็ยังเป็นปัญหาใหญ่กับหลาย ๆ โรงพยาบาล  
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จากข้อมูลเปรียบเทียบจากโรงพยาบาลที่ใช้การจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด 2 แห่ง 
ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี คือโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา และโรงพยาบาลจอมเทียน พบข้อมูลที่เป็นปัญหา
เหมือนกันกล่าวคือ อัตราการลาออกของพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดที่มีอัตราสูง 
ซึ่งพบว่าได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อความเสี่ยงของการรักษาความสะอาด คือ 

1) การที่พนักงานลาออกบ่อย ส่งผลให้มีการเปลี่ยนพนักงานเข้ามาปฏิบัติงานแทนบุคคลเดิม 
เมื่อพนักงานใหม่เข้ามาปฏิบัติงาน ยังไม่มีความเข้าใจในงาน ต้องใช้เวลาในการฝึกเพ่ือให้มีความ
ช านาญงานไม่น้อยกว่า 1 เดือน จึงส่งผลให้เกิดขาดความต่อเนื่องของงาน โดยเฉพาะพบว่ามีการ
ลาออกเม่ือปฏิบัติงานไปได้ไม่นาน        

2) การปฏิบัติงานพร้อมกับการฝึกสอน ส่งผลให้การให้บริการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
ลดประสิทธิผลไปด้วย  

3) ในระบบงานรักษาความสะอาด นอกเหนือจากการออกแบบระบบการท าความสะอาด
แล้ว ความไว้วางใจในบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเช่นเดียวกัน  ฉะนั้นเมื่อมีพนักงาน
ใหม่มา จึงไม่สามารถให้ความไว้วางใจกับพนักงานใหม่ได้ ในการปฏิบัติงานจ าเป็นต้องใช้ก าลังพลเพ่ิม
เพ่ือประกบการท างาน และเพ่ือให้คนเหมาะสมกับพ้ืนที่ในการปฏิบัติงาน โดยพบว่าสถิติที่ผ่านมามี
การลาออกพร้อมกันหลายคน  

4) การลาออกของพนักงานเป็นการลาออกกะทันหัน สถิติที่ผ่านพบว่าบริษัทผู้รับจ้างไม่
สามารถหาพนกังานส่งมาทดแทนได้ทันที ส่งผลให้เกิดค่าปรับสูงจากการปฏิบัติผิดสัญญา และเมื่อไม่
มีพนักงานปฏิบัติงานส่งผลกระทบต่อมาตรการรักษาความสะอาดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

5) โรงพยาบาลผู้รับบริการต้องเสียก าลังพลพนักงานประจ าในการฝึกพนักงานที่มาใหม่ 
เพ่ิมภาระงานให้กับพนักงานประจ าของโรงพยาบาลผู้รับบริการ ส่งผลกระทบต่อมาตรการรักษาความ
สะอาดของโรงพยาบาล เห็นได้ว่าการที่พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของบุคคลากรท าหน้าที่รักษาความสะอาด มีการลาออกในอัตราสูงถือเป็นความเสี่ยงต่อมาตรการ
รักษาความสะอาด ผู้วิจัยจึงให้ความสนใจถึงสาเหตุที่พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด 
มีอัตราการลาออกสูง โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจากพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด 
ที่ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาและโรงพยาบาลจอมเทียน เนื่องจากการเปรียบเทียบจ านวน
พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด และงบประมาณส าหรับการจ้างเหมาบริการรักษาความ
สะอาดพบว่าทั้งสองโรงพยาบาลจ านวนพนักงานและงบประมาณการจ้างสูง 

ในการศึกษาวิจัย เรื่องคุณภาพชีวิตของพนักงานจ้างเหมาบริการจากภายนอกในรูปแบบ 
“สัญญาจ้างท าของ/สัญญาจ้างแรงงาน” ประเภทงานรักษาความสะอาด โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 
เป็นการวิจัยที่มุ่งน าผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ในศึกษาความเป็นไปได้ในเรื่องคุณภาพชีวิตบุคลากร 
ที่ประกอบอาชีพรักษาความสะอาด โดยสามารถน าผลวิจัยไปเป็นข้อมูลอ้างอิงในการหาแนวทาง 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในส่วนของนายจ้างของพนักงานจ้างเหมาบริการ และในส่วนของผู้ว่าจ้าง 
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ส าหรับการจัดท าข้อก าหนดสัญญาจ้างที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิต ส าหรับในขั้นแรกจะท า
การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากประชากรที่ประกอบอาชีพรักษาความสะอาดโดยใช้แบบสอบถามก่อน  
เพ่ือให้ทราบปัจจัยส่วนบุคคล ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านลักษณะงาน ปัจจัยด้านข้อก าหนด 
สัญญาจ้าง ที่ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจคุณภาพชีวิตทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพร่างกาย 
สุขภาพจิตใจ สถานะทางสังคม และสถานะทางเศรษฐกิจ รวมทั้งข้อเสนอแนะ จากนั้นน าข้อมูลที่ได้ 
ไปวิเคราะห์เพ่ือหาตัวแปรที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตโดยเก็บข้อมูลเชิ งคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์
ผู้บริหารของผู้รับจ้างซึ่งมีสถานะเป็นนายจ้างของพนักงาน และผู้บริหารของโรงพยาบาลกรุงเทพ
พัทยาที่เก่ียวข้องกับการก าหนดนโยบายการจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ หลังจากนั้นน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์เพ่ือหาปัจจัยที่จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิต อันจะส่ งผลดีต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
พนักงานจ้างเหมาบริการ ประเภทงานรักษาความสะอาด และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงาน อีกทั้งเป็นการเพ่ิมความผูกพันของพนักงาน จ้างเหมาบริการ ประเภทงานรักษาความ
สะอาดต่อองค์การ 

 

2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 
เพ่ือศึกษาโครงสร้างปัญหา ปัจจัยที่มีอิทธิพล ข้อก าหนดของสัญญาว่าจ้าง และเสนอแนวทาง

ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานจ้างเหมาบริการ 
ประเภทงานรักษาความสะอาดของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา  

 

3. ขอบเขตกำรศึกษำ 
 
3.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
เป็นการศึกษาปัญหาการลาออกของพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดจากผู้เกี่ยวข้อง

ทั้ง 3 ส่วน คือ พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด บริษัทให้บริการท าความสะอาดในฐานะ
นายจ้าง และโรงพยาบาลในฐานะผู้รับบริการ โดยศึกษารายละเอียดของโครงสร้างปัญหาการ
ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ระเบียบปฏิบัติ คุณภาพชีวิตของพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความ
สะอาด ระดับรายได้ สวัสดิการ รูปแบบระเบียบในการจ้าง รูปแบบสัญญาจ้างที่ต้องด าเนินการใน
รูปแบบ “สัญญาจ้างท าของ/สัญญาจ้างเหมาบริการ” ธรรมาภิบาลของผู้รับจ้างที่เป็นนายจ้างของ
พนักงานจ้างเหมาบริการ ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการปฏิบัติงานที่แตกต่างจากงานประเภทอ่ืน ได้แก่ 
ช่วงเวลาท างานที่ต้องปฏิบัติงาน 12 ชั่วโมง ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
พนักงานจ้างเหมาบริการ ในรูปแบบ “สัญญาจ้างท าของ/สัญญาจ้างเหมาบริการ” ประเภทงานรักษา
ความสะอาดโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 



 64 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอสิระของ 
นักศึกษาหลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุรี 

3.2 ขอบเขตด้ำนประชำกร  
ประชากรในการศึกษา คือ พนักงานจ้างเหมาบริการ ประเภทงานรักษาความสะอาด

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จ านวน 80 คน ได้แก่ พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดระดับ
ปฏิบัติการ, พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดระดับ Supervisor, ผู้บริหารโรงพยาบาล
กรุงเทพพัทยา และผู้บริหารของ “ผู้รับจ้าง” ตามสัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด 

 
3.3 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
ผู้วิจัยใช้เวลาศึกษาระหว่าง มิถุนายน 2564 - ธันวาคม 2564 
 

4. กำรทบทวนวรรณกรรม 
 
ในการวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตของพนักงานจ้างเหมาบริการ ประเภทงานรักษาความสะอาด

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากต ารา เอกสาร งานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
มีทฤษฏีและแนวคิด ดังนี้ 

 
4.1 ทฤษฏีคุณภำพชีวิต 
“คุณภาพชีวิต” ถือเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตในปัจจุบัน และมีนักวิชาการ 

หลายท่านได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิต ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวมความหมายไว้ ดังนี้  
ระวี ภาวิไล (2523, น.19) ได้ให้ค านิยามว่าคุณภาพชีวิต คือ ชีวิตที่มีคุณภาพพึงประสงค์ คือ 

ชีวิตที่อาศัยสภาพแวดล้อมทั้งปวง เอ้ืออ านวยสุขภาพทางกาย เพ่ือเป็นรากฐานของสันทนาการ 
ทางจิตใจ ท าให้เกิดบูรณาการทางความรู้สึกนึกคิดเต็มที่ตามศักยภาพในมนุษย์ มีความสามารถ 
สร้างสรรค์และผลิตผลรวมกันเข้าเป็นสังคมที่ม่ันคง ผาสุก สมบูรณ์ และปราศจากความขัดแย้ง  

พัณณิน กิติพราภรณ์ (2531, น.52) ให้ค านิยามว่าคุณภาพชีวิต คือ ชีวิตที่มีคุณภาพ คือชีวิต 
ที่มีความสุข ความสุขที่เกิดได้จาก  

1) ความสุขทางกาย หมายถึง การที่เรามีความเป็นอยู่ที่ดี อาทิเช่น มีที่อยู่อาศัยที่ดีมีสุขภาพ
และการดูแลสุขภาพที่ดี มีสาธารณูปโภค เช่น การคมนาคมที่ดี มีสภาพแวดล้อมที่ดี เช่น น้ า อากาศ
บริสุทธิ์ และยังรวมไปถึงการพักผ่อนและสันทนาการที่ดีตามสมควรอีกด้วย  

2) ความสุขทางใจได้มาจากรู้จักความพอดี ความพอใจในสภาพที่เป็นอยู่ การมีทัศนคติ 
ต่อตนเอง และผู้อ่ืน มีความรัก ความอบอุ่น ความผูกพันกันในครอบครัว และเพ่ือนมนุษย์ มีความ  
อดทน เสียสละ ท าประโยชน์ให้แก่สังคม 
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สิปปนนท์ เกตุทัต (2533, น.2) ให้ความหมายคุณภาพชีวิต คือ ชีวิตที่มีคุณภาพ คือ ชีวิตที่มี 
ความสุข ชีวิตที่สามารถปรับตนเองให้เข้ากับธรรมชาติ ทั้งธรรมชาติทางกายภาพและธรรมชาติทาง  
สังคม และสามารถปรับธรรมชาติให้เข้ากับตนเองโดยไม่เบียดเบียนสังคมและผู้อ่ืน  

นวลศิริ เปาโลหิตย์ (2533, น.5) กล่าวว่า คุณภาพชีวิต หมายถึง ชีวิตที่มีสุขภาพทั้งร่างกาย 
และจิตใจ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และสังคมที่ตนเองอยู่ได้อย่างดี ขณะเดียวกัน  
ก็สามารถด ารงชีวิตที่เป็นประโยชน์ให้กับตนเอง สังคมและประเทศชาติด้วย  

สุพรรณี ไชยอ าพร และสนิท สมัครการ (2534, น.12) ให้ค านิยามว่าคุณภาพชีวิต คือ 
สภาพการด ารงชีวิตในสังคมที่เจ้าของชีวิตมีความพึงพอใจในช่วงเวลาหนึ่ง และความพึงพอใจนี้
สามารถวัดหรือประเมินได้ทั้งด้านจิตใจและวัตถุปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตในช่วงเวลา
นั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือของสังคมก็ตาม 

 
แนวคิดกำรวัดคุณภำพชีวิต  
ในการวัดคุณภาพชีวิตมีแนวคิด และทฤษฏีรวมทั้งประสบการณ์การการวัดคุณภาพชีวิต  

ที่เป็นข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์โดยพบว่าตัวชี้ทางสังคมที่ส าคัญจ าแนกเป็นสองประเภทหลัก 
ได้แก่ ตัวชี้วัดทางสังคมเชิงภาวะวิสัย (Objective Well-being) และตัวชี้วัดทางสังคมเชิงอัตวิสัย 
(Subjective Well-being) (ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคณะ, 2556, น.18-20) 

ตัวชี้วัดทางสังคมเชิงภาวะวิสัย (Objective Well-being) เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางด้าน
เศรษฐกิจ มุ่งไปที่วัตถุรายได้ของชาติหรือครัวเรือนและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ โดยรายได้ของ
ชาติและข้อมูลทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่เข้าใจได้โดยทั่วไปและน ามาใช้อย่างกว้างขวาง แท้ที่จริงแล้ว 
การท าความเข้าใจตัวชี้วัดทางสังคมเชิงภาวะวิสัยไม่ใช่เรื่องซับซ้อน ตัวอย่างของตัวชี้วัดทางสังคม 
เชิงภาวะวิสัย ได้แก่ อัตราการอ่านออกเขียนได้ อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ประเภทของที่อยู่อาศัย 
และค่าครองชีพ การประเมินตัวชี้วัดทางสังคมเชิงภาวะวิสัยมักจะเกี่ยวพันกับการใช้สถิติ   
อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดทางสังคมเชิงภาวะวิสัยไม่สามารถอธิบายสังคมได้อย่างแท้จริง  

ตัวชี้วัดทางสังคมเชิงอัตวิสัย (Subjective Well-being) การประเมินเชิงอัตวิสัยอยู่บน 
พ้ืนฐานของการรายงานความเข้าใจ ความรู้สึก และการตอบสนองของบุคคลโดยทั่วไป ตัวชี้วัดทาง  
สังคมเชิงอัตวิสัย ได้แก่ความรู้สึกที่ดีคุณภาพ ชีวิตที่ดีและความรู้สึกผาสุก เป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญและ 
ขึ้นอยู่กับว่านักวิจัยต้องการศึกษาอะไร เกี่ยวข้องกับการวัดความพึงพอใจ ความรู้สึก ทัศนคติและ  
ความเข้าใจในระดับบุคคล ซึ่งดูเหมือนเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้เนื่องจากมีความยากในการก าหนดและวัด
ตัวชี้วัดนี้ถูกออกแบบมาเพ่ือวัดความสุขและความพึงพอใจของมนุษย์แนวคิดของตัวชี้วัดทางสังคม
เชิงอัตวิสัย สัมพันธ์กับความเข้าใจและทัศนคติในเรื่องของชีวิตที่เป็นสุขทั้งด้านครอบครัวเพ่ือนฝูง 
และมาตรฐานความเป็นอยู่ เช่น ตัวชี้วัดในเรื่องของการประสบความส า เร็จ ความปลอดภัย และ 
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ความสนุกสนาน รวมถึงชีวิตการท างานและครอบครัว ดังนั้น ตัวชี้วัดเชิงอัตวิสัยอยู่บนพ้ืนฐานของ
แบบสอบถามที่อยู่ในรูปของการให้คะแนนความพึงพอใจ 

องค์การยูเนสโก (UNESCO, 1978; อ้างถึงใน ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคณะ, 2556) ได้ให้
ความหมายคุณภาพชีวิตไว้ดังนี้  ความรู้สึกของการอยู่อย่างพอใจ มีความสุข ความพอใจต่อ
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีส่วนส าคัญต่อบุคคลนั้น ๆ ได้แก่อาหารสุขภาพอนามัย โภชนาการ การศึกษา 
สิ่งแวดล้อม รายได้ที่อยู่อาศัยและทรัพยากร โดยแบ่งประเด็นการศึกษาเป็น 2 ประเด็น ได้แก่
การศึกษาด้านภาวะวิสัย ซึ่งเป็นการวัดข้อมูลที่สามารถนับได้หรือวัดได้เช่น ข้อมูลทางประชากรและ
เศรษฐกิจ และการศึกษา ด้านอัตวิสัยเป็นการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความรู้สึก และเจตคติในด้าน
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการวัดโดยใช้การตอบตามความรู้สึก ความนิยม ความคิดเห็น การตัดสิน และความเชื่อ
ต่อสิ่งที่ถามในแบบสอบถาม 

องค์การอนามัยโลก (WHO) (The WHOQOL Group, 1995; อ้างถึงใน ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต 
และคณะ, 2556) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับบริบททางสังคมวัฒนธรรม และ
ค่านิยม ในเวลานั้น ๆ และมีความสัมพันธ์กับจุดมุ่งหมาย ความคาดหวัง และมาตรฐานที่แต่ละคน
ก าหนดขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 4 มิติดังนี ้

1) มิติด้านสุขภาพกาย (Physical)  
2) มิติด้านสุขภาพจิต (Psychological)  
3) มิติด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Relationships) และ  
4) มิติด้านสภาพแวดล้อม (Environmental) 
องค์การสหประชาชาติ (United Nations, 2009; อ้างถึงใน ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคณะ, 

2556) ได้เริ่มโครงการพัฒนาดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index: HDI) โดยมี
แนวคิดในการวัดคุณภาพชีวิต หรือ ความอยู่ดีมีสุขว่า ไม่ควรเน้นในการให้ความส าคัญในเชิงปริมาณ
เพียงอย่างเดียว เช่น รายได้หรือผลผลิต เป็นต้น แต่ควรวัดด้วยตัวชี้วัดทางสังคม ที่เป็นปัจจัยพ้ืนฐาน
ในการพัฒนามนุษย์ที่ควรประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ การมีชีวิตที่ยืนยาว ความรู้และมาตรฐานความ
เป็นอยู ่ 

คุณภาพชีวิตในการท างานที่ดี จะส่งผลต่อพนักงานให้ผูกพันต่อองค์กรแม้จะไม่ใช่นายจ้างแต่
เป็นการผูกพันในสถานที่ท างานจะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวที่จะท าให้พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความ
สะอาด ไม่คิดจะลาออก จึงน ามาแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการศึกษา 

 
4.2 ทฤษฏีแรงจูงใจ 

ความหมายของแรงจูงใจ แรงจูงใจคือพลังผลักดันให้คนมีพฤติกรรม และยังก าหนดทิศทาง
และเป้าหมายของพฤติกรรมนั้นด้วย คนที่มีแรงจูงใจสูงจะใช้ความพยายามในการกระท าไปสู่
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เป้าหมายโดยไม่ลดละ แต่คนที่มีแรงจูงใจต่ าจะไม่แสดงพฤติกรรม หรือไม่ก็ล้มเลิกการกระท าก่อน
บรรลุเป้าหมาย มีผู้ให้ความหมายของแรงจูงใจไว้หลากหลาย ดังนี้ 

ชาญศิลป วาสบุญมา (2546, น.26) กล่าวว่า แรงจูงใจในการท างาน หมายถึง พลังทั้งจาก
ภายในและภายนอกซึ่งช่วยกระตุ้นพฤติกรรมให้บุคคลท าในสิ่งต่าง ๆ ให้ส า เร็จตามเป้าหมาย 
ด้วยความเต็มใจ และเป็นตามกระบวนการจูงใจของแต่ละบุคคล  

ธิดา สุขใจ (2548, น.8) กล่าวว่า แรงจูงใจในการท างาน หมายถึง สิ่งใด ๆ ที่เป็นแรงผลักดัน
หรือกระตุ้นให้บุคคลปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมด้วยความเต็มใจ เพ่ือที่จะน ามาซึ่งการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งมูลเหตุจูงใจที่ส าคัญคือ ความต้องการ ความพึงพอใจในการท างาน จะน ามาซึ่งการ
ปฏิบัติที่ดีของบุคลากรท าให้บุคลากรมีความจงรักภักดีต่อองค์การ ซึ่งจะเป็นเงื่อนไขส าคัญต่อ
ความส าเร็จขององค์การในระยะยาว 

สุชาดา สุขบ ารุงศิลป์ (2553, น.17) กล่าวว่า แรงจูงใจคือสิ่งที่อยู่ภายในตัวบุคคล เป็นแรงขับ 
เป็นพลังของแต่ละคนที่ท าให้กระท าอย่างใดอย่างหนึ่งจนส าเร็จโดยมีกระบวนการเกิดจากการที่มนุษย์
ทุกคนมีความคาดหวังความต้องการ (Needs) และเป้าหมายในชีวิต ท าให้เกิดแรงขับ (Drive) 
เพ่ือน าไปสู่ เป้าหมาย (Goals) เพราะฉะนั้นแรงจูงใจจึงมิอิทธิพลในการกระตุ้นให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมออกมาทิศทางใดทิศทางหนึ่งและรักษาพฤติกรรมนั้นไว้ เพ่ือให้ตนเองนั้นได้สิ่งที่คาดหวัง 
หรือต้องการ 

จะเห็นได้ว่าแรงจูงใจคือ สิ่งกระตุ้น หรือสิ่งเร้า ที่ท าให้คนมีพลังในการใช้ความรู้ความสามารถที่
มีอยู่และแสวงหาความรู้ใหม่ในการท างานด้วยความเต็มใจ และมีความสุขกับการท างาน เพ่ือจะบรรลุ 
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์การ 

 
ทฤษฎีแรงจูงใจ (Theory of Motivation) 
ทฤษฎีแรงจูงใจของ Herzberg การจูงใจของ Herzberg Frederick Herzberg ได้คิดค้น

ทฤษฎีการจูงใจในการท างานซึ่ง เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในวงการบริหาร ชื่อทฤษฎีของ 
Herzberg มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป คือ “Motivation-Maintenance Theory” หรือ “Dual 
Factor Theory” หรือ “The Motivation Hygiene Theory” 

Herzberg ได้ให้ความเข้าใจว่า แรงจูงใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากแต่คน และจะมิใช่ขึ้นอยู่กับ
ผู้บริหารโดยตรงและปัจจัยที่ใช้ในการบ ารุงจิตใจนั้นอย่างดีที่สุดก็คือจะสามารถช่วยขจัดความไม่พอใจ
ต่าง ๆ ได้แต่จะไม่สามารถสร้างความพ่ึงพอใจได้ดังนั้น ในกระบวนการจูงใจที่ต้องการสร้างให้เกิด
แรงจูงใจที่ดีจึงจ าเป็นต้องจัดและก าหนดปัจจัยต่าง ๆ ทั้งสองกลุ่ม คือ ทั้งปัจจัยที่ใช้บ า รุงจิตใจ 
(สภาพแวดล้อม) และปัจจัยที่ใช้จูงใจได้ (ของงานที่ท า) ทั้งสองอย่างพร้อมกัน  

ในการแก้ไขปัญหาเรื่องการจูงใจนี้ Herzberg ได้เริ่มต้นพัฒนาวิธีการเพ่ิมพูนเนื้อหาของงาน 
(Job Enrichment) เพ่ือให้ค่าของงานสูงขึ้นและมีเนื้อหามากขึ้น เพ่ือให้มีปัจจัยที่ใช้จูงใจได้เพ่ิมมาก
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ขึ้นในตัวงาน การออกแบบงานเสียใหม่ให้มีคุณค่าเนื้อหาสูงขึ้นนี้เอง ที่งานต่างจะมีความหมายมาก
ยิ่งขึ้น มีความส าเร็จในงานมากขึ้น มีทั้งการยอมรับ ทั้งความรับผิดชอบสูงขึ้น  ก้าวหน้ามากขึ้น และ
ส่งเสริมการเติบโตให้แก่แต่ละคนได้ ซึ่งจะมีผลต่อการจูงใจเป็นอันมาก  

 จะเห็นได้ว่าทฤษฎีการจูงใจของ Herzberg มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและคล้ายกับทฤษฎี 
การจูงใจของ Maslow เป็นอันมาก ซึ่งในทางปฏิบัติจากการพิสูจน์ยืนยันว่า ทฤษฎีทั้งสองเป็น 
ความจริงและใช้ได้กับกลุ่มอาชีพที่มีฐานะต าแหน่งสูง เช่น วิศวกรหรือนักบัญชี ดังที่กล่าวมา  
แต่อย่างไรก็ตาม กรณีการน าไปใช้กับพนักงานระดับต่ าลงไปหรือพนักงานสตรี และ ณ ระดับของ
พนักงานประจ าวัน ผลปรากฏว่าไม่ เป็นไปตามท่ีกล่าวทีเดียวนักและให้ผลผลิตเพ้ียนไปได้เสมอ  

การลาออกของพนักงานเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อการจัดการอย่างมาก ในปัจจุบันบริษัททั่วโลก
เลยหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ รวมไปถึงหาทางแก้ไข ซึ่งหนึ่งในวิธีการลดอัตรา
การลาออกคือการเพ่ิมแรงจูงใจในการท างานให้กับพนักงาน ส าหรับบริษัทแล้วการเพ่ิมแรงจูงใจ  
ให้พนักงานไม่เพียงแค่ช่วยลดอัตราการลาออกเท่านั้น แต่ยังช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน  
ได้อีกด้วย 

แรงจูงใจไม่ได้ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นเท่านั้นแต่ยังส่งผลถึงความรู้สึกผูกพัน
กับองค์กรของพนักงานด้วย เมื่อพนักงานมีแรงจูงใจเพ่ิมมากขึ้น พวกเขาก็จะรู้สึกว่าที่นี่คือที่ของเขา 
ท าให้เขาสามารถแสดงความสามารถออกมาได้อย่างเต็มที่ กลับกันหากไม่มีแรงจูงใจพวกเขาก็จะรู้สึก
ว่าอยู่ไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรืออยู่ไปอย่างนั้นเพ่ือรอเวลาที่เหมาะสมแล้วลาออกไปอยู่บริษัทที่ดีกว่า 

 
4.3 แนวคิดเกี่ยวกับกำรจ้ำงเหมำบริกำร 
แนวคิดเกี่ยวกับพนักงานรับเหมาจ้างแรงงานจากภายนอก แนวคิดของการใช้บริการจ้าง

เหมาแรงงานจากภายนอก เกิดขึ้นจากเหตุผลหลายประการ เช่น การแข่งขันทางด้านธุรกิจ ด้านการ
บริการลูกค้าที่มีการแข่งขันสูง การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง  ไปอย่าง
รวดเร็ว ความล่าช้าในการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานและบริหารระบบ  
สารสนเทศ จากสาเหตุดังกล่าวผู้บริหารองค์การ จึงมีการพิจารณาที่จะมอบหมายภารกิจในด้านการ
บริหารระบบสารสนเทศทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความช านาญและ 
มีเทคโนโลยีที่ดีกว่า เข้ามาบริหารและจัดการแทน โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและดูแลขององค์กร  
นั้น ๆ ที่ให้องค์กรสามารถปรับปรุงจุดมุ่งหมายองค์กรให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น การใช้บริการแรงงานจากภายนอกไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นการบริหารจัดการ 
ในเชิงกลยุทธ์ที่ถูกเลือกใช้กันในต่างประเทศหรือบริษัทขนาดใหญ่มาเป็นเวลานาน เริ่มเป็นที่นิยมและ
มีการน าเข้ามาใช้ในบ้านประมาณ 10 กว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งการใช้บริการแรงงานจากภายนอกมีรากฐาน
แนวคิดมาจากการบริหารจัดการแบบตะวันตกที่มองเห็นว่า ในการประกอบธุรกิจหนึ่งให้ประสบ
ความส าเร็จ หรือสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันทางการค้าต่าง ๆ ได้นั้น บริษัทต้องควบคุมดูแลและ
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ด าเนินการกิจกรรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นการผลิต การจัดซื้อ การขาย 
การตลาด การบริหารต้นทุน การบริหารบุคลากร การบริการลูกค้า การจัดการทางด้านโลจิสติกส์ 
หรือการด าเนินการทางด้านกิจกรรมสนับสนุนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ดังนั้นเหตุผลที่
การใช้บริการจ้างเหมาบริการจากภายนอก เริ่มมีบทบาทส าคัญและมีการน าเข้ามาใช้ภายในบริษัท 
ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล็กหรือธุรกิจใหญ่ เพราะผู้บริหารจากองค์กรต่าง ๆ ได้เล็งเห็นประโยชน์จากการน า
การจ้างเหมาบริการจากภายนอกเข้ามาใช้บริการ ดังนี้  

1) เป็นการประหยัดเวลา ช่วยลดต้นทุนและสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  
ทางด้านระบบสารสนเทศและทรัพยากรมนุษย ์

2) ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร  
3) ช่วยลดปัญหาทางด้านแรงงานสัมพันธ์  
4) สามารถก าหนดระดับการให้บริการ (Service Level) ได้ เช่น ต้องการให้แล้วเสร็จภายใน

เวลาเท่าใด 
5) สามารถขยายธุรกิจด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ก่อให้เกิด Business Line เพ่ิมขึ้นและ

สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 
แต่ในขณะเดียวกันก็ย่อมมีผลกระทบต่อองค์การด้วยเช่นกัน คือ 
1) ท าให้ข้อมูลอาจเป็นความลับขององค์กรรั่วไหลออกไปสู่บุคคลภายนอก  
2) มีความยุ่งยากในการบริหารจัดการ เนื่องจากบุคลากรทางบริษัทผู้ให้บริการจ้างเหมา

บริการเป็นผู้สรรหา ดังนั้นรายละเอียดปลีกย่อยบางอย่างจะไม่รู้ดีเท่าท่ีพนักงานที่เราคัดสรรเข้ามาเอง  
3) พนักงานงานจ้างเหมาบริการจากภายนอก จะเป็นกลุ่มคนที่มีสถิติการขาดงานสูงและ 

มีการเข้าออกค่อนข้างสูงด้วยเช่นกัน เพราะบริษัทจะให้ค่าตอบแทนค่อนข้างน้อย และสวัสดิการบาง
ตัวก็จะให้แตกต่างหรือน้อย กว่าพนักงานประจ าขององค์กร  

4) ความรู้สึกผูกพันและความรับผิดชอบต่อองค์กรของพนักงานที่ว่าจ้างเข้ามามีน้อย  
5) เกิดช่องว่างความขัดแย้งระหว่างพนักงานประจ าและพนักงานที่ว่าจ้างเข้ามา 
ข้อควรระวังในกำรน ำบริกำรจ้ำงเหมำบริกำรจำกภำยนอกเข้ำมำช่วยในกำรบริหำร

จัดกำร  
1) องค์กรต้องสามารถแยกลักษณะงานหรือกิจกรรมที่เป็นงานหลักออกมาให้เห็นชัดเจน 

นอกเหนือจากงานเสริมและกิจกรรมเสริมเพ่ือให้การบริหารจัดการสะดวกและง่ายขึ้น  
2) ต้องวิเคราะห์ต้นทุนให้มีความชัดเจนระหว่างการท าเองกับการจ้างบริษัทภายนอก หรือ

บุคคลภายนอกท าว่าวิธีการใดถูกและคุ้มค่าที่สุด  
3) การคัดเลือกบริษัทที่จะจ้าง ต้องเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือ และเคยมีผลงานปรากฏเด่นชัด  
4) ต้องค านึงถึงผลกระทบกระบวนการสายโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) ขององค์กรในการ

ส่งมอบคุณค่าแก่ลูกค้า  
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สรุปได้ว่าการที่องค์กรจะน าบริการจ้างเหมาบริการจากภายนอก เข้ามาใช้ควรพิจารณาอย่าง
รอบคอบ และค านึงถึงผลได้เสีย รวมทั้งผลกระทบที่จะได้รับและองค์กรสามารถใช้ทรัพยากรต่าง  ๆ
ทั้งหมดอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพหรือไม่ 

 
4.4 แนวคิดเกี่ยวกับข้อจ ำกัดด้ำนกฎหมำย 
ในการจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดจากภายนอก การผูกพันตามกฎหมาย

จะจัดท าในรูปของสัญญา ประกอบด้วย 2 ฝ่าย คือ “ผู้ว่าจ้าง” และ “ผู้รับจ้าง” ในส่วนของ ผู้ว่าจ้าง
ต้องจัดท าสัญญาในรูปแบบ “สัญญาจ้างท าของ/สัญญาจ้างเหมาบริการ” ซึ่งมีความแตกต่างจากการ
ท าสัญญาในรูป “สัญญาจ้างแรงงาน” ในสาระส าคัญตามรายละเอียดดังนี้ 

สัญญำจ้ำงแรงงำน สัญญำจ้ำงท ำของ/สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร 
1. จัดหาลูกจ้างมาท างานในส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมด 
ในกระบวนการผลิต หรือธุรกิจในความรับผิดชอบของ
ผู้ประกอบธุรกิจ 
2. ผู้ประกอบกิจการเป็นนายจ้างของลูกจ้าง ผู้รับเหมา
ด้วย 
หมำย เห ตุ  นายจ้ า งและผู้ ว่ า จ้ า ง เหมาค่ าแร ง 
ต้องรับผิดชอบในค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท า งาน 
ในวันหยุด ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และ 
ค่าชดเชยพิเศษของลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับ 

1. จัดหาลูกจ้างมาท างานที่มิได้อยู่ในกระบวนการผลิต 
หรือธุรกิจของผู้ประกอบกิจการ  
2. ผู้ประกอบกิจการไม่เป็นนายจ้างของลูกจ้างผู้รับเหมา
ด้วย 
หมำยเหตุ ลักษณะที่เข้าข่ายจ้างแรงงานและจ้างเหมา
ค่าแรงจ้างแรงงาน 
1. เข้าไปมีส่วนในการสรรหา / คัดเลือกลูกจ้าง  
2. เข้าไปมีส่วนในการก าหนดค่าจ้าง / ค่าตอบแทน
ลูกจ้าง  
3. จ่ายค่าตอบแทนตามระยะเวลาท างาน  
4. มีการควบคุมบังคับบัญชา  
5. มีการลงโทษทางวินัย  
6. อยู่ภายใต้ระเบียบและข้อบังคับการท างาน  
7. มีการให้สวัสดิการ 

 
จากประเด็นสัญญาจ้างเหมาบริการจะเป็นสัญญาจ้างแรงงานเมื่อเข้าข่ายลักษณะการจ้าง

แรงงาน และจ้างเหมาค่าแรงจ้างแรงงานตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งเมื่อเป็นสัญญาจ้างเหมา  ค่าแรง
จ้างแรงงาน “ผู้ว่าจ้าง” จะต้องร่วมรับผิดผิดชอบในค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด ค่าบอก
กล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และค่าชดเชยพิเศษของลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับ ส่งผลให้ “ผู้ว่าจ้าง” มีต้นทุน
การจ้างแรงงานสูงขึ้น และไม่เป็นไปตามแนวคิดการจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการจากภายนอกจึงเป็น
ข้อจ ากัดด้านกฎหมายที่ส่งผลต่อการจัดท าสัญญาฯ ที่จะเอ้ือประโยชน์ให้พนักงานจ้างเหมาบริการ
รักษาความสะอาด แต่ทั้งนี้ “ผู้ว่าจ้าง” สามารถก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เป็นการเพ่ิมแรงจูงใจ 
และลดความไม่พอใจ ในข้อก าหนดสัญญาจ้างได้ สาระส าคัญที่ได้กล่าวมาเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ “ผู้ว่า
จ้าง” ที่มีการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ที่จะต้องตระหนักในประเด็นต่าง ๆ จากข้อจ ากัด 
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ด้านกฎหมาย จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจน าข้อจ ากัดด้านกฎหมาย น ามาเป็นสาเหตุร่วม (Multi-Causal) 
เพ่ือค้นหาว่าข้อจ ากัดด้านกฎหมาย จะมีแนวทางด าเนินการได้อย่างไรในอันทีจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิต 
แต่ละด้าน จ านวน 4 ด้าน คือ ด้านสุขภาพร่างกาย ด้านสุขภาพจิตใจ ด้านสถานะทางสังคม และ 
สถานะทางเศรษฐกิจ หรือไม่ ที่จะท าให้พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องไม่คิดลาออก และตั้งใจท างานอย่างเต็มความสามารถ 

 
4.5 แนวคิดควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 
ความหมายของ “Corporate Social Responsibility (CSR) หมายถึง ความรับผิดชอบต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ซึ่งคือการด าเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี  
โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกองค์กร อันน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 

สถาบันไทยพัฒน์ (2556, น.18-20) ให้ความหมายความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ว่า การด าเนิน
กิจกรรมภายในและภายนอกองค์กรที่ค านึงถึงผลกระทบต่อสังคม ทั้งในระดับใกล้หรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง โดยตรงกับองค์กร เช่น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ครอบครัว พนักงานจ้างเหมาบริการ 
ครอบครัวพนักงาน และระดับไกล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรทางอ้อม เช่น คู่แข่งทางธุรกิจ 
ประชาชนทั่วไป ที่จะด าเนินการธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ
สังคม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งต่อองค์กรและสังคม  

ASTV ผู้จัดการออนไลน์ (ม.ป.ป.) โดย ทองทิพภา วิริยะพันธุ์ ประธาน CSR พอเพียง 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ให้ค าแนะน า 9 แนวทางในการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ในกระบวนการธุรกิจ (CSR-in-process) ดังนี้ 

1) เสริมสร้างความรู้/ความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทางธุรกิจ 
(CSR-in-process)  

2) สร้างค่านิยมด้านการมีความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทางธุรกิจ  CSR-in-
process ให้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกให้มีการปฏิบัติ CSR-in-
process ในเนื้องาน จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร เป็น DNA ของคนในองค์กรที่มุ่งเน้นท างานอย่าง 
มีความรับผิดชอบ  

3) ก าหนดนโยบายส่งเสริมการปฏิบัติ CSR-in-process อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม  
4) สื่อสารกับพนักงานในองค์กรทุกระดับ เพื่อสร้างความร่วมมือในการท างานร่วมกัน  
5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการปฏิบัติ CSR-in-process ทุกขั้นตอนมีการ 

บูรณาการความร่วมมือทั่วทั้งองค์กร จะได้เกิดการร่วมคิด ร่วมท า การท างานจะได้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด  
6) สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติ CSR-in-process  
7) ส่งเสริมการปฏิบัติ CSR นอกกระบวนการทางธุรกิจ (CSR-after-process) เพ่ือเสริมสร้าง

สังคมท่ีเป็นสุข และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ทุกภาคส่วนของสังคมจะได้เติบโตไปพร้อม ๆ กัน  
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8) ประเมินผลการปฏิบัติ CSR-in-process เพ่ือวัดมูลค่าเพ่ิมและคุณค่าเพ่ิม  
9) สื่อสารข้อมูลการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง เพ่ือสร้างการรับรู้  และ

ความน่าเชื่อถือของธุรกิจ จากความหมายและค าแนะน า 9 แนวทาง พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคม
เป็นเรื่องส าคัญ การใช้บริการการจ้างเหมาบริการจากภายนอก จึงไม่ใช่มุ่งหวังการลดต้นทุนเพียง
อย่างเดียว เพราะแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ส่งผลให้สังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง
เป็นสุข การที่พนักงานจ้างเหมาบริการจากภายนอก งานรักษาความสะอาดมีอัตราการลาออกสูง 
ซึ่งอาจเกิดจากการที่ไม่น าทฤษฏีความรับผิดชอบต่อ สังคมมาใช้ผู้วิจัยจึงน าทฤษฏีมาประกอบเพ่ิมเติม
โดยน ามาเป็นสาเหตุร่วม (Multi-Causal) เพ่ือค้นหาว่าความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จะส่งต่อ
แนวทางยกระดับคุณภาพคุณภาพชีวิตแต่ละด้าน จ านวน 4 ด้าน คือ ด้านสุขภาพร่างกาย 
ด้านสุขภาพจิตใจ ด้านสถานะทางสังคม และสถานะทางเศรษฐกิจ หรือไม่ ที่จะท า ให้พนักงานจ้าง
เหมาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องไม่คิดลาออก และ ตั้งใจท างานอย่างเต็มความสามารถ 

 
4.6 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้อง เ พ่ือน ามาสนับสนุนปัจจัยที่ส่ งผลต่อ 
การยกระดับคุณภาพชีวิตพนักงานจ้างเหมาบริการ ประเภทงานรักษาความสะอาดโรงพยาบาล  
โดยพบว่าเป็นวรรณกรรมปริทัศน์ที่ใกล้เคียง สามารถใช้แนวคิดและทฤษฏีมาสนับสนุนงานวิจัย ดังนี้ 

จันทนา เบญจทรัพย์ (2539) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการประกอบอาชีพ 
ท าความสะอาด: ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานท าความสะอาดที่เป็นลูกจ้างสถานประกอบการบริการท า
ความสะอาดในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการ
ประกอบอาชีพท าความสะอาด ตลอดจนศึกษาถึงปัจจัยเกี่ยวกับภูมิหลังของพนักงาน ภูมิหลัง 
การประกอบอาชีพ และลักษณะการประกอบอาชีพ ที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการ
ประกอบอาชีพท าความสะอาด ผลการศึกษาปรากฏว่า พนักงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการ ศึกษาส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 15-25 ปี มากที่สุด จบการศึกษาภาคบังคับในระดับชั้น
ประถมศึกษาตอนปลาย สมรสและอยู่ด้วยกันกับคู่สมรส ส่วนมากอพยพมาจากจังหวัดในภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีระยะเวลาในการอพยพเข้ามาอยู่ในกรุงเทพฯ ต่ ากว่า 1 ปี ในด้านลักษณะ
ทางสังคม เศรษฐกิจของครอบครัว พบว่าส่วนใหญ่ มี ลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยวมีสมาชิก 
ในครอบครัวที่อยู่ประจ าเพียง 2 คน ในด้านการอยู่อาศัยของพนักงานและครอบครัว พนักงานที่มีบ้าน
และท่ีดินส าหรับการอยู่อาศัยเป็นของตนเอง มีจ านวนน้อยกว่าพนักงานที่ไม่มีบ้านและที่ดินที่อยู่อาศัย
ของตนเอง โดยจะอาศัยอยู่ในบ้านเช่าหรือห้องแบ่งเช่าทั่วไป ประมาณ 2 ใน 5 อยู่ในชุมชนแออัด 
ส่วนลักษณะทางเศรษฐกิจของครอบครัว พบว่า ครอบครัวพนักงานส่วนมากมีรายได้ประมาณ 
เดือนละ 4,000-8,000 บาท หรือโดยเฉลี่ยประมาณ 9,931.47 บาท ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย 
ในเมือง ก่อนที่จะประกอบอาชีพท าความสะอาด ส่วนใหญ่เคยประกอบอาชีพรับจ้างในภาค

http://www.tnrr.in.th/2558/?page=research_result&name=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2+%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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เกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต และงานภาคบริการอ่ืน ๆ โดยมีรายได้จากการประกอบอาชีพเดิม
น้อยกว่าอาชีพ ปัจจุบันการเข้าสู่การเป็นพนักงานท าความสะอาดในสถานประกอบการ ได้รับการ
แนะน าจากเพ่ือนคนรู้จักหรือญาติพ่ีน้องที่ท างานอยู่ในสถานประกอบการและได้แนะน าพามาสมัคร
เข้าท างาน เหตุผลที่ พนักงานเลือกประกอบอาชีพท าความสะอาด คือลักษณะงานสอดคล้องกับ
การศึกษาของตนเองส่วนเหตุผลส าคัญที่สุดที่ท าให้พนักงาน ตัดสินใจเลือกอาชีพนี้คือต้องการหา
รายได้ช่วยเหลือครอบครัว ท าให้ต้องตัดสินใจเลือกอาชีพนี้ ด้านลักษณะงานและสภาพการท างาน
ส่วนมากท างานในต าแหน่ง พนักงานท าความสะอาดหรือเป็นแม่บ้านประจ าตามชั้นของอาคาร 
ส านักงานโดยมีชั่วโมงการท างานอยู่ระหว่างวันละ 8-12 ชั่วโมง ผลตอบแทนจากการท างานโดยเฉลี่ย
คือประมาณเดือนละ 4,160.14 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างประจ ารายวันและได้รับ 
ค่าตอบแทนตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ า พนักงานบางส่วนมีรายได้เพ่ิม จากค่าตอบแทนการท างานปกติ 
ด้วยการท างานล่วงเวลาในวันหยุด หรือท างานในต าแหน่งพนักงานโรยตัว ปัญหาที่พนักงานพบในการ
ท างานมักจะเป็นปัญหาในเรื่องการแพ้น้ ายาท าความสะอาดมากกว่าปัญหาในการท างานด้านอ่ืน 
เมื่อพิจารณาถึงความพึงพอใจในการประกอบอาชีพ จากผลการศึกษาพบว่าองค์ประกอบที่พนักงาน  
มีความพึงพอใจในระดับสูง ได้แก่ สถานะของอาชีพ ลักษณะงาน ความมั่นคงในการท างาน 
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานและโอกาสก้าวหน้าในการท างาน ส่วนรายได้และสวัสดิการ สภาพการ
ท างาน และความเป็นอยู่ส่วนตัว จัดเป็นองค์ประกอบที่พนักงานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับต่ า  
จากผลการศึกษาข้างต้น ผู้ศึกษามีข้อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับนโยบายในการก าหนด
นโยบายสนับสนุนบทบาทสถานประกอบการบริการท าความสะอาดให้มีมาตรการในการช่วยเหลือ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ทั้งในด้านการยกระดับความรู้ความสามารถในการท างาน  
การจัดสวัสดิการเพื่อสร้างหลักประกันและความมั่นคงในการด ารงชีวิตแก่พนักงาน รวมถึงการส่งเสริม
การเปิดโอกาสให้พนักงานมีการพัฒนาตนเอง ในการเป็นผู้ประกอบการรายย่อยหรือผู้ รับเหมาช่วง
งานจากสถานประกอบการ ในด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากลุ่มคนที่มีรายได้น้อยหรือคนจน
ในเมืองควรมีการก าหนดนโยบาย เพ่ือสนับสนุนให้กลุ่มคนเช่าบ้านในชุมชนได้มีโอกาสในการเข้าร่วม
กิจกรรมในชุมชน รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มหรือองค์กรชุมชนในการด าเนินธุรกิจบริการท า
ความสะอาดร่วมกับหน่วยงานภายนอก ส าหรับการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับพนักงานท าความสะอาด 
ควรมีการศึกษาถึงแรงงานหญิงที่ประกอบอาชีพท าความสะอาด ศึกษารูปแบบการรับเหมาช่วงงาน  
ในธุรกิจบริการท าความสะอาด รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมองค์กรชุมชนเ พ่ือประกอบ
ธุรกิจบริการท าความสะอาด 

จากผลการวิจัยและข้อเสนอแนะข้างต้นซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ แนวคิดในการว่าจ้าง
พนักงานจ้างเหมาแรงงานภายนอกแทนพนักงานประจ า  สถานะของคุณภาพชีวิตเพ่ือเป็นข้อมูล
สนับสนุนการแก้ไขปรับปรุงระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานจ้างเหมา แรงงานภายนอก 
ประเด็นส าคัญ ได้แก่ ประเด็นเรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกบริษัทผู้รับเหมาการจ้างแรงงานภายนอก 
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(Leasing Company) ประเด็นการปรับเงินค่าจ้าง ประเด็นการไม่เปิดโอกาสให้ร่วมกิจกรรมของ
บริษัทฯ ประเด็นสภาพการท างานที่ไม่มีอุปกรณ์เช่นเดียวกับพนักงานประจ า ประเด็นเรื่องหน่วยงาน
ภายในที่ดูแลสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยในการท างานของพนักงานจ้างเหมาแรงงานภายนอก 
ประเด็นเรื่องการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น และสุดท้ายประเด็นที่พนักงานจ้างเหมาบริการควร
ได้การดูแลให้ดีขึ้น มาใช้ในงานวิจัยเพ่ือหาแนวทางพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน 
จ้างเหมาบริการ งานรักษาความสะอาดโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 

 
4.7 แนวคิดเกี่ยวกับกำรบริกำรสำธำรณะ  
ในประเทศนั้นค าว่าบริการสาธารณะมีผู้ให้ความหมายไว้หลายคน แต่อย่างไรก็ตามเมื่อ 

พิจารณาจากรูปแบบและเหตุผลในการให้ค าจ ากัดความว่าบริการสาธารณะแล้วจะเห็นได้ว่า ได้รับ
อิทธิพลมาจากแนวคิดของ  

ประยูร กาญจณดล (2549, น.119-121; อ้างถึ งใน สุวัฒน์  บุญเรือง , 2545, น.16) ที่ ให้
ความหมายของค าว่าบริการสาธารณะไว้ในหนังสือ “กฎหมายปกครอง” ว่า บริการสาธารณะ 
หมายถึง กิจกรรมที่อยู่ในความอ านวยการหรืออยู่ในความควบคุมของฝ่ายปกครอง  ที่จัดท าขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน การบริการสาธารณะ หมายถึง 
กิจการที่อยู่ในความอ านวยการหรือในความควบคุมของฝ่ายการปกครองที่จัดขึ้นเพ่ือสนองความ
ต้องการของประชาชน ฝ่ายปกครอง หมายถึง ฝ่ายบริหารที่รวมถึงข้าราชการทุกส่วนกลาง ภูมิภาค
และท้องถิ่นท่ีมีหน้าที่จะต้องจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน โดยมีลักษณะดังนี้ 

1) เป็นกิจกรรมที่อยู่ในการควบคุมของรัฐ  
2) มีวัตถุประสงค์ในการสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน  
3) การจัดระเบียบและวิธีด าเนินบริการสาธารณะ ย่อมแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เสมอเพ่ือให้  

เหมาะสมแก่ความจ าเป็นแห่งกาลสมัย  
4) ต้องจัดด าเนินการโดยสม่ าเสมอ  
5) เอกชนย่อมมีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะเท่าเทียมกัน 
ถึงแม้ว่าโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาจะเป็นองค์กรของภาคเอกชน แต่หลักในการบริการ

จัดการของโรงพยาบาลจะอิงไปในแนวการบริการเชิงสาธารณะ ด้วยโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาล
ขนาดใหญ่ของภาคตะวันออก รับดูแลและรักษาคนไข้ประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
ดังนั้นเจ้าหน้าที่ทุกคน ทั้งหมอ พยาบาล และพนักงานจ้างเหมาบริการที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาล
จะต้องให้บริการทุก ๆ คนอย่างเท่าเทียมกัน และก็จะส่งผลต่อความรักความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานทุกระดับชั้นของโรงพยาบาล เมื่อพนักงานมีความภาคภูมิใจในงานที่ปฏิบัติ ก็จะเกิดผล  
ในด้านความรักและความผูกพันต่อองค์กร และทุ่มเทสุดแรงในการปฏิบัติงานให้กับองค์กร  
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4.8 กรอบแนวคิด (Theoretical / Analytical framework) 
คุณภาพชีวิตของพนักงานจ้างเหมาบริการจากภายนอก ประเภทงานรักษาความสะอาด 

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา รูปแบบ “สัญญาจ้างเหมาบริการ” สามารถประมวลเป็น กรอบแนวคิดได้
ดังนี้ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
ภำพที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล (X1)  
1. อายุ (X11) 
2. เพศ (X12) 
3. ระดับการศึกษา (X13) 
4. สถานภาพ (X14) 
5. สถานท่ีปฏิบัติงาน (X15) 
6. ระยะเวลาปฏิบัติงาน (X16) 
7. รายได้ (X17)  
8. อาชีพเสริม (X18) 
9. สวัสดิการ (X19) 

ปัจจัยด้ำนข้อก ำหนดสญัญำจ้ำง (X3) 
1. นโยบาย (X31)  
2. ค่าจ้าง (X32)  
3. ข้อจ ากัดด้านกฎหมาย (X33)  
4. ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) (X34) 

ปัจจัยด้ำนลักษณะงำน (X2)  
1. ความส าเร็จในงาน (X21)  
2. ความรับผิดชอบ (X22)  
3. ความก้าวหน้า (X23)  
4. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ (X24) 
   - ความกดดันจากเรื่องต่าง ๆ 
   - รูปแบบการบริหารของผู้บังคับบัญชา 
   - เวลาปฏิบัติงาน  
5. สภาพแวดล้อมการท างานและความ
มั่นคงปลอดภัยในการท างาน (X25) 

คุณภำพชีวิตของพนักงำน จ้ำงเหมำ
บริกำร รักษำควำมสะอำด ในรูปแบบ 

“สัญญำจ้ำงท ำของ 
“กลุ่มพนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร ประเภท
งำนรักษำสะอำดของโรงพยำบำลกรุงเทพ

พัทยำ 
1. สุขภาพด้านร่างกาย (Y1)  
2. สภาพจิตใจ (Y2)  
3. สถานะทางสังคม (Y3)  
4. สถานะทางเศรษฐกิจ (Y4) 



 76 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอสิระของ 
นักศึกษาหลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุรี 

4.9 สมมติฐำนในกำรศึกษำ  
งานวิจัยคุณภาพชีวิตของพนักงานจ้างเหมาบริการจากภายนอก ประเภทงานรักษาความ

สะอาด โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา มีสมมติฐานดังต่อไป 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน 9 ด้าน ท าให้ระดับความพึงพอใจในคุณภาพชีวิต

พนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จ านวน 4 ด้าน แตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านลักษณะงานกับการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพร่างกาย 

พนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา มีความสัมพันธ์กัน 
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านข้อก าหนดสัญญาจ้าง กับการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ

ร่างกาย พนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา มีความสัมพันธ์
กัน 

สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านลักษณะงานกับการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสภาพจิตใจ พนักงาน
จ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา มีความสัมพันธ์กัน 

สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยด้านข้อก าหนดสัญญาจ้างกับการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสภาพ จิตใจ 
พนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา มีความสัมพันธ์กัน 

สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยด้านลักษณะงาน กับการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางสังคม 
พนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา มีความสัมพันธ์กัน 

สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยด้านข้อก าหนดสัญญาจ้างกับการยกระดับคุณภาพชีวิต ด้านสถานะทาง
สังคม พนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา มีความสัมพันธ์
กัน 

สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยด้านลักษณะงานกับการยกระดับคุณภาพชีวิต ด้านสถานะทางเศรษฐกิจ 
พนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา มีความสัมพันธ์กัน 

สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยด้านข้อก าหนดสัญญาจ้าง กับการยกระดับคุณภาพชีวิต ด้านสถานะ
ทางเศรษฐกิจ พนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 
มีความสัมพันธ์กัน 

 

5. วิธีกำรวิจัย 
 
งานวิจัยชิ้นนี้ ได้ท าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจากพนักงานจ้างเหมาบริการรักษา 

ความสะอาด โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาและโรงพยาบาลจอมเทียน โดยท าการศึกษาปัญหาการ
ลาออกของพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จากผู้เกี่ยวข้องทั้ง 3 ส่วน คือ พนักงานจ้าง
เหมาบริการรักษาความสะอาด บริษัทผู้ให้บริการท าความสะอาดในฐานะนายจ้าง และโรงพยาบาล 
ในฐานะผู้รับบริการ โดยศึกษารายละเอียดของโครงสร้างปัญหาการปฏิบัติงานรักษาความสะอาด 
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ระเบียบปฏิบัติ คุณภาพชีวิตของพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ระดับรายได้ สวัสดิการ 
รูปแบบระเบียบในการจ้าง รูปแบบสัญญาจ้างที่ต้องด าเนินการในรูปแบบ “สัญญาจ้างท าของ/สัญญา
จ้างเหมาบริการ” อันเป็นข้อจ ากัดที่ไม่สามารถก าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการได้เหมือน “สัญญา
จ้างแรงงาน” เงื่อนไขการจ้าง ข้อจ ากัดด้านกฎหมาย ธรรมาภิบาลของผู้รับจ้างที่เป็นนายจ้างของ
พนักงานจ้างเหมาบริการ ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการปฏิบัติงานที่แตกต่างจากงานประเภทอ่ืน  ได้แก่ 
ช่วงเวลาท างานที่ต้องปฏิบัติงาน 12 ชั่วโมง เพ่ือให้ได้ปัจจัยที่จะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ปัจจัยที่ส่งผลให้มีการธ ารงรักษาบุคลากรที่
ปฏิบัติงานวิชาชีพรักษาความสะอาด ให้มีความผูกพันและรักในอาชีพรักษาความสะอาด รวมทั้งปัจจัย
ความไม่พึงพอใจต่องานรักษาความสะอาด ปัจจัยนอกเหนือจากการใช้กลไกตามกฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน คุ้มครองสวัสดิการตามขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือที่จะหาวิธีหรือแนวทางในการบริหารงานอันจะน าไปสู่
การพัฒนา การปรับปรุงแก้ไข ในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้บุคลากรเหล่านี้เกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานสูงสุด ไม่ตัดสินใจลาออกจากงาน เมื่อพนักงานไม่ลาออกจากงานจะเป็นผลดีต่อการลด
ความเสี่ยงต่อระบบรักษาความสะอาด และยังประโยชน์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้ง 3 ส่วน คือ ส่งผลให้
พนักงานรักษาความสะอาดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การลด “ค่าปรับ” ของบริษัทผู้รับจ้างจากกรณีการ
ส่งพนักงานไม่ครบตามสัญญาจ้าง การเพ่ิมประสิทธิภาพงานรักษาความสะอาดแก่โรงพยาบาลผู้ว่าจ้าง 
และยังส่งผลต่อสภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ ของประเทศอย่างยั่งยืน 

ในการศึกษาวิจัย เรื่องคุณภาพชีวิตของพนักงานจ้างเหมาบริการจากภายนอก ในรูปแบบ 
“สัญญาจ้างท าของ/สัญญาจ้างแรงงาน” ประเภทงานรักษาความสะอาด โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 
เป็นการวิจัยที่มุ่งน าผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ในศึกษาความเป็นไปได้ในเรื่องคุณภาพชีวิตบุคคลากรที่
ประกอบอาชีพรักษาความสะอาด โดยสามารถน าผลวิจัยไปเป็นข้อมูลอ้างอิงในการหาแนวทาง 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในส่วนของนายจ้างของพนักงานจ้างเหมาบริการ และในส่วนของผู้ว่าจ้าง 
ส าหรับการจัดท าข้อก าหนดสัญญาจ้างที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิต ส าหรับในขั้นแรกจะท า
การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากประชากรที่ประกอบอาชีพรักษาความสะอาดโดยใช้แบบสอบถามก่อน  
เพ่ือให้ทราบปัจจัยส่วนบุคคล ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านลักษณะงาน ปัจจัยด้านข้อก าหนด 
สัญญาจ้าง ที่ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจคุณภาพชีวิตทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพร่างกาย 
สุขภาพจิตใจ สถานะทางสังคม และสถานะทางเศรษฐกิจ รวมทั้งข้อเสนอแนะ จากนั้นน าข้อมูลที่ได้ 
ไปวิเคราะห์เพ่ือหาตัวแปรที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตโดยเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์
ผู้บริหารของผู้รับจ้างซึ่งมีสถานะเป็นนายจ้างของพนักงาน และผู้บริหารของโรงพยาบาลกรุงเทพ
พัทยา ที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายการจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ หลังจากนั้นน าข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์เพ่ือหาปัจจัยที่จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิต อันจะส่งผลดีต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
พนักงานจ้างเหมาบริการ ประเภทงานรักษาความสะอาด และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการ
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ปฏิบัติงาน อีกทั้งเป็นการเพ่ิมความผูกพันของพนักงาน จ้างเหมาบริการ ประเภทงานรักษาความ
สะอาดต่อองค์การ ผู้วิจัยมีระเบียบวิธีการวิจัย ดังนี้ 

 
5.1 กำรก ำหนดตัวแปรและนิยำมเชิงปฏิบัติกำร  
ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการทฤษฏีคุณภาพชีวิตและที่เกี่ยวข้องโดยหาปัจจัยที่จะส่งผลต่อคุณภาพ

ชีวิตพนักงานจ้างเหมาบริการ ประเภทงานรักษาความสะอาด ด้วยหลักการดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า 
การหาแนวทางยกระดับคุณภาพชีวิตพนักงานจ้างเหมาบริการ ประเภทรักษาความสะอาด สามารถ
น ามาก าหนดสมการเพื่อวิเคราะห์หาข้อสรุปโดยแบ่งตัวแปรต้น (X) เป็น 3 ปัจจัย และตัวแปรตาม (Y) 
จ านวน 4 ด้าน ดังนี้  

ตัวแปรต้น ปัจจัยท่ี 1 ส่วนบุคคล (X1) ได้แก่ อายุ (X11) เพศ (X12) ระดับการศึกษา (X13) 
สถานภาพสมรส (X14) สถานที่ปฏิบัติงาน (X15) ระยะเวลาปฏิบัติงาน (X16) รายได้เสริม (X17) 
อาชีพเสริม (X18) และสวัสดิการที่ได้รับ (X19)  

ตัวแปรต้น ปัจจัยที่ 2 ปัจจัยด้านลักษณะงาน (X2) ได้แก่ ความส าเร็จในงาน (X21) 
ความรับผิดชอบ (X22) ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (X23) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (X24) และ 
สภาพแวดล้อมการท างานและความม่ันคง (X25)  

ความส าเร็จในงาน (X21) หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้
ส าเร็จอย่างมีประสิทธิผล  

ความรับผิดชอบ (X22) หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่แสดงออกถึงความเอาใจใส่ จดจ่อ 
ตั้งใจ มุ่งมั่นต่อหน้าที่การงาน  

ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (X23) หมายถึง การเปลี่ยนสถานะหรือต าแหน่งของบุคคล 
ในองค์กร           

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (X24) หมายถึง ความรู้สึกที่ดีและไม่ดีต่อลักษณะงาน งานนั้นเป็นงาน 
ที่จ าเจ น่าเบื่อหน่าย ท้าทายความสามารถ ก่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หรือเป็นงานที่ยากหรือง่าย  

สภาพแวดล้อมการท างาน (X25) หมายถึง สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่จะอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน เช่น แสง เสียง อากาศ เครื่องมืออุปกรณ์การท างาน รวมทั้ง ปริมาณงานที่
รับผิดชอบ  

ตัวแปรต้น ปัจจัยที่ 3 ปัจจัยด้านข้อก าหนดสัญญาจ้าง (X3) ได้แก่ นโยบาย (X31) ค่าจ้าง 
(X32) ข้อจ ากัดทางด้านกฎหมาย (X33) ความรับผิดขอบต่อสังคม (X34)  

นโยบาย (X31) หมายถึง ข้อก าหนดนโยบายที่ส่งผลต่อลักษณะงานที่ปฏิบัติ สภาพแวดล้อม
การท างาน ค่าจ้าง ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้ข้อจ ากัดด้านกฎหมายและค่าใช้จ่ายของทั้ง 2 บริษัท ผู้ว่าจ้าง
และผู้รับจ้าง 
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ค่าจ้าง (X32) หมายถึง ความพึงพอใจต่อค่าจ้างท่ีได้รับ รวมทั้งความพึงพอใจต่อเงิน ค่าจ้างที่
เพ่ิมข้ึน 

ข้อจ ากัดด้านกฎหมาย (X33) หมายถึง บทบัญญัติของกฎหมายที่ส่งผลต่อการข้อจ ากัด 
ในการก าหนดสัญญาจ้าง  

ความรับผิดชอบต่อสังคม (X34) หมายถึง ทฤษฎีทางจริยธรรมหรือทางคตินิยมซึ่ง ระบุว่า 
การด าเนินธุรกิจไม่ควรเป็นไปอย่างไร้ศีลธรรม แต่ในทางกลับกัน การด าเนินธุรกิจควร ก่อให้เกิดสวัสดิ
ภาพแก่ชุมชนที่ด าเนินธุรกิจอยู่ และหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน 
องค์กร หรือบุคคลทั่วไป  

ตัวแปรตำม ด้ำนที่ 1 คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพร่างกาย (Y1) หมายถึง ความรู้สึก พอใจกับ
การมีสุขภาพอนามัย ในการประกอบอาชีพรักษาความสะอาดที่ดี เช่น การมีเวลาเพียงพอในเรื่องต่าง ๆ 
นอกเหนือจากการท างาน เช่น การออกก าลังกาย การให้เวลากับครอบครัว รวมทั้งความแข็งแรงของ
ร่างกายจากประกอบอาชีพ 

 ตัวแปรตำม ด้ำนที่ 2 คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพจิตใจ (Y2) หมายถึง ความรู้สึกพอใจกับการ
มีขวัญก าลังใจ ในการประกอบอาชีพรักษาความสะอาด รวมถึงความสัมพันธ์ที่อบอุ่นต่อหมู่คณะที่ดี  

ตัวแปรตำม ด้ำนที่ 3 คุณภาพชีวิตด้านสถานะทางสังคม (Y3) หมายถึง ความรู้สึกพอใจกับ
การมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ เช่น การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการท างาน รวมทั้ง
การได้รับการยอมรับนับถือจากการประกอบอาชีพรักษาความสะอาด 

ตัวแปรตำม ด้ำนที่ 4 คุณภาพชีวิตด้านสถานะทางเศรษฐกิจ (Y4) หมายถึง ความรู้สึกพอใจ
กับการมีรายได้หรือสวัสดิการจากการประกอบอาชีพรักษาความสะอาด โดยสามารถก าหนดสมการ
การวิเคราะห์ได้ดังนี ้

1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพร่างกาย (Y1) โดยใช้การวิเคราะห์ตัวแปรต้น 
ปัจจัยส่วนบุคคล (X11 – X19)  

2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพร่างกาย (Y1) โดยใช้การวิเคราะห์ตัวแปรต้น 
ปัจจัยด้านลักษณะงาน (X21 – X25)  

3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพร่างกาย (Y1) โดยใช้การวิเคราะห์ตัวแปรต้น 
ปัจจัยด้านข้อก าหนดสัญญาจ้าง (X31 – X34)  

4) ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพจิตใจ (Y2) โดยใช้การวิเคราะห์ตัวแปรต้น ปัจจัย
ส่วนบุคคล (X11 – X19)  

5) ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพจิตใจ (Y2) โดยใช้การวิเคราะห์ตัวแปรต้น ปัจจัย
ด้านลักษณะงาน (X21 – X25)  

6) ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพจิตใจ (Y2) โดยใช้การวิเคราะห์ตัวแปรต้น ปัจจัย
ด้านข้อก าหนดสัญญาจ้าง (X31 – X34) 
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7) ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางสังคม (Y3) โดยใช้การวิเคราะห์ตัวแปรต้น 
ปัจจัยส่วนบุคคล (X11 – X19)  

8) ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางสังคม (Y3) โดยใช้การวิเคราะห์ตัวแปรต้น 
ปัจจัยด้านลักษณะงาน (X21 – X25) 

9) ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางสังคม (Y3) โดยใช้การวิเคราะห์ตัวแปรต้น 
ปัจจัยด้านข้อก าหนดสัญญาจ้าง (X31 – X34)  

10) ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางเศรษฐกิจ (Y4) โดยใช้การวิเคราะห์ตัวแปรต้น 
ปัจจัยส่วนบุคคล (X11 – X19)  

11) ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางเศรษฐกิจ (Y4) โดยใช้การวิเคราะห์ตัวแปรต้น 
ปัจจัยด้านลักษณะงาน (X21 – X25)  

12) ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางเศรษฐกิจ (Y4) โดยใช้การวิเคราะห์ตัวแปรต้น 
ปัจจัยด้านข้อก าหนดสัญญาจ้าง (X31 – X34) 

 
5.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
การศึกษาปัจจัยที่จะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานจ้างเหมาบริการ 

ประเภทงานรักษาความสะอาด โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ในครั้งนี้ใช้วิธีผสม (Mixed Methods 
Research) กล่ าวคือ  ใช้ทั้ ง วิ ธี วิ จั ย เชิ งปริมาณ (Quantitative Research) และเชิ งคุณภาพ 
(Qualitative Research) ผู้วิจัยจึงก าหนดขนาดตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่างตาม วิธีการวิจัย ดังนี้ 

1) การวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ศึกษาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  ประเภทรักษา
ความสะอาด ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่าง 
จากหน่วยประชากรเป้าหมายโดยทุกหน่วยมีโอกาสที่จะถูกเลือกเท่า ๆ กัน โดยประชากรที่ใช้ศึกษา 
ได้แก่ พนักงานจ้างเหมาบริการ ประเภทงานรักษาความสะอาด โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา รวม 80 
คน ซึ่งเป็นจ านวนเท่ากับอัตราจ้างในสัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด โรงพยาบาลกรุงเทพ
พัทยา จ านวน 1 สัญญา ซึ่งสัญญาได้ก าหนด จ านวนพนักงานรักษาความสะอาดไว้จ านวน 80 คน 

2) การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยใช้ชุดค าถามที่
ก าหนดกรอบค าถามที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ วิจัยไว้อย่างคร่าว ๆ เพ่ือให้การสัมภาษณ์เป็นไปอย่าง
ยืดหยุ่น และสามารถปรับให้เหมาะสมกับผู้ให้ข้อมูลแต่ละคนที่มีความแตกต่างในการก าหนดนโยบาย 
ในการยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง โดยสอบถามในปัจจัยด้านข้อก าหนดสัญญา
จ้าง ข้อมูลที่ได้จะสามารถช่วยเติม ข้อมูลที่ได้จากวิธีเชิงปริมาณได้ดีขึ้น โดยมีรายละเอียดประชากรที่
ใช้ศึกษาด้วยวิธีเชิงคุณภาพ ดังนี้ 

1) ผู้บริหารของบริษัทผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด คือ บริษัท
ไอเอฟเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จ ากัด จ านวน 1 คน 
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2) ผู้บริหารของผู้ว่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ผู้บริหารสายงาน  
ฝ่ายบริหารทั่วไปโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จ านวน 1 คน 

 
5.3 เครื่องมือทีใ่ช้ในกำรวิจัย  

5.3.1 วิธีกำรวิจัยเชิงปริมำณ วิธีวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) 
ทั้งในรูป Hardcopy และ Online เพ่ือเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 
Random Sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างจากหน่วยประชากรเป้าหมายโดยทุกหน่วยมีโอกาสที่จะถูก
เลือกเท่า ๆ กัน ประชากร ได้แก่ พนักงานจ้างเหมาบริการ ประเภทงานรักษาความสะอาด 
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา รวมประมาณ 80 คน จากนั้น น ามาวิเคราะห์ทางสถิติจากแบบสอบถาม
ออกเป็น 5 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ อายุ เพศ 
ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการท างาน รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนอาชีพเสริมสวัสดิการอื่น ๆ    

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านลักษณะงาน ได้แก่ ความส าเร็จในงาน 
ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้า ลักษณะงานที่ปฏิบัติสภาพแวดล้อมการท างาน และความมั่นคง
ปลอดภัยในการท างาน โดยข้อค าถามจัดตามรูปแบบของมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
ตามแนวของลิเคอร์ท (Likert) โดยมีค าตอบให้เลือกตามล าดับความส าคัญ 5 ระดับ ให้ผู้ตอบ 
แบบสอบถามเลือกค าตอบเพียงค าตอบเดียว  

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านข้อก าหนดสัญญาจ้าง ได้แก่ นโยบาย 
ค่าจ้าง ข้อจ ากัดด้านกฎหมาย ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยข้อค าถามจัดตามรูปแบบของ มาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวของลิเคอร์ท (Likert) โดยมีค าตอบให้เลือก ตามล าดับ
ความส าคัญ 5 ระดับ ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกค าตอบเพียงค าตอบเดียว 

ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิต จ านวน 4 ด้าน 
ได้แก่ สุขภาพด้านร่างกาย สภาพจิตใจ สถานะทางสังคม สถานะทางเศรษฐกิจ โดยข้อค าถามจัดตาม
รูปแบบของมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวของลิเคอร์ท (Likert) โดยมีค าตอบ 
ให้เลือกตามล าดับความส าคัญ 5 ระดับ ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกค าตอบเพียงค าตอบเดียว 
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แบบสอบถามส่วนที่ 2, 3 และ 4 มีเกณฑ์การให้คะแนนตามระดับความคิดเห็นและ การแปล
ผลตามค่าน้ าหนักคะแนน ดังนี้ 

ระดับควำมคิดเห็น เกณฑ์กำรให้คะแนน 

มากที่สุด  5 คะแนน 
มาก  4 คะแนน 

ปานกลาง  3 คะแนน 
น้อย  2 คะแนน 

น้อยที่สุด  1 คะแนน 

 
เกณฑ์การก าหนดช่วงชั้นที่ได้จากการประเมินค าถามแบบมาตราส่วน (Scale Questions) 

โดยการวัดข้อมูลประเภทสเกลอันตรภาค (Interval Scale) ใช้วิธีในการก าหนดช่วงชั้น แบบ Likert 
Scale ซึ่งค านวณได้ดังนี้ 

ความกว้างของอันตรภาคชั้น = ค่าสูงสุด – ค่าต่ าสุด   =  5 – 1  =  0.8  
  จ านวนชั้น     5 

 
ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับค่าคะแนนเฉลี่ยออกเป็นช่วงแสดงได้ ดังนี้ 

ค่ำน้ ำหนักคะแนน กำรแปรผล 

4.21 – 5.00 มากที่สุด 
3.41 – 4.20 มาก 
2.61 – 3.40 ปานกลาง 
1.81 – 2.60 น้อย 
1.00 – 1.80 น้อยที่สุด 

 

ส่วนที่ 5 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด 
5.3.2 วิธีกำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพใช้รูปแบบการสัมภาษณ์แบบกึ่งทางการ (Semi Structured 

Interview) โดยใช้ชุดค าถามที่ก าหนดกรอบค าถามที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัยไว้อย่างคร่าว ๆ เพ่ือให้
การสัมภาษณ์เป็นไปอย่างยืดหยุ่น และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับผู้ให้ข้อมูลแต่ละคนที่มี
ความแตกต่างกันทั้งด้านอายุ อายุงาน และพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ร่วมกับการใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant Observation) เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณ์ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก ดังนี้ 

- พนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดระดับปฏิบัติการ และระดับ 
Supervisor ใช้การแจกแบบสอบถาม 100% และสัมภาษณ์ในรูปแบบกึ่งทางการ (Semi Structured 
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Interview) โดยใช้ชุดค าถามที่ก าหนดกรอบค าถามที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัยไว้อย่างคร่าว ๆ เพ่ือให้
การสัมภาษณ์เป็นไปอย่างยืดหยุ่น และสามารถปรับให้เหมาะสมกับผู้ให้ข้อมูลแต่ละคนที่มีความ
แตกต่างในด้านหน้าที่การท างาน 

- ผู้บริหารของ “ผู้รับจ้าง” ตามสัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด และ
ผู้บริหารของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) 
โดยใช้ชุดค าถามที่ก าหนดกรอบค าถามที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัยไว้อย่างคร่าว ๆ เพ่ือให้การสัมภาษณ์ 
เป็นไปอย่างยืดหยุ่น และสามารถปรับให้เหมาะสมกับผู้ให้ข้อมูลแต่ละคนที่มีความแตกต่างในด้าน
หน้าที่การท างาน 

 
5.4 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  

5.4.1 ข้อมูลปฐมภูมิ แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
- ข้อมูลมาจากการส ารวจความพึงพอใจคุณภาพชีวิตของพนักงานจ้างเหมาบริการ 

ประเภทงานรักษาความสะอาดโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ผู้วิจัยเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากประชากรที่ 
ประกอบอาชีพรักษาความสะอาด โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือให้ทราบปัจจัยส่วนบุคคล  ปัจจัยด้าน 
ลักษณะงาน ปัจจัยด้านข้อก าหนดสัญญาจ้าง ปัจจัยการยกระดับคุณภาพชีวิต และข้อเสนอแนะ 
ระยะเวลาด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม ถึงพฤศจิกายน 2564 รวมระยะเวลา
ทั้งสิ้น 2 เดือน 

- ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ถึงแนวคิดเกี่ยวกับ 
แนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิต ซึ่งจะน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามไปสัมภาษณ์เพ่ิมเติม เพ่ือให้
ได้ข้อมูลที่สามารถอธิบายถึงตัวแปรต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

5.4.2 ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ ข้อก าหนดสัญญาจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด 
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ระเบียบของโรงพยาบาล พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน และกฎหมาย
เกี่ยวข้อง 

 
5.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

5.5.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ  
ข้อมูลที่ได้ ผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์เชิงเนื้อหากับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ

กลุ่มตัวอย่าง 
5.5.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ  
ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของพนักงานจ้างเหมาบริการ 

ในรูปแบบ “สัญญาจ้างท าของ/สัญญาจ้างแรงงาน” ประเภทงานรักษาความสะอาดของโรงพยาบาล
กรุงเทพพัทยา ผู้วิจัยน าข้อมูลมาประมวลผลและวิเคราะห์เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูลและ
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วัตถุประสงค์ ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ 
สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน รายได้อาชีพเสริม และสวัสดิการ รวมทั้งระดับความคิดเห็น
ของปัจจัยด้านลักษณะงาน ปัจจัยด้านข้อก าหนดสัญญาจ้าง และระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต
ของพนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพร่างกาย ด้านสภาพ
จิตใจ ด้านสถานะทางสังคม และด้านสถานะทางเศรษฐกิจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ย (Mean) และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

5.5.3 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงอนุมำน 
จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดของประชากรซึ่งสามารถน าผลการวิเคราะห์นั้นไปสรุปอ้างถึง

ประชากรได้โดยใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นสถิติเชิงอนุมานประกอบด้วย การประมาณค่า และ  
การทดสอบสมมติฐาน 
 

6. ผลกำรศึกษำ 
 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา เรื่อง “คุณภาพชีวิตของพนักงานจ้างเหมาบริการประเภทงาน

รักษาความสะอาด โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา”โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นพนักงานจ้าง
เหมาบริการ งานรักษาความสะอาดระดับปฏิบัติการ , พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด
ระดับหัวหน้างานที่เป็นพนักงานของผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างเหมางานบริการรักษาความสะอาด 
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา รวมจ านวน 80 คน ซึ่งได้ส่งแบบสอบถามไปจ านวน 80 ฉบับ ได้รับ
กลับคืนครบถ้วนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามทั้งหมดที่ส่งไป หลังจากผู้วิจัยได้น า
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติโดยใช้รูปแบบการทดสอบค่าเฉลี่ย 
Independent Sample t-test, เพ่ือหาปัจจัยความสัมพันธ์ที่ส่งผลในการยกระดับคุณภาพชีวิต 

ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อายุ เพศ ระดับ

การศึกษา สถานภาพ สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน รายได้อาชีพเสริม และสวัสดิการ 
โดยแสดงในรูปของการแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ 

6.2 การแปลผลจากระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะงาน, 
ปัจจัยด้านข้อก าหนดสัญญาจ้าง และปัจจัยคุณภาพชีวิตในแต่ละด้านทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพ
ร่างกาย สุขภาพจิตใจ ด้านสถานะทางสังคม และด้านสถานะทางเศรษฐกิจ โดยแสดงในรูปจ านวน
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

6.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยแสดงในรูปการทดสอบค่าเฉลี่ย 
Independent Sample t-test 
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6.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  
6.5 ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และบทสัมภาษณ์ 
 
6.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ำงข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม

ตัวอย่ำง ประกอบด้วย อายุ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน รายได้อาชีพเสริม และสวัสดิการ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

6.1.1 อายุข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลเกี่ยวกับอายุของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี
อายุน้อยที่สุดเท่ากับ 20 ปี และอายุสูงสุด 50 ปี ในจ านวนนี้ค่าฐานนิยม (Mode) คือ ค่าอายุ 33 ปี
และอายุ 35 ปี ดังตารางที่ 1  

ตำรำงท่ี 1 ตารางแสดงข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล อายุ 
อำย ุ จ ำนวน (คน) อำยุต่ ำสุด อำยุสูงสุด อำยุเฉลี่ย 

80 20 50 38 

                 
6.1.2 เพศ ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับเพศของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ร้อยละ 76.5 เป็นเพศ

หญิง ร้อยละ 23.5 เป็นเพศชาย  
ระดับการศึกษา ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าร้อยละ 55 

มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา, ร้อยละ 31.25 ระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น, ร้อยละ 
7.5 การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย , ร้อยละ 3.75 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และร้อยละ 2.5 
ระดับการศึกษาระดับปริญญา 

สถานภาพการสมรส ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง  พบว่า 
ร้อยละ 76.25 มีสถานภาพสมรส, ร้อยละ 11.25 มีสถานภาพหย่า และร้อยละ 12.5 มีสถานภาพโสด 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับระยะเวลาปฏิบัติงานของกลุ่ม ตัวอย่าง 
พบว่า ร้อยละ 61.25 มีระยะเวลาปฏิบัติงานไม่เกิน 1 ปี, ร้อยละ 11.25 ระยะเวลาปฏิบัติงาน 2-3 ปี
ขึ้นไป และร้อยละ 27.5 มีระยะเวลาปฏิบัติงานระหว่าง 4-5 ปี 

รายได้ ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับรายได้ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ร้อยละ 95.00 มีรายได้ 
13,000-16,000 บาทต่อเดือน และร้อยละ 5.00 มีรายได้ 16,000-19,000 บาทต่อเดือน 

อาชีพเสริม ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการมีอาชีพเสริมของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ร้อยละ 
98.25 ไม่มีอาชีพเสริม และร้อยละ 1.25 มีอาชีพเสริม ดังตารางที่ 2 
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ตำรำงที่ 2 ตารางแสดงข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล จ าแนกตามเพศระดับการศึกษาสถานภาพระยะเวลา
ปฏิบัติงานรายได้  และการมีอาชีพเสริม 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ ำนวน (80 คน) ร้อยละ (100%) 

เพศ   
ชาย 8 10 
หญิง 72 90 

ระดับกำรศึกษำ   
ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ปริญญาตร ี

44 
25 
6 
3 
2 

55 
31.25 
7.5 
3.75 
2.5 

สถำนภำพ   
โสด 

สมรส 
หย่า 

10 
61 
9 

12.5 
76.25 
11.25 

ระยะเวลำปฏิบัติงำน   
ไม่เกิน 1 ปี 

2-3 ปี 
4-5 ปี 

49 
9 
22 

61.25 
11.25 
27.5 

รำยได้   
13,000-16,000 บาท 
16,000-19,000 บาท 

76 
4 

95 
5 

อำชีพเสริม   
ไม่ม ี
มี 

79 
1 

98.25 
1.25 

*หมายเหตุ สวัสดิการที่ได้รับ ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสวัสดิการของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าทั้งหมดได้รับสวัสดิการ
ประกันสังคมเพียงรายการเดียว 
 

6.2 กำรแปลผลจำกระดับควำมคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ำง 
6.2.1 ปัจจัยด้านลักษณะงานของพนักงานจ้างเหมาบริการ งานรักษาความสะอาด 
ศึกษาระดับความพึงพอใจในปัจจัยด้านลักษณะงานของพนักงานจ้างเหมาบริการ 

ประเภทงานรักษาความสะอาด เป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ของปัจจัยด้านลักษณะงาน
ประกอบด้วย ความส าเร็จในงาน ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้า ลักษณะงานที่ปฏิบัติสภาพแวดล้อม
การท างานและความมั่นคงปลอดภัยในการท างาน โดยใช้ค่าสถิติคือ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ 
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(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จากกลุ่ม
ตัวอย่าง 80 คน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามความคาดหวังของท่านค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 รองลงมาคือ
คือท่านพร้อมที่จะท างานตามที่ได้รับมอบหมายให้ประสบความส าเร็จ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 และท่าน
สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความสามารถของท่านเองค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51รับผิดชอบ
มากขึ้น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 และท่านได้รับโอกาสได้รับการอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะความสามารถ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 

 
 6.3 กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปร  

โดยแสดงในรูปการทดสอบค่าเฉลี่ย Independent Sample t-test, การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) กรณีปัจจัยเดียว (One way ANOVA) 

สมมติฐำนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน 9 ด้าน ท าให้ระดับความพึงพอใจในคุณภาพชีวิต
พนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จ านวน 4 ด้าน แตกต่างกัน 

1) เพศที่ต่างกันส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตพนักงานจ้างเหมาบริการงาน
รักษาความสะอาด โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาที่แตกต่างกัน 

ตำรำงที่ 3 ตารางผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตพนักงานจ้างเหมาบริการ
งานรักษาความสะอาด โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จ าแนกตามเพศ 

ควำมพึงพอใจในคุณภำพชีวิต  
ชำย  หญิง  

t Sig. 
 ̅ S.D.  ̅ S.D. 

1. ด้านสุขภาพร่างกาย 3.58 0.496 3.85 0.632 1.179 0.242 
 2. ด้านสุขภาพจิตใจ 3.70 0.575 3.74 0.702 -0.144 0.886 
 3. ด้านสถานะทางสังคมใจ 3.84 0.640 3.81 0.552 0.116 0.908 
4. ด้านสถานะทางเศรษฐกิจ 3.62 0.549 3.84 0.661 -.0903 0.369 

รวม 3.69 0.465 3.81 0.564 -0.610 0.544 

*sig. <0.05 
  

จากตารางที่ 3 พบว่า พนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด ที่มีเพศต่างกัน 
มีระดับความพึงพอใจในคุณภาพชีวิต โดยภาพรวมไม่ต่างกัน (Sig.=0.544) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า พนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด ที่มีเพศต่างกัน  มีระดับความพึงพอใจ 
ในคุณภาพชีวิต ไม่ต่างกันในทุกด้านที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  

2) อายุที่ต่างกันจะไม่ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตพนักงานจ้างเหมาบริการ
งานรักษาความสะอาด โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาที่แตกต่างกัน 
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ตำรำงที่ 4 ตารางผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตพนักงานจ้างเหมาบริการ
งานรักษาความสะอาด โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จ าแนกตามอายุ 

ควำมพึงพอใจในคุณภำพชีวิต 
แหล่งควำม
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ด้านสุขภาพร่างกาย ระหว่างกลุ่ม .055 2 .028 .069 .933 
ภายในกลุ่ม 30.610 77 .398   

รวม 30.665 79    

2. ด้านสุขภาพจิตใจ ระหว่างกลุ่ม .173 2 .086 .179 .837 
ภายในกลุ่ม 37.155 77 .483   

รวม 37.328 79    

3. ด้านสถานะทางสังคมใจ ระหว่างกลุ่ม .501 2 .251 .804 .451 
ภายในกลุ่ม 24.023 77 .312   

รวม 24.524 79    

4. ด้านสถานะทางเศรษฐกิจ ระหว่างกลุ่ม .116 2 .058 .134 .875 

ภายในกลุ่ม 33.404 77 .434   
รวม 33.520 79    

รวม 
ระหว่ำงกลุ่ม .146 2 .073 .233 .792 
ภำยในกลุ่ม 24.089 77 .313   

รวม 24.235 79    

*sig. <0.05 
  

จากตารางที่ 4 พบว่า พนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด ที่มีอายุต่างกัน 
มีระดับความพึงพอใจในคุณภาพชีวิต โดยภาพรวมไม่ต่างกัน (Sig.=0.792) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า พนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด ที่มีอายุต่างกันมีระดับความพึงพอใจใน
คุณภาพชีวิต ไม่ต่างกันในทุกด้านที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  

3) ระดับการศึกษาที่ต่างกันส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตพนักงานจ้างเหมา
บริการงานรักษาความสะอาด โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาที่แตกต่างกัน 

ตำรำงที่ 5 ตารางผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตพนักงานจ้างเหมาบริการ
งานรักษาความสะอาด โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ควำมพึงพอใจในคุณภำพชีวิต 
แหล่งควำม
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ด้านสุขภาพร่างกาย ระหว่างกลุ่ม .867 4 .217 .546 .703 
ภายในกลุ่ม 29.798 75 .397   

รวม 30.665 79    

2. ด้านสุขภาพจิตใจ ระหว่างกลุ่ม 2.393 4 .598 1.284 .284 
ภายในกลุ่ม 34.935 75 .466   

รวม 37.328 79    
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ควำมพึงพอใจในคุณภำพชีวิต 
แหล่งควำม
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

3. ด้านสถานะทางสังคมใจ ระหว่างกลุ่ม 2.753 4 .688 2.371 .060 
ภายในกลุ่ม 21.771 75 .290   

รวม 24.524 79    

4. ด้านสถานะทางเศรษฐกิจ ระหว่างกลุ่ม .999 4 .250 .576 .681 

ภายในกลุ่ม 32.520 75 .434   
รวม 33.520 79    

รวม 
ระหว่ำงกลุ่ม 1.042 4 .260 .842 .503 
ภำยในกลุ่ม 23.193 75 .309   

รวม 24.235 79    

*sig. <0.05 
  

จากตารางที่ 5 พบว่า พนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด ที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในคุณภาพชีวิต โดยภาพรวมไม่ต่างกัน (Sig.=0.503) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า พนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับ
ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิต ไม่ต่างกันในทุกด้านที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  
 4) สถานภาพการสมรสที่ต่างกันส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตพนักงานจ้าง
เหมาบริการงานรักษาความสะอาด โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาที่แตกต่างกัน 
 
ตำรำงที่ 6 ตารางผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตพนักงานจ้างเหมาบริการ

งานรักษาความสะอาด โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

ควำมพึงพอใจในคุณภำพชีวิต 
แหล่งควำม
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ด้านสุขภาพร่างกาย ระหว่างกลุ่ม .613 1 .613 1.592 .211 
ภายในกลุ่ม 30.052 78 .385   

รวม 30.665 79    

2. ด้านสุขภาพจิตใจ ระหว่างกลุ่ม .007 1 .007 .015 .903 
ภายในกลุ่ม 37.321 78 .478   

รวม 37.328 79    

3. ด้านสถานะทางสังคมใจ ระหว่างกลุ่ม .152 1 .152 .487 .488 
ภายในกลุ่ม 24.372 78 .312   

รวม 24.524 79    

4. ด้านสถานะทางเศรษฐกิจ ระหว่างกลุ่ม .234 1 .234 .547 .462 

ภายในกลุ่ม 33.286 78 .427   
รวม 33.520 79    

รวม ระหว่ำงกลุ่ม .039 1 .039 .126 .723 
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ควำมพึงพอใจในคุณภำพชีวิต 
แหล่งควำม
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ภำยในกลุ่ม 24.195 78 .310   
รวม 24.235 79    

*sig. <0.05 
  

จากตารางที่ 6 พบว่า พนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด ที่มีสถานภาพการสมรส
ต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในคุณภาพชีวิต โดยภาพรวมไม่ต่างกัน (Sig.=0.723) เมื่อพิจารณาเป็น 
รายด้าน พบว่า พนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด ที่มีสถานภาพการสมรสต่างกัน 
มีระดับความพึงพอใจในคุณภาพชีวิต ไม่ต่างกันในทุกด้านที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  

5) ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ต่างกันส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตพนักงาน
จ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาที่แตกต่างกัน 

ตำรำงท่ี 7 ตารางผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตพนักงานจ้างเหมาบริการงาน
รักษาความสะอาด โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จ าแนกตามสถานระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

ควำมพึงพอใจในคุณภำพชีวิต 
แหล่งควำม
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ด้านสุขภาพร่างกาย ระหว่างกลุ่ม .495 2 .247 .631 .535 
ภายในกลุ่ม 30.171 77 .392   

รวม 30.665 79    

2. ด้านสุขภาพจิตใจ ระหว่างกลุ่ม 1.053 2 .527 1.118 .332 
ภายในกลุ่ม 36.274 77 .471   

รวม 37.328 79    

3. ด้านสถานะทางสังคมใจ ระหว่างกลุ่ม .023 2 .011 .036 .965 
ภายในกลุ่ม 24.502 77 .318   

รวม 24.524 79    

4. ด้านสถานะทางเศรษฐกิจ ระหว่างกลุ่ม .453 2 .226 .527 .592 

ภายในกลุ่ม 33.067 77 .429   
รวม 33.520 79    

รวม 
ระหว่ำงกลุ่ม .309 2 .155 .498 .610 
ภำยในกลุ่ม 23.925 77 .311   

รวม 24.235 79    

*sig. <0.05 
  

จากตารางที่ 7 พบว่า พนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด ที่มีระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในคุณภาพชีวิต โดยภาพรวมไม่ต่างกัน (Sig.=0.610) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด ที่มีระยะเวลาการ
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ปฏิบัติงานต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในคุณภาพชีวิต ไม่ต่างกันในทุกด้านที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05  

6) รายได้ที่ต่างกันส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตพนักงานจ้างเหมาบริการงาน
รักษาความสะอาด โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาที่แตกต่างกัน 

ตำรำงที่ 8 ตารางผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตพนักงานจ้างเหมาบริการ
งานรักษาความสะอาด โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จ าแนกตามรายได้ 

ควำมพึงพอใจในคุณภำพชีวิต  
13,001-16,000 บำท 16,001-19,000 บำท 

t Sig. 
 ̅ S.D.  ̅ S.D. 

1. ด้านสุขภาพร่างกาย 3.82 0.635 3.83 0.333 -0.014 0.989 
 2. ด้านสุขภาพจิตใจ 3.71 0.688 4.16 0.577 -1.274 0.207 
 3. ด้านสถานะทางสังคม 3.77 0.526 4.75 0.204 -3.679 0.000* 
4. ด้านสถานะทางเศรษฐกิจ 3.81 0.661 4.00 0.432 -0.557 0.579 

รวม 3.78 0.559 4.18 0.222 -1.431 0.156 

*sig. <0.05 
  

จากตารางที่ 8 พบว่า พนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด ที่มีรายได้ต่างกัน 
มีระดับความพึงพอใจในคุณภาพชีวิต โดยภาพรวมไม่ต่างกัน (Sig.=0.156) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า พนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด ที่มีรายได้ต่างกัน มีระดับความพึงพอใจ  
ในคุณภาพชีวิต ต่างกันในด้านสถานะทางสังคมที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  
 7) อาชีพเสริมอ่ืน ๆ ที่ต่างกันส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตพนักงานจ้างเหมา
บริการงานรักษาความสะอาด โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาที่แตกต่างกัน ไม่สามารถท าการทดสอบ
สมมติฐานได้ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีอาชีพเสริมอ่ืนๆ เพียง 1 คน จึงท าให้ข้อมูลไม่สมบูรณ์ไม่
สามารถท าการทดสอบทางสถิติได้ 
 8) สวัสดิการที่ท่านได้รับที่ต่างกันส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตพนักงานจ้าง
เหมาบริการงานรักษาความสะอาด โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาที่แตกต่างกัน ไม่สามารถท าการ
ทดสอบสมมติฐานได้เนื่องจากเป็นข้อค าถามที่ให้ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ และผลการศึกษาพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 80 คน มีสวัสดิการที่ได้รับเป็นประกันสังคมเพียงข้อเดียวเท่านั้น  

สมมติฐำนที่ 2 ปัจจัยด้านลักษณะงาน กับการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพร่างกาย
พนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา มีความสัมพันธ์กัน 

สมมติฐำนที่ 3 ปัจจัยด้านข้อก าหนดสัญญาจ้าง กับการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ
ร่างกาย พนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา มีความสัมพันธ์
กัน 
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ตำรำงท่ี 9 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการยกระดับคุณภาพชีวิต
ด้านสุขภาพร่างกาย พนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดของโรงพยาบาล
กรุงเทพพัทยา 

ปัจจัย 
ระดับคุณภำพชีวิตด้ำนสุขภำพร่ำงกำย 

r Sig. 

ปัจจัยด้านลักษณะงาน 0.784** 0.000 
ปัจจัยด้านข้อก าหนดสญัญาจ้าง 0.766** 0.000 

**sig. <0.01 
 

จากตารางที่ 9 พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะงานในภาพรวม มีความสัมพันธ์กับการยกระดับ
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพร่างกายของพนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดของโรงพยาบาล
กรุงเทพพัทยา (Sig.=0.000) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ปัจจัยด้านข้อก าหนดสัญญาจ้างในภาพรวม มีความสัมพันธ์กับการยกระดับคุณภาพชีวิตด้าน
สุขภาพร่างกายของพนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 
(Sig.=0.000) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

สมมติฐำนที่  4 ปัจจัยด้านลักษณะงาน กับการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสภาพจิตใจ 
พนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา มีความสัมพันธ์กัน 

สมมติฐำนที่ 5 ปัจจัยด้านข้อก าหนดสัญญาจ้าง กับการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสภาพจิตใจ 
พนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา มีความสัมพันธ์กัน 

ตำรำงที่ 10 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตด้านสภาพจิตใจ พนักงานจ้างเหมาบริการ งานรักษาความสะอาดของโรงพยาบาล
กรุงเทพพัทยา 

ปัจจัย 
ระดับคุณภำพชีวิตด้ำนสภำพจิตใจ 

r Sig. 
ปัจจัยด้านลักษณะงาน 0.714** 0.000 
ปัจจัยด้านข้อก าหนดสญัญาจ้าง 0.749** 0.000 

**sig. <0.01 
 

จากตารางที่ 10 พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะงานในภาพรวม มีความสัมพันธ์กับการยกระดับ
คุณภาพชีวิตด้านสภาพจิตใจของพนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดของโรงพยาบาล
กรุงเทพพัทยา (Sig.=0.000) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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ปัจจัยด้านข้อก าหนดสัญญาจ้างในภาพรวม มีความสัมพันธ์กับการยกระดับคุณภาพชีวิตด้าน
สภาพจิตใจของพนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา (Sig.=
0.000) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

สมมติฐำนที่ 6 ปัจจัยด้านลักษณะงาน กับการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางสังคม 
พนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา มีความสัมพันธ์กัน 

สมมติฐำนที่ 7 ปัจจัยด้านข้อก าหนดสัญญาจ้าง กับการยกระดับคุณภาพชีวิต ด้านสถานะ
ทางสังคม พนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา  
มีความสัมพันธ์กัน 

ตำรำงที่ 11 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตด้านสถานะทางสังคม พนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดของ
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 

ปัจจัย 
ระดับคุณภำพชีวิตด้ำนสถำนะทำงสังคม 

r Sig. 

ปัจจัยด้านลักษณะงาน 0.570** 0.000 
ปัจจัยด้านข้อก าหนดสญัญาจ้าง 0.651** 0.000 

**sig. <0.01 
  

จากตารางที่ 11 พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะงานในภาพรวม มีความสัมพันธ์กับการยกระดับ
คุณภาพชีวิตด้านสถานะทางสังคมของพนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดของ
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา (Sig.=0.000) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ปัจจัยด้านข้อก าหนดสัญญาจ้างในภาพรวม มีความสัมพันธ์กับการยกระดับคุณภาพชีวิตด้าน
สถานะทางสังคมของพนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 
(Sig.=0.000) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

สมมติฐำนที่ 8 ปัจจัยด้านลักษณะงานกับการยกระดับคุณภาพชีวิต ด้านสถานะทาง
เศรษฐกิจ พนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 
มีความสัมพันธ์กัน 

สมมติฐำนที่ 9 ปัจจัยด้านข้อก าหนดสัญญาจ้าง กับการยกระดับคุณภาพชีวิต ด้านสถานะ
ทางเศรษฐกิจ พนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา  
มีความสัมพันธ์กัน 
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ตำรำงที่ 12 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตด้านสถานะทางเศรษฐกิจ พนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดของ
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 

ปัจจัย 
ระดับคุณภำพชีวิตด้ำนข้อก ำหนดสัญญำจ้ำง 

r Sig. 
ปัจจัยด้านลักษณะงาน 0.793** 0.000 

ปัจจัยด้านข้อก าหนดสญัญาจ้าง 0.853** 0.000 

**sig. <0.01 
 

จากตารางที่ 12 พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะงานในภาพรวม มีความสัมพันธ์กับกำรยกระดับ
คุณภาพชีวิตด้านสถานะทางเศรษฐกิจของพนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดของ
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา (Sig.=0.000) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ปัจจัยด้านข้อก าหนดสัญญาจ้าง ในภาพรวม มีความสัมพันธ์กับการยกระดับคุณภาพชีวิตด้าน
สถานะทางเศรษฐกิจของพนักงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดของโรงพยาบาลกรุงเทพ
พัทยา (Sig.=0.000) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
6.4 ข้อเสนอแนะ ควำมคิดเห็น และบทสัมภำษณ์ 
การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยใช้ชุดค าถามที่

ก าหนดกรอบค าถามที่เก่ียวข้องกับหัวข้อวิจัยไว้อย่างคร่าว ๆ เพ่ือให้การสัมภาษณ์เป็นไปอย่างยืดหยุ่น 
และสามารถปรับให้เหมาะสมกับผู้ให้ข้อมูลแต่ละคนที่มีความแตกต่างในการก าหนดนโยบายในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง โดยสอบถามในปัจจัยด้านข้อก าหนดสัญญาจ้าง 
ข้อมูลที่ได้จะสามารถช่วยเติมข้อมูลที่ได้จากวิธีเชิงปริมาณได้ดีขึ้น โดยมีรายละเอียดประชากรที่ใช้
ศึกษาด้วยวิธีเชิงคุณภาพ ดังนี้ 

1) ผู้บริหารของบริษัทผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด คือ บริษัท
ไอเอฟเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จ ากัด จ านวน 1 คน 

2) ผู้บริหารของผู้ว่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ผู้บริหารสายงาน  
ฝ่ายบริหารทั่วไปโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จ านวน 1 คน 

โดยผู้วิจัยได้ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการ
ก าหนดนโยบายเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานท าความสะอาด ควรเป็นอย่างไร 
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1) ผู้บริหำรของบริษัทผู้รับจ้ำงตำมสัญญำจ้ำงเหมำบริกำรงำนรักษำควำมสะอำด คือ 
บริษัทไอเอฟเอส   

กำรเติบโตและกำรสนับสนุนกำรท ำงำน 
ไอเอฟเอส มีสถาบันฝึกอบรมของเราเองเพ่ือพัฒนาทักษะและความสามารถของบุคลากรของ

เรา การสนับสนุนนี้ช่วยให้พนักงานของ ไอเอฟเอส เตรียมพร้อมส าหรับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย ในขณะเดียวกันก็ได้เรียนรู้แนวคิดใหม่ ๆ ที่ช่วยให้พวกเขามีความรับผิดชอบและความเป็น
ผู้น าที่สูงขึ้น โปรแกรมการเพิ่มทักษะและทักษะใหม่ของเราช่วยให้พนักงานของเราก้าวไปสู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้นในองค์กรของเราซึ่งน าไปสู่โอกาสในการท างานที่หลากหลาย ข้อมูลต่าง  ๆ และหลักสูตร
ฝึกอบรมสามารถเข้าถึงได้ทางออนไลน์ และอนุญาตให้เพ่ือนร่วมงานเรียนรู้ร่วมกันในแต่ละหลักสูตร 
รูปแบบการท างานร่วมกันนี้ช่วยให้บุคลากรของเราสร้างการท างานเป็นทีมได้ตลอดเวลา และช่วยให้
พวกเขาประสบความส าเร็จในสภาพแวดล้อมใหม่  ๆ ที่หลากหลายและน าไปสู่ความส าเร็จ 
ด้วยโปรแกรมการเติบโตในอาชีพและการสนับสนุนของเรา พนักงานของไอเอฟเอสจะได้รับความรู้
และประสบการณ์มากมาย ที่จะช่วยให้พวกเขาเติบโตในฐานะมืออาชีพ และส่งมอบบริการที่ดีที่สุด
ให้กับลูกค้าทุกคน 

ชื่นชมควำมเป็นเลิศ 
ความส าเร็จของบริษัทขึ้นอยู่กับผลงานที่ดีของพนักงานของเรา เราได้รับแรงบันดาลใจจาก

ทีมงานของเราอย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมและให้รางวัลกับความเป็นเลิศในทุกระดับของ ไอเอฟเอส 
เราได้น าเสนอระบบรางวัลส าหรับผลงานที่โดดเด่น โครงการ ไอเอฟเอส สตาร์ อะวอร์ด ช่วยให้เรา
แสดงความขอบคุณส าหรับการท าความดีความสามารถ คุณสมบัติ การมีส่วนร่วม และความเป็นมือ
อาชีพของพนักงานของเรา นอกจากนี้โครงการ ไอเอฟเอส ลอง เซอร์วิส อะวอร์ด ยังเป็นการแสดง
ความชื่นชมและขอบคุณพนักงานที่ทุ่มเทให้บริการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จุดมุ่งหมายของ
โปรแกรมเหล่านี้คือการตระหนักถึงคุณค่าของพนักงานของ ไอเอฟเอส แสดงความขอบคุณส าหรับ
การมีส่วนร่วมของพวกเขา และยึดถือพวกเขาเป็นแบบอย่างส าหรับเพ่ือนร่วมงานของพวกเขา 
บุคลากรของเราคือพลังที่ขับเคลื่อนองค์กรของเราไปข้างหน้าโดยมอบความเป็นเลิศด้านการบริการที่
เชื่อถือได้ และยั่งยืนส าหรับลูกค้าของ ไอเอฟเอส ทุกราย 

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ไอเอฟเอส 
ความมุ่งม่ันในการให้บริการของเราเริ่มต้นจากทีมงานของเราเอง เรารักษาวัฒนธรรมภายใน

ที่อบอุ่นและเป็นมิตร ซึ่งขับเคลื่อนโดยค่านิยมของไอเอฟเอส ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ความเป็น
ผู้ประกอบการ ความรับผิดชอบ และคุณภาพที่เป็นเลิศ นอกจากนี้เรายังให้โอกาสในการจ้างงานที่เท่า
เทียมกันส าหรับทุกคน ด้วยกระบวนการจ้างงานที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติทุกประเภท ทุกเชื้อชาติ 
สีผิว ศาสนา เพศ รสนิยมทางเพศ และสัญชาติ ได้รับการเคารพอย่างเท่าเทียมกันและได้รับโอกาสที่
เท่าเทียมกันที่ ไอเอฟเอส ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกจัดให้อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสมกับ
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ความสามารถและความสามารถของพวกเขา พนักงานของเราถือเป็นหัวใจส าคัญของทุกสิ่งที่เราท า
ดังนั้นหากมีผู้สมัครงานเกินคุณสมบัติเราจะแนะน าต าแหน่งที่เหมาะสมกว่าให้เป็นทางเลือก 

สุขภำพและควำมปลอดภัย 
ในฐานะผู้ให้บริการบุคลากรถือเป็นหัวใจส าคัญของธุรกิจของไอเอฟเอสพนักงานส่วนใหญ่

ของเราให้บริการในแนวหน้าของธุรกิจและเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของเราดังนั้นสุขภาพและความ
ปลอดภัยของพนักงานจึงเป็นสิ่งส าคัญสูงสุดซึ่งฝังอยู่ในหลักการความเป็นผู้น าของเราเรามุ่งมั่นที่จะ
ปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานของเราโดยตระหนักว่าผลการด าเนินงานของธุรกิจที่ดี
นั้นส่งมอบผ่านบุคลากรที่มีสุขภาพดีตลอดจนกระบวนการและอุปกรณ์ที่ปลอดภัยไอเอฟเอสจัดให้มี
สภาพการท างานที่เหมาะสมส าหรับพนักงานของเรารวมถึงมาตรฐานด้านสุขภาพและความปลอดภัย
ที่เหมาะสมเราด าเนินการตามขั้นตอนที่เป็นประโยชน์ทั้งหมดเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุและเก็บบันทึก
เหตุการณ์ต่าง ๆ เพ่ือเรียนรู้จากเหตุการณ์ดังกล่าวเราตรวจสอบอุปกรณ์วิธีการท างานผลิตภัณฑ์ที่เรา
ใช้และบริการต่าง ๆ เพ่ือปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานของเราและผู้อ่ืนที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากกิจกรรมของเรา 

2) ผู้บริหำรของผู้ว่ำจ้ำงตำมสัญญำจ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำมสะอำด รพ.กรุงเทพพัทยำ 
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด (มหาชน) หรือ BDMS มีวิสัยทัศน์และมีพันธกิจสู่การเป็น

ผู้น าการให้บริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากล ให้บริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศ และได้รับ
ความไว้วางใจจากผู้รับบริการ ผ่านการใช้วิทยาการและการบริหารจัดการเครือข่ายธุรกิจที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อรับประกันคุณภาพการให้บริการและได้รับการยอมรับในฐานะสถานประกอบการที่
ด าเนินการอย่างสอดคล้องตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน BDMS เชื่อว่าการด าเนินธุรกิจบนหลัก 
ธรรมาภิบาลที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จะเป็นการจัดการความเสี่ยง เปิดโอกาสทางธุรกิจ 
สามารถพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และสร้างคุณค่าระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  
BDMS ยึดหลักมาตรฐานการด าเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า สอดคล้องตามข้อก าหนดในทุกพ้ืนที่
ด าเนินงาน รวมทั้งปฏิบัติตามหลักการสากลด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals - SDGs) โดยก าหนดกลยุทธ์
และแนวทางการด าเนินงานบนหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีมุ่งสร้างส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
สนับสนุนผลด าเนินงานทางธุรกิจที่เป็นเลิศ จัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสุขภาพ
และความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากรภายในองค์กรรวมถึงชุมชนในสังคม  

บุคลากรที่ท างานให้แก่ BDMS ครอบคลุมบุคลากรที่ด าเนินงานในสายการรักษา (Clinical) 
และสายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรักษา (Non-Clinical) ทั้งพนักงานประจ าและพนักงานชั่วคราว รวมถึง
พนักงานในกลุ่มของ Subcontract ของโรงพยาบาล อาทิ พนักงานรักษาความสะอาด พนักงานรักษา
ความปลอดภัย  
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การจูงใจและรักษาพนักงานที่มีศักยภาพสามารถสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันและ
เพ่ิมโอกาสประสบความส าเร็จตามกลยุทธ์ที่บริษัทก าหนด BDMS ก าหนดแนวทางการจูงใจและรักษา
บุคลากรโดยก าหนดแนวทางการประเมินผลงานของพนักงานที่มีหลักเกณฑ์ชัดเจน รวมทั้งก าหนดให้
มีการติดตามระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ
ทบทวนและพิจารณาค่าตอบแทนและสวัสดิการของบุคลากรที่สอดคล้องตามผลด าเนินงานทั่วทั้ง
องค์กร 

BDMS ตระหนักถึงความส าคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานเพ่ือความส าเร็จของ
การด าเนินธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรเป็นส าคัญ 
ดังนั้น BDMS จึงก าหนดแนวปฏิบัติต่อพนักงานและผู้รับเหมาให้บริการอย่างเป็นธรรมและสอดคล้อง
ตามหลักสิทธิมนุษยชน 

นโยบำยเกี่ยวกับกำรจ้ำงงำนที่ไม่เลือกปฏิบัติ 
1) ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคลากรด้วยเหตุปัจจัยด้านความหลากหลาย เช่น อายุ เพศ อัตลักษณ์

หรือการแสดงออกทางเพศรสนิยมทางเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ สีผิวความพิการ ศาสนา สถานการณ์
แต่งงานการตั้งครรภ์ สถานการณ์เกณฑ์ทหาร หรือปัจจัยอ่ืน ๆ เนื่องจากอคติท่ีไม่เก่ียวข้องกับงาน 

2) ไม่เลือกปฏิบัติในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้าท างานด้วยเหตุปัจจัยด้านความ
หลากหลาย โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและความสามารถในการส่งมอบงานตามต าแหน่งงาน 

3) พัฒนาบุคลากรอย่างทั่วถึง เสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ โดยค านึงถึงความเหมาะสมและ
ความต้องการทักษะของต าแหน่งงานเพ่ือสนับสนุนความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเท่าเทียม 

4) จ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับกฎหมาย
แรงงาน ตรงเวลา และไม่หักค่าจ้างพนักงานเว้นแต่เป็นการด าเนินการที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย 

5) จ่ายค่าตอบแทนส าหรับบุคลากรทุกคนครอบคลุมทั้งเพศชายและเพศหญิงในทุกระดับ
ต าแหน่งงานอย่างเท่าเทียมกันในงานที่มีคุณค่าเท่ากัน 

6) ก าหนดและเปิดเผยหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานรับทราบอย่าง
โปร่งใสและเป็นธรรม เพ่ือให้พนักงานสามารถพัฒนาการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมของต าแหน่ง
งาน และเพ่ือความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

7) การโอนย้ายเพ่ือโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพต้องอยู่ภายใต้ความเสมอภาคและไม่เลือก
ปฏิบัติด้วยเหตุปัจจัยด้านความหลากหลาย 

8) การให้ออกจากงานต้องมีสาเหตุมาจากผลการปฏิบัติงานที่ไม่ได้ตามคุณภาพตามเกณฑ์ที่
ใช้ประเมิน ไม่สามารถท าหน้าที่ได้ตามต าแหน่งงาน มีการกระท าผิดทางวินัย จนต้องโทษให้ออกจาก
งานมีเหตุผลด้านสุขภาพที่วินิจฉัยโดยแพทย์ หรือด้วยสาเหตุอ่ืนที่ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติและเหตุ
ปัจจัยด้านความหลากหลาย 
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ควำมปลอดภัย และควำมเป็นอยู่ท่ีดีของบุคลำกร 
สุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรในสภาพแวดล้อมการท างานที่เหมาะสมเป็นประเด็น

ส าคัญที่ต้องควบคุมและจัดการ เนื่องจาการจัดการที่ไม่ดีจะสามารถส่งผลด้านการเงินและด้ าน
ชื่อเสียงต่อธุรกิจเนื่องจากการขาดงานของบุคลากรที่เจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตจาก
สภาพแวดล้อมการด าเนินงานที่ไม่ปลอดภัย BDMS ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว จึงก าหนด
แนวทางบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมความปลอดภัยในการท างานและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและ
ผู้ที่ท างานให้แก่องค์กรให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความผูกพันกับองค์กรที่มีความ
ปลอดภัย 

BDMS ก าหนดระบบและแนวทางการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ส าหรับบุคลากรทุกคน ที่สอดคล้องตามผลประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
มาตรฐานของสถานให้บริการด้านสุขภาพ Hospital Accreditation และ JCI รวมถึงข้อก าหนด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมทุกกิจกรรมทางธุรกิจ ตั้งแต่การแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานในทุกสถานประกอบการที่รับผิดชอบ เพ่ือประเมิน
ความเสี่ยงและก าหนดมาตรการในการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทุกกิจกรรม
ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องและไม่เก่ียวข้องกับการให้บริการด้านสุขภาพ ตลอดจนติดตามผลการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 
 

7. อภิปรำยผล  
 
การศึกษาทบทวนข้อมูลเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับการศึกษาเรื่อง “คุณภาพชีวิตของ

พนักงานจ้างเหมาบริการประเภทงานรักษาความสะอาด โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา” ผู้วิจัยได้
อภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้  

จากการศึกษาคุณภาพชีวิตของพนักงานจ้างเหมาบริการประเภทงานรักษาความสะอาด 
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา สามารถอภิปรายผลที่ได้จากการศึกษาตามค าถามการวิจัยได้ดังนี้  

ลักษณะงานและข้อก าหนดสัญญาจ้างมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของพนักงานจ้างเหมา
บริการประเภทงานรักษาความสะอาด โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาอย่างไร จากการศึกษาพบว่า  

1) ลักษณะงานมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตทุกด้าน ได้แก่ สุขภาพด้านร่างกาย สภาพ
จิตใจ สถานะทางสังคม และสถานะทางเศรษฐกิจ ของพนักงานจ้างเหมาบริการประเภทงานรักษา
ความสะอาด โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏีของ Herzbreg, F., Mausner, B., & 
Snyderman, B. (1959) ที่ได้พัฒนาทฤษฎีการจูงใจ คือทฤษฎีสองปัจจัย โดยด้านปัจจัยค้ าจุนและ
ปัจจัยจูงใจ คือ ลักษณะงานและค่าจ้าง เป็นสิ่งพอใจของบุคคลากรที่ท างาน ซึ่งจะเป็นปัจจัยป้องกัน
ไม่ให้บุคคลเกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจในงาน (Job Dissatisfaction) สรุปได้ว่าการก าหนดลักษณะงาน
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และค่าจ้าง เป็นแนวทางยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสถานะทางเศรษฐกิจของพนักงานจ้างเหมาบริการ 
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทนา เบญจทรัพย์ (2539) ได้ท าการศึกษาเรื่องความพึงพอใจใน
การประกอบอาชีพท าความสะอาด ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานท าความสะอาดที่เป็นลูกจ้างสถาน
ประกอบการบริการท าความสะอาดในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจในการ
ประกอบอาชีพ จากผลการศึกษาพบว่าองค์ประกอบที่พนักงานมีความพึงพอใจในระดับสูง ได้แก่ 
สถานะของอาชีพ ลักษณะงาน ความมั่นคงในการท างาน ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน และโอกาส
ก้าวหน้าในการท างาน ส่วนรายได้และสวัสดิการ สภาพการท างาน และความเป็นอยู่ส่วนตัว จัดเป็น
องค์ประกอบที่พนักงานมีความพึงพอใจ 
 2) ข้อก าหนดสัญญาจ้างมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตทุกด้าน ได้แก่ สุขภาพด้านร่างกาย 
สภาพจิตใจ สถานะทางสังคม และสถานะทางเศรษฐกิจ ของพนักงานจ้างเหมาบริการประเภทงาน
รักษาความสะอาด โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตติเกล้า เที่ยงทางธรรม 
(2550) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานจ้างเหมาแรงงานภายนอก 
(Outsourcing Staff) ในธุรกิจเอกชน กรณีศึกษาบริษัท แอมเวย์  (ประเทศไทย ) จ ากัด ซึ่งผล
การศึกษาพบว่า การจ้างเหมาบริการบริการภายนอกเป็นการลดค่าใช้จ่ายและสวัสดิการขององค์กร
ได้มาก แต่ในทางกลับกันพนักงานจ้างเหมาบริการไม่ค่อยจงรักภักดีกับบริษัท ไม่มีวินัยและตั้งใจ 
ในการท างานเนื่องจากไม่มีแรงจูงใจในการท างาน พนักงานไม่ค่อยมีคุณภาพตามที่ต้องการและ 
ความกังวลเรื่องกฎหมายแรงงานที่ยังไม่ได้มีข้อก าหนดชัดเจนเกี่ยวกับการว่าจ้างพนักงาน  
Outsource สรุปได้ว่า ข้อก าหนดสัญญาจ้างมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของพนักงานจ้างเหมา
บริการ ซึ่งการก าหนดข้อก าหนดสัญญาจ้างเพ่ือให้ผู้รับจ้างต้องมอบสิทธิสวัสดิการให้พนักงานจ้าง
เหมาบริการเป็นการลดข้อจ ากัดด้านกฎหมาย สามารถได้พนักงานที่มีคุณภาพที่ต้องการและเป็นการ
สร้างแรงจูงใจและไม่ก่อให้เกิดสาเหตุให้เกิดความไม่พอใจของพนักงานจ้างเหมาบริการและ 
ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วรรณวิมล นาคทอง (2553) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่องนโยบายการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานจ้างเหมางานธุรการ (Outsourcing) กรณีศึกษา ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ จากการศึกษาพบว่าแนวนโยบายขององค์กรเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตการ
ท างานของพนักงานจ้างเหมาบริการธุรการ (Outsource) ที่มีช่องทางการปรับปรุงค่าตอบแทน 
กล่าวคือ ด้านค่าตอบแทนธนาคารได้มีการพิจารณาทบทวนอัตราค่าจ้างทุกครั้งที่มีการท าสัญญาจ้าง
กับบริษัท สรุปได้ว่านโยบายในการพิจารณาทบทวนค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความ
สะอาดอย่างมีคุณธรรมและเหมาะสม จะส่งผลต่อขวัญก าลังใจ ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการท างาน
ส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร และค่าจ้างส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตพนักงานจ้างเหมาบริการ
รักษาความสะอาดด้านเศรษฐกิจ 
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ในการวิจัยเรื่อง “คุณภาพชีวิตของพนักงานจ้างเหมาบริการ ประเภทงานรักษาความสะอาด 
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา” การศึกษาครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงผสม (Mixed Methods Research) 
กล่าวคือ ใช้ทั้งวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยกลุ่มตัวอย่างในส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประเภทงานรักษาความ
สะอาด โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จ านวนทั้งสิ้น 80 คน ใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ได้แก่ 
แบบสอบถาม และส่วนสุดท้ายเป็นข้อเสนอแนะซึ่งเป็นค าถามปลายเปิด ส าหรับในส่วนของการวิจัย
เชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการงานรักษาความ
สะอาด คือ บริษัทไอเอฟเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จ ากัด จ านวน 1 คน และผู้บริหารของผู้ว่าจ้างตาม
สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ผู้บริหารสายงาน ฝ่ายบริหารทั่วไปโรงพยาบาลกรุงเทพ
พัทยา จ านวน 1 คน การวิเคราะห์ผลโดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis 
of Variance: ANOVA) กรณีปัจจัยเดียว (One way ANOVA) การทดสอบค่าเฉลี่ย Independent 
Sample t-test สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient : r) ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติที่ .05 โดยสรุปผลการศึกษาได้ดังต่อไปนี้ 

 
สรุปผลกำรศึกษำ 
1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มอย่ำง 
ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ทั้ง 80 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอยู่ในช่วงอายุ 

33 ปี และอายุ 35 มี ระดับการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา มีสถานภาพสมรส มีระยะเวลา
ปฏิบัติงานไม่เกิน 1 ปี มีรายได้ 13,000-16,000 บาทต่อเดือน และส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพเสริม 

2) ปัจจัยลักษณะงำน 
พนักงานจ้างเหมาบริการ ประเภทงานรักษาความสะอาดโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา มีระดับ

ความพึงพอใจในปัจจัยด้านลักษณะงานอยู่ในระดับมาก  
3) ปัจจัยด้ำนข้อก ำหนดสัญญำจ้ำง 
พนักงานจ้างเหมาบริการ ประเภทงานรักษาความสะอาด โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา มีระดับ

ความพึงพอใจในปัจจัยด้านข้อก าหนดสัญญาจ้างในระดับมาก  
4) คุณภำพชีวิตของพนักงำนจ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำมสะอำด 
พนักงานจ้างเหมาบริการ ประเภทงานรักษาความสะอาด โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา มีระดับ

ความพึงพอใจปัจจัยคุณภาพชีวิต อยู่ในระดับมาก  
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5) ผลกำรทดสอบสมมติฐำน 
ปัจจัยใดบ้างที่จะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานจากการจัดจ้างงานจาก

พนักงานจ้างเหมาบริการในรูปแบบ “สัญญาจ้างท าของ/สัญญาจ้างเหมาบริการ” กลุ่มพนักงานจ้าง
เหมาบริการประเภทงานรักษาความสะอาดของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 

6) ผลกำรสัมภำษณ์ 
 จากผลการสัมภาษณ์ พบว่าลักษณะงานและข้อก าหนดสัญญาจ้างมีความสัมพันธ์กับคุณภาพ
ชีวิตของพนักงานจ้างเหมาบริการประเภทงานรักษาความสะอาด โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา   

(1) ผู้บริหารจึงมีนโยบายในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานจ้างเหมาบริการ
โดยจะไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคลากรด้วยเหตุปัจจัยด้านความหลากหลาย เช่น อายุ เพศอัตลักษณ์หรือ
การแสดงออกทางเพศรสนิยมทางเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว ความพิการ ศาสนา สถานการณ์
แต่งงานการตั้งครรภ์ สถานการณ์เกณฑ์ทหาร หรือปัจจัยอ่ืน ๆ เนื่องจากอคติที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน ไม่
เลือกปฏิบัติในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้าท างานด้วยเหตุปัจจัยด้านความหลากหลาย  
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและความสามารถในการส่งมอบงานตามต าแหน่งงานพัฒนาบุคลากรอย่าง
ทั่วถึง เสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความต้องการทักษะของต าแหน่งงาน
เพ่ือสนับสนุนความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเท่าเทียม การจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน และ
ผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน ตรงเวลา และไม่หักค่าจ้างพนักงาน
เว้นแต่เป็นการด าเนินการที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย จ่ายค่าตอบแทนส าหรับบุคลากรทุกคนครอบคลุมทั้ง
เพศชายและเพศหญิงในทุกระดับต าแหน่งงานอย่างเท่าเทียมกันในงานที่มีคุณค่าเท่ากัน  

(2) ก าหนดและเปิดเผยหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน
รับทราบอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เพ่ือให้พนักงานสามารถพัฒนาการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
ของต าแหน่งงานเพ่ือความก้าวหน้าในสายอาชีพ การโอนย้ายเพ่ือโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพต้องอยู่
ภายใต้ความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุปัจจัยด้านความหลากหลาย การให้ออกจากงาน
ต้องมีสาเหตุมาจากผลการปฏิบัติงานที่ไม่ได้ตามคุณภาพตามเกณฑ์ที่ใช้ประเมิน ไม่สามารถท าหน้าที่
ได้ตามต าแหน่งงาน มีการกระท าผิดทางวินัย จนต้องโทษให้ออกจากงาน มีเหตุผลด้านสุขภาพ 
ที่วินิจฉัยโดยแพทย์ หรือด้วยสาเหตุอ่ืนที่ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติและเหตุปัจจัยด้านความหลากหลาย  

(3) ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากรสุขภาพและความปลอดภัยของ
บุคลากรในสภาพแวดล้อมการท างานที่เหมาะสมเป็นประเด็นส าคัญที่ต้ องควบคุมและจัดการ 
เนื่องจากการจัดการที่ไม่ดีจะสามารถส่งผลด้านการเงินและด้านชื่อเสียงต่อธุรกิจเนื่องจากการขาดงาน
ของบุคลากรที่เจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตจากสภาพแวดล้อมการด าเนินงานที่ไม่ปลอดภัย 
BDMS ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว จึงก าหนดแนวทางบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมความปลอดภัย 
ในการท างานและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและผู้ที่ท างานให้แก่องค์กรให้สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความผูกพันกับองค์กรที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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8. ข้อเสนอแนะ 
  

8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
 1) นโยบายการจัดท าข้อก าหนดสัญญาจ้างที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตพนักงานจ้างเหมาบริการ 
“ผู้ว่าจ้าง” ควรก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ในสัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ที่เป็น
คุณประโยชน์ต่อสิทธิและสวัสดิการของพนักงานจ้างเหมาบริการ และเป็นการแสดงออกให้เห็นถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งการก าหนดสิทธิ์และสวัสดิการในสัญญาจ้างเท่ากับเป็นการบังคับให้ 
“ผู้รับจ้าง” ต้องมอบสิทธิและสวัสดิการให้แก่พนักงานที่เป็นลูกจ้างของ “ผู้รับจ้าง” และ ”ผู้ว่าจ้าง” 
เองก็ไม่ติดกับดักของข้อจ ากัดด้านกฎหมาย ส่งผลให้พนักงานจ้างเหมาบริการได้รับสิทธิและสวัสดิการ
ตามก าหนดไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ซึ่งเป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพจิตใจแก่
พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด และส่งผลดีต่อประสิทธิผลการท างานให้กับ “ผู้ว่าจ้าง” 
ด้วย 
 2) การดูแลเอาใจใส่เปรียบเหมือนพนักงานประจ า การมีความรู้สึกไม่เป็นส่วนหนึ่งของ
หน่วยงานที่พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดเข้าไปปฏิบัติงานส่งผลลบต่อการปฏิบัติงาน 
การมีการสื่อสารจากผู้บริหารระดับบริหารของหน่วยงานที่พนักงานจ้างเหมาบริการไปปฏิบัติงาน  
ในบ้างโอกาส โดยเป็นการสื่อสารถึงพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดโดยตรง ย่อมเป็น 
การสร้างบรรยากาศการท างานที่ดีพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดเกิดความรู้สึกเป็นส่วน
หนึ่งขององค์กร นอกเหนือการสื่อสารแล้วการเปิดโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือใช้บริการต่าง ๆ 
เหมือนเช่นพนักงานประจ า รวมทั้งการเปิดโอกาสแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ เพ่ือให้พนักงานจ้างเหมา
บริการมีความรู้สึกผูกพันต่อหน่วยงานที่เข้าไปปฏิบัติงานหรือรู้สึกว่าไม่ถูกแบ่งแยก ซึ่งเป็นการเพ่ิม
คุณค่าการท างานและส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการท างาน 
 

8.2 ข้อจ ำกัดในกำรวิจัย  
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา คุณภาพชีวิตของพนักงานจ้างเหมาบริการประเภทงานรักษา

ความสะอาดของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาเท่านั้น ดังนั้นควรมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่อ่ืน 
ที่มีลักษณะคล้ายเคียงกันเพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการเปรียบเทียบและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพนักงาน
ให้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งตามแนวทฤษฏีคุณภาพชีวิต พบว่า ผลการวัดคุณภาพชีวิต ณ เวลาหนึ่ง ย่อมมีผล
ต่างกันกับช่วงเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของแต่ละบุคคลที่มีความพึงพอใจในระดับต่างกัน 
จึงควรท าการศึกษาอย่างสม่ าเสมอซึ่งจะท าให้ค้นพบแนวทางหรือวิธีการใหม่  ๆ และเป็นการสะสม
องค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าแนวทางหรือวิธีการนั้นมาสนับสนุนเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด 
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8.3 ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยครั้งต่อไป  
 1) ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานประจ าและพนักงาน
จ้างเหมาบริการ เพ่ือน ามาไปสู่การปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานทั้งสองกลุ่มให้อยู่
ในระดับและมาตรฐานเดียวกัน 
 2) ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างาน ความผูกพันต่อองค์การ และ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ เพ่ือเป็นการศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานในด้านอ่ืน ๆ
ของพนักงานรับเหมาบริการ เพ่ือให้องค์การ น าผลการศึกษาไปใช้ในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 

บรรณำนุกรม 
 

จันทนา เบญจทรัพย์. (2539). กำรศึกษำควำมพึงพอใจในกำรประกอบอำชีพท ำควำมสะอำด: ศึกษำ
เฉพำะกรณีพนักงำนท ำควำมสะอำดที่เป็นลูกจ้ำงสถำน ประกอบกำรบริกำรท ำควำมสะอำด
ในเขตกรุงเทพมหำนคร. กรุงเทพมหานคร: ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย. 

ฉัตร์ยุภา จิโนรส, ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์, วันเพ็ญ ทรงค า. (2559). ปัจจัยคุกคำมสุขภำพจำก
กำรท ำงำนและภำวะสุขภำพตำมควำมเสี่ยงของพนักงำนท ำควำมสะอำด โรงพยำบำลระดับ
ตติยภูม.ิ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

ชาญศิลป วาสบุญมา. (2546). แรงจูงใจและควำมต้องกำรควำมสมหวังในชีวิตของกำรเป็น
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สารนิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, นครปฐม. 

ธิดา สุขใจ. (2548). แรงจูงใจในกำรท ำงำนของพนักงำนระดับปฏิบัติกำร: ศึกษำกรณีส่วนโรงงำนฟอก
ย้อม 2 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสำหกรรมสิ่งทอ จ ำกัด (มหำชน) (ปัญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี. 

นวลศิริ เปาโรหิตย์. (2533). กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต. เอกสารชุดการสอนวิชาการแนะแนวกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต หน่วยที่ 1. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ รายวันที่ 24 กันยายน 2563 - 13:52 น. ธุรกิจท ำควำมสะอำดพุ่ง คำดท้ัง  
ปีขอตั้งธุรกิจใหม่ 300 www.prachchat.net 
:https://www.prachachat.net/economy/news-526850 

พัณณิน กิตตพราภรณ์. (2531). นานาทรรศนะ : ธุรกิจเพ่ือคุณภาพชีวิต...ของใคร. วำรสำรเศรษฐกิจ  
และบริหำรธุรกิจ, 15(1): 42-61. 

รัตติเกล้า เที่ยงทางธรรม.(2550) “กำรศึกษำคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนของพนักงำนจ้ำงเหมำแรงงำน 

http://www.tnrr.in.th/2558/?page=research_result&name=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2+%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://www.prachchat.net/
https://www.prachachat.net/economy/news-526850


 104 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอสิระของ 
นักศึกษาหลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุรี 

ภำยนอก (Outsourcing Staff) ในธุรกิจเอกชน กรณีศึกษำ บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) 
จ ำกัด” ภาคนิพนธ์คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

ระวี ภาวิไล. (กันยายน 2523). “คุณภำพชีวิต” จดหมายข่าวสภาวะแวดล้อม. สถาบันวิจัยสภา
แวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

รัตติเกล้า เที่ยงทางธรรม. (2550). กำรศึกษำคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนของพนักงำนจ้ำงเหมำแรงงำน
ภำยนอก (Outsourcing Staff) ในธุรกิจเอกชน กรณีศึกษำ บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) 
จ ำกัด. กรุงเทพฯ: คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

วรรณวิมล นาคทอง. (2553). นโยบำยกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของพนักงำนจ้ำงเหมำงำน
ธุรกำร (Outsource) กรณีศึกษำ ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ (การค้นคว้าอิสระมหาบัณฑิต). 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐม. 

ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคณะ. (2556). “คุณภำพชีวิต กำรท ำงำน และควำมสุข”. สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. 

สถาบันไทยพัฒน์. (2556). รำยงำน “6 ทิศทำง CSR & Sustainability ปี 2556”. กรุงเทพฯ: 
สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. 

สิปปนนท์ เกตุทัต. (2533). “ระบบกำรศึกษำช่วยพัฒนำคุณภำพชีวิตอย่ำงไร”. ปาฐกถาในคราวและ
มนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 

สุชาดา สุขบ ารุงศิลป์. (2553). แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของครูโรงเรียนวิศวกรรมแหลมฉบัง จังหวัด
ชลบุรี (งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยบรูพา, ชลบุรี. 

สุพรรณี ไชยอ าพร และสนิท สมัครก าจร. (2534). คุณภำพชีวิตของคนไทยเปรียบเทียบระหว่ำงเมือง
กับชนบท. กรุงเทพฯ: ส านักวิจัยสถาบันพัฒนาบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์. 

สุวัฒน์ บุญเรื่อง. (2545). ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรให้บริกำรของเทศบำลต ำบลสุนทรภู่:
ศึกษำเฉพำะด้ำนกำรจัดเก็บรำยได้  (ปัญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) . 
มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี. 

ASTV ผู้จัดการออนไลน์. (ม.ป.ป.). “9 แนวทำงท ำ CSR-in-process ยิ่งท ำธุรกิจยิ่งเติบโต,” iBiz Chanel, 
http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=95700001182 

Herzbreg, F., Mausner, B., & Snyderman, B. (1959). The motivation to work. New York: 
McGraw-Hill Book. 



 105 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอสิระของ 
นักศึกษาหลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุรี 

โครงกำรวิจัยกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบรหิำรงำนปรับปรุงระบบจ ำหน่ำย
ส ำนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอบอ่ทอง จังหวัดชลบุร ี

ชกำรัตน์ วิชำเกรียงไกร* 

บทคัดย่อ 

การศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารของการบริหารงานปรับปรุงระบบจ าหน่าย
ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี  วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ือศึกษา
วิเคราะห์ลักษณะการบริหารและปัญหาอุปสรรคและวิเคราะห์ลักษณะการจัดสรรทรัพยากร รวมถึง
วิเคราะห์ประสิทธิภาพการบริหาร การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 
ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งสัมภาษณ์
จากประชากรผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 597 คน ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยด าเนินการเรียงข้อมูลที่
บันทึกจากการสัมภาษณ์มาจ าแนกและจัดหมวดหมู่เป็นกลุ่ม แล้วน ามาวิเคราะห์ส่วนประกอบเนื้อหา 
น าข้อมูลมาเปรียบเทียบ เพ่ือหาลักษณะร่วมที่เหมือนกันและแตกต่างกัน วิเคราะห์สาเหตุและผล 
และน าเสนอผลวิเคราะห์ ข้อมูลในรูปแบบการพรรณนา  

เมื่อศึกษาข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญมี 6 กลุ่ม พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีความคิดเห็น 
ในแต่ละกลุ่ม ดังนี้  

1) กลุ่มผู้บริหารพบว่าการบริหารการปรับปรุงระบบจ าหน่ายส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขาอ าเภอบ่อทอง จังหวัดบ่อทอง มีจ าแนกเป็น การวางแผน การจัดระบบด าเนินการ การอ านวยการ 
การควบคุม ความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ ในแต่ละด้านมีหน้าที่ รับผิดชอบที่ชัดเจน ในการ
การบริหารการปรับปรุงระบบจ าหน่าย เพ่ือให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น และในส่วนของการบริหารข้อมูล
สารสนเทศ มีข้อมูลที่จ าเป็นในการบริหารงาน คือ ข้อมูลของทางราชการ และข้อมูลผู้ให้ข้อมูลใน
อ าเภอบ่อทอง และการลงส ารวจในพื้นที ่

2) กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับในองค์กร พบว่า มีการวางแผนและบทบาทภารกิจที่
รับผิดชอบที่ชัดเจนมีขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ความพร้อมของเครื่องมือ
และอุปกรณ์   

3) กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัตินอกสถานที่ พบว่า มีกระบวนการและขั้นตอนการรับบริการของ
การปรับปรุงระบบจ าหน่ายอย่างเป็นระบบและมีความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ของระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้มาใช้บริการได้ทันเพ่ือป้องกันปัญหาการจ าหน่วยระบบไฟฟ้าไม่เพียงพอแก่
ผู้ใช้บริการ  

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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 4) กลุ่มผู้น าชมชุม พบว่า มีกระบวนการและขั้นตอนการปรับปรุงระบบจ าหน่ายส านักงาน
การไฟฟ้า รวมถึงค่าใช้จ่ายในบริการของผู้มาใช้บริการโดยมีความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ของ
ระบบจ าหน่ายเพ่ือลดปัญหาไฟไม่พอใช้งาน  

5) กลุ่มผู้ใช้ไฟ มีการเตรียมความพร้อมในส่วนของสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ มีความ
พร้อมในกระบวนการและขั้นตอนการการปรับปรุงระบบจ าหน่ายส านักงานการไฟฟ้า รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในบริการแก่ผู้มาใช้บริการ  

6) กลุ่มสถานประกอบที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบและสัดส่วนที่ชัดเจน
รวมถึงการอ านวยความสะดวกต่อผู้มาใช้บริการไฟฟ้าเพ่ือปรับปรุงระบบจ าหน่ายส านักงานการไฟฟ้า  

ทั้งนี ้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า ในการบริหารงานที่จะสามารถตอบสนองความต้องการ 
ชองประชาชนได้อย่างแท้จริง จะต้องให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน เนื่องจากเป็นสิ่ง 
ส าคัญที่จะช่วยให้สามารถเกิดการพัฒนาในพ้ืนที่ได้ หากประชาชนมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ
ท างานจะสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างตรงจุดและเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน โดยเฉพาะใน  
เรื่องของการบริการสาธารณะ 

ค ำส ำคัญ: พฤติกรรมของผู้ให้ข้อมูล, ผู้บริหาร, ผู้น าชุมชม, ผู้ใช้ไฟ, เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายในและ
ภายนอกองค์กร, สถานประกอบการ 

 

1. บทน ำ 
 

การบริหารงานปรับปรุงระบบจ าหน่ายส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอบ่อทอง 
จังหวัดชลบุรี เป็นการสร้างความเชื่อถือได้ของระบบจ าหน่ายไฟฟ้าโดยการใช้สถิติเหตุผิดพร่องที่
เกิดข้ึนจริงเพ่ือประเมินหาต าแหน่งการติดตั้งและจ านวนรีโคลสเซอร์ที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากดัชนี
ความเชื่อถือได้ของระบบจ าหน่าย 3 ดัชนี ได้แก่ ดัชนี SAIFI ดัชนี SAIDI และดัชนี CENS ที่ค านวณ
โดนการจ าลองแบบเลื่อนจุดติดตั้งรีโคลสเซอร์ จ านวน 1 ตัว 2 ตัว และ 3 ตัว ที่ระยะห่างระหว่าง 
รีโคลสเซอร์ 10 กิโลเมตร 12 กิโลเมตร และ 14 กิโลเมตร โดยพิจารณาการประสานสัมพันธ์การ
ท างานของอุปกรณ์ป้องกันในระบบจ าหน่ายนอกจากนั้นยังได้เปรียบเทียบผลการค านวณที่ใช้ข้อมูล
เหตุผิดพร่องจริง กับค่าเฉลี่ยเหตุผิดพร่องจริงในสายป้อน และค่าเฉลี่ยเหตุผิดพร่องที่ได้จากโครงการ
เพ่ิมความเชื่อถือได้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผลลัพธ์ที่ได้พบว่าการใช้จ านวนและต าแหน่งรีโคลสเซอร์
ที่เหมาะสมร่วมกับสถิติการลัดวงจนจริง สามารถเพ่ิมความเชื่อถือได้ในระบบสายป้อนตัวอย่างดีกว่า
รูปแบบอ่ืนแนวทางที่น าเสนอสามารถน าไปใช้วางแผนปรับเปลี่ยนต าแหน่งการติดตั้งรีโคลสเซอร์  
เพ่ือปรับปรุงความเชื่อถือได้ในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าให้ดียิ่งขึ้น อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีค่าตัวประกอบ
ก าลังไฟฟ้าต่ า มีผลท าให้ระบบการจ่ายไฟฟ้ามีคุณภาพต่ าไปด้วย เนื่องจากประโยชน์ที่จะได้รับจากด า
ลังไฟฟ้าจริง (กิโลวัตต์) ในระบบไฟฟ้าจะต่ ากว่า ซึ่งท าให้การไฟฟ้าจ าเป็นต้องเพ่ิมขนาดของอุปกรณ์
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จ าหน่ายและอุปกรณ์ส่งไฟฟ้าให้สูงขึ้น เพ่ือให้สามารถรองรับปริมาณพลังไฟฟ้าส่วนที่ไม่จ าเป็นหรือ 
รีแอคตีฟ (กิโลวาร์) ที่เกิดขึ้นด้วย อันไม่เป็นผลดีต่อประเทศชาติโดยรวมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ในปี พ.ศ. 2503 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และแนวทางการพัฒนาประเทศไทยในช่วงเวลานั้นเป็นตัว
แปรส าคัญในการก าหนดบทบาทให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีภาระหน้าที่ส าคัญคือ เร่งด าเนินการ
ก่อสร้างระบบไฟฟ้าเพ่ือจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าออกไปให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ ทั้งในระดับจังหวัด อ าเภอ 
ไปจนถึงชุมชนชนบททุกท้องที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในยุคบุกเบิกจึงต้องเริ่มต้นด าเนินงานด้วยความ
มุ่งมั่น และทุ่มเท เอาชนะอุปสรรค ความยากล าบาก ด้วยเครื่องจักร เครื่องมือ และเทคโนโลยีขั้น
พ้ืนฐานเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้น โรงไฟฟ้าเครื่องจักรดีเซลหรือโรงไฟฟ้าหลายแห่งจึงถูกสร้างขึ้นเพ่ือผลิต
กระแสไฟฟ้าส าหรับบริการในแต่ละพ้ืนที่ในด้านระบบจ าหน่ายและระบบสายส่ง มีการพัฒนาเพ่ือ
ประสิทธิภาพความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการลงทุนภาค
ธุรกิจอุสาหกรรมฯลฯซึ่งกระจายออกไปสู่ภูมิภาคมากขึ้นเป็นล าดับ น าไปสู่โครงการก่อสร้างเชื่อมโยง 
ยุบโรงจักรดีเซลในระบบเดิมที่ต้นทุนสูง ประสิทธิภาพต่ า เปลี่ยนมารับกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทยวิวัฒนาการขั้นตอนต่อมาคือ เมื่อกระบวนการปรับเปลี่ยนระบบสายส่งสถานี
ไฟฟ้าย่อย รับกระแสไฟฟ้าในระบบแรงดัน 22-33 กิโลโวลต์ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายกระแสไฟฟ้าในท้องที่ห่างไกล มักเกิดภาวะแรงดันไฟฟ้าตกปลายสาย  
เกิดความสูญเสีย ตลอดจนปัญหากระแสไฟฟ้าตก กระแสไฟฟ้าดับในระบบจ าหน่ายอยู่เป็นประจ า 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงน าระบบไฟฟ้าแรงดันสูง 115 กิโลวัตต์ มาใช้ทดแทน มีการก่อสร้างสถานี
ไฟฟ้าระบบแรงดันสูง 115 กิโลวัตต์ ในปี 2526 ต่อมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเริ่มน าเทคโนโลยีมา
พัฒนาการด าเนินการเพ่ือยกระดับมาตรฐานระบบสายส่งและการบริการพลังงานไฟฟ้า รวมทั้ง
ปรับปรุงการด าเนินงานและพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรองรับขอบข่ายการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่เพ่ิมมากขึ้น ความจ าเป็นในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศการติดต่อสื่อสารเพ่ือควบคุมตรวจสอบและให้บริการอย่างรวดเร็ว กลายเป็นสิ่งที่ทวี
ความส าคัญมากขึ้น แนวคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศจึงเริ่มด าเนินการเพ่ือรองรับการปฏิบัติงาน
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในลักษณะต่าง ๆ ทั้งในแง่ของการจัดเก็บ จัดระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบบริหารการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้อย่างถูกต้องครบถ้วนระบบการบริหารระบบจ าหน่าย
(Distribution System Management : DSM) จากพ้ืนฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
ประกอบกับระบบการบริหารระบบจ าหน่าย DSM ได้น าไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยี อีกหลาย ๆ ระดับ 
ส่งผลให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยอาศัย
เทคโนโลยีที่ทันสมัยจากระบบ  GIS, GPS, DAS ฯลฯ GIS (Gas Insulated Switchgear) คือ 
ความทันสมัยของสถานีไฟฟ้าระบบใหม่ ลดต้นทุนในการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ใช้พ้ืนที่น้อยและ 
มีคุณสมบัติดีกว่าสถานีระบบเดิม GPS (Global Positioning System) คือ เครื่องมือบันทึกต าแหน่ง
ด้วยสัญญาณดาวเทียม น ามาใช้กับการส ารวจและการจัดเก็บข้อมูลระบบจ าหน่ายไฟฟ้า อุปกรณ์ที่
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ติดตั้งในระบบ ซึ่งสามารถน าข้อมูลไปใช้ร่วมในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic 
Information System: GIS) ได้อีกด้วยแม้จะพัฒนาการบริการด้วยเทคโนโลยีทันสมัยมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็เน้นในเรื่องระบบตรวจสอบ จึงน ารถตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง 
(High-Voltage Testing Car) มาเสริมการปฏิบัติงาน ให้มีความสามารถในการตรวจสอบอุปกรณ์
ไฟฟ้าแรงสูงได้เกือบทุกชนิดในสถานีไฟฟ้า โดยเฉพาะกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องสามารถตรวจสอบ
บ ารุงรักษาและแก้ปัญหาได้ในการปฏิบัติงานคราวเดียวกัน นอกจากนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยัง
พัฒนาการปฏิบัติงานด้านการบ ารุงรักษาระบบจ าหน่ายโดยไม่ต้องดับกระแสไฟฟ้าในขณะท าการ
ตรวจสอบแก้ไข ท าให้ไม่เกิดความเสียหายกับผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรม โรงงาน หรือ
ชุมชนใหญ่ ๆ ด้วยชุดปฏิบัติการ Hotline Bare hand ซึ่งเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ทันสมัยของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการให้บริการเสริมแก่ลูกค้ารายใหญ่ในกลุ่มธุรกิจโรงงาน อุตสาหกรรม  
นิคมอุตสาหกรรม ที่ต้องการซ่อมบ ารุงโดยไม่ต้องหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าหรือหยุดเดินเครื่องจักร 
ในระหว่างนั้นจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วของวิทยาการด้านต่าง ๆ มีผลให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตระหนักถึงความส าคัญในการ
พัฒนาองค์กร ตลอดจนการบริการที่มีประสิทธิภาพส าหรับผู้ใช้ไฟทุกรายด้วยการพัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าให้สอดคล้องและพอเพียงแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทอย่างสม่ าเสมอ
แลต่อเนื่อง นอกจากนั้นการพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงาน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่าให้
สามารถใช้เครื่องมืออันทันสมัยได้อย่างช านาญเป็นสิ่งที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความส าคัญ 
โดยฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความช านาญในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท างาน ทั้งด้าน  
การบริหารและการปฏิบัติงานอยู่เป็นประจ า ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในศักยภาพแห่ ง
เทคโนโลยี และการบริหาร เพราะด้วยเทคโนโลยีและการบริหารที่ทันสมัย กอปรกับความเชื่อถือ 
เชื่อมั่นในระบบจ าหน่าย กระแสไฟฟ้า ท าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความมั่นคง และพร้อมที่จะขยาย
การด าเนินงานเพ่ือรองรับลูกค้าได้อย่างเต็มที่ ตราบจนถึงวันนี้แนวทางการด าเนินงานต่อไปของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในปี พ.ศ. 2534-2543 มุ่งเน้นด าเนินการเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกาพัฒนา
อุตสาหกรรมที่กระจายไปยังชนบท และส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การพัฒนาชุมชนในภูมิภาค 
ให้เจริญ รวมทั้งโครงการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกและพ้ืนที่ภาคใต้ 
โดยเน้นงานทางด้านการปรับปรุง เสริมประสิทธิภาพความมั่นคงของระบบและให้เพียงพอกับความ
ต้องการใช้ไฟฟ้า และให้การบริการเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยน าวิทยาการและ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ดังนี้ 

ด้ำนกำรจัดจ ำหน่ำยพลังงำนไฟฟ้ำ เพ่ือให้เพียงพอกับการใช้ไฟฟ้าในภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรมด าเนินการปรับปรุงเสริมประสิทธิภาพการจ่ายไฟฟ้า โดยก่อสร้างสายจ าหน่ายเพ่ิมเติม 
และเปลี่ยนขนาดสายให้ใหญ่ขึ้น เพ่ิมระบบแรงดันให้สูงขึ้น น าระบบแรงดัน 115 เควี. มาใช้ทั้งระบบ
สายส่งและสถานีไฟฟ้า โดยเฉพาะในเขตภาคกลางพร้อมทั้งมีการพัฒนาน าวิทยาการและเทคโนโลยีที่
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ทันสมัยมาใช้ในการบริหารระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ซึ่งมีขนาดใหญ่และซับซ้อนมากขึ้นทุกขณะ 
ด้วยเครื่องประมวลผลที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงที่ เรียกว่า  DSM (Distribution System 
Management) สามารถจัดเก็บข้อมูลระบบจ าหน่าย วิเคราะห์ระบบจ าหน่าย รวมทั้งจะมีการพัฒนา
ระบบควบคุมสั่งการจ่ายไฟฟ้าแบบอัตโนมัติที่เรียกว่า SCADA (Supervisory Control and Data 
Acquisition) มาใช้ควบคุมระบบการจ่ายไฟฟ้า การถ่ายเทโหลด และการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องให้คืน
สภาพปกติได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้มีการด าเนินการขยายบริการให้กับชนบทที่ยังไม่ได้รับบริการซึ่ง
คงเหลืออยู่เล็กน้อยให้ครบถ้วน เน้นการให้บริการที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพปลอดภัยให้มากขึ้น 

ด้ำนกำรบริหำร เพ่ือให้ทันกับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องปริมาณงานและความรับผิดชอบ
เพ่ิมมากขึ้นอีกทั้งสภาวะแวดล้อมและทั้งทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองวิทยาการและเทคโนโลยี  
ซึ่งมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาทบทวนปรับปรุงโครงสร้างการ
บริหารงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์เป็นระยะ ๆ โดยเฉพาะการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน
ให้มีลักษณะเป็นเชิงธุรกิจมากขึ้น และทบทวนปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง  ๆ เพ่ือให้การ
บริหารงานเกิดความคล่องตัวสอดคล้องกับสถานการณ์ เนื่องจากการด าเนินงานของการไฟฟ้า  
ส่วนภูมิภาคจะเน้นด้านบริการและการเพ่ิมประสิทธิภาพความมั่นคงของระบบจ าหน่ายจึงมีการ
วางแผนก าลังคนอย่างเป็นระบบให้มีอัตราก าลังสอดคล้องกับการด าเนินการ จัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถเพ่ิมขึ้น ทั้งทางด้านวิศวกรรม การบริหาร และการจัดการ 
เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการด าเนินกิจการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป 

ด้ำนวิทยำกำรและเทคโนโลยี เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีภารกิจความรับผิดชอบ
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ จึงได้มีการพัฒนาระบบงานประมวลผล ทั้งทางด้านจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
และการ ประมวลผลในทุกสาขาพร้อมทั้งจัดหาเครื่องประมวลผลที่เหมาะสมกับการด าเนินงานทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกจากนี้มีการพัฒนาน าวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมมาใช้ในการพัฒนาระบบไฟฟ้า ให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนน าวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ และระบบการสื่อสารที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ในกิจการมากขึ้น 

ประชาชนเดือดร้อนจากใช้ไฟฟ้าไม่เพียงพอท าให้มีผลกระทบจากเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย
บริเวณซอยสนามชนไก่บ่อทอง ต าบลบ่อทอง อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี และอีกทั้ง 7 ต าบลใน 
อ าเภอบ่อทอง ที่มีผลกระทบเช่นนี้ และเป็นเขตรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอบ่อ
ทองท าให้ประชาชนในหมู่บ้านจ านวนหลายหลังคาเรือนได้รับผลกระทบไฟฟ้ามาพอใช้ในการ
ประกอบกิจการ ไฟฟ้าตก ไฟฟ้าเป็นระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานที่มีความส าคัญอย่างมาก 
ในชีวิตประจ าวัน ไม่เพียงแต่ในระดับจุลภาค เช่น บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย หากแต่ยังรวมไปถึงระดับ  
มหภาคทางด้านอุตสาหกรรม และวงการแพทย์อีกด้วย เนื่องจากระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าเป็นการ
ด าเนินงานที่มีการลงทุนสูง รัฐบาลจึงเป็นผู้ผูกขาดทั้งด้านการผลิต การส่งและการจ าหน่าย ซึ่งใน
ปัจจุบันการขยายตัวของชุมชนเมืองและเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นไปอย่างรวดเร็วจึงจ าเป็นอย่าง
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ยิ่งที่การผลิตไฟฟ้าตอ้งตอบสนองและเพียงพอกว้างขวางเพ่ืออ านวยประโยชน์แก่ประชาชนอย่างเสมอ
ภาค แต่อย่างไรก็ตามในพ้ืนที่ห่างไกลความเจริญยังพบว่ามีประชาชนบางส่วนยังไม่ได้รับบริการ
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานจากหลายต าบลในเขตพ้ืนที่อ าเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรี  ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ได้รับเรื่องเรียนจากประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ซึ่งผู้ร้องเรียนได้กล่าวอ้างว่าได้
ร้องเรียนไปในหลายหน่วยงานได้แก่ 

1) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อทอง แต่ได้รับแจ้งว่า ทางหน่วยงานยังไม่มีงบประมาณในการ
ขยายเขตไฟฟ้าและปรับปรุงระบบจ าหน่าย ซึ่งมีระยะเวลาล่วงเลยมา 4 ปีแล้ว ยังไม่มีการด าเนินการ
ให้กับผู้ร้องเรียน 

2) ศูนย์ด ารงธรรม อ าเภอบ่อทอง และได้รับค าแนะน าให้ไปติดต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา
อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี เมื่อผู้ร้องเรียนติดต่อไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอบ่อทอง 
ได้รับแจ้งว่าไม่มีงบประมาณในการด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าและปรุงปรับระบบจ าหน่าย ผู้ร้องเรียน
จึงร้องเรียนมายัง การไฟฟ้าชลบุรีเขต 2 (ภาคกลาง)เพ่ือขอความช่วยเหลือเรื่องดังกล่าว โดยขอให้
แสวงการไฟฟ้าชลบุรีเขต 2 (ภาคกลาง) หาข้อเท็จจริง กรณีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเรื่องการไฟฟ้า
ไม่ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณซอยสนามชนไก่บ่อทอง อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ต าบลบ่อ
ทอง อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีระยะทางห่างกันประมาณ 3 กิโลเมตร ท าให้ประชาชนจ านวน 
45 ครัวเรือน ได้รับความเดือดร้อน 

ผู้ว่าการไฟฟ้าชลบุรีเขต 2 (ภาคกลาง) ได้พิจารณาค าร้องทุกข์จากประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าว 
จึงได้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยได้ประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจง
ข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า 

1) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อทองและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอบ่อทอง ยังไม่เคย
ได้รับการแจ้งเรื่องดังกล่าวจากผู้ร้องเรียน แต่ผู้ร้องเรียนได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อศูนย์ด ารงธรรม อ าเภอ
บ่อทองซึ่งศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอบ่อทองได้ขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนต า บลบ่อทอง 
ให้ตรวจสอบและด าเนินการแก้ไขปัญหา จากการตรวจสอบแล้วพบว่า บริเวณดังกล่าวอยู่หมู่ที่ 1  
บ้านหนองแก (ซอยสนามชนไก่บ่อทอง) ได้รับความเดือดร้อนและมีความจ าเป็นที่ต้องท าการปรับปรุง
ระบบจ าหน่ายเพ่ือให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบได้สะดวกสบายมากขึ้น 

2) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อทองและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอบ่อทอง ได้จัด
ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจให้ผู้ร้องเรียนและประชาชนในพ้ืนที่ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ให้ทราบถึงขั้นตอน
การขยายเขตไฟฟ้างานปรับปรุงและการใช้งบประมาณในการด าเนินการ รวมถึงขั้นตอนการยื่น
เอกสารการขอมีเลขที่บ้านขั้นตอนการยื่นค าขอขยายเขตไฟฟ้าโดยผู้ร้องเรียนได้ปฏิบัติตามค าแนะน า
ดังกล่าวและเป็นตัวแทนของประชาชนในพ้ืนที่ในการยื่นค าร้องขอขยายเขตไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสาขาอ าเภอบ่อทองแล้ว 
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3) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอบ่อทองได้ด าเนินการส ารวจบ้านเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้
บริเวณหมู่บ้านหนองแก (ซอยสนามขนไก่บ่อทอง) หมู่ที่ 1 ต าบลบ่อทอง อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 
พบว่าบ้านเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ทั้งหมด 45 ครัวเรือน จึงได้พิจารณาออกแบบและประมาณการขยาย
เขตปรับปรุงระบบจ าหน่ายไฟฟ้าในพ้ืนที่ดังกล่าวพร้อมด าเนินการและรวบรวมเอกสารหลักฐาน
ทั้งหมดเพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาจัดเข้าโครงการขยายเขตไฟฟ้าพัฒนาการ โดยใช้งบประมาณ
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 1,270,194 บาท เพ่ือขอพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอน
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรีได้
อนุมัติจัดสรรงบประมาณตามค าขอให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอบ่อทองเพ่ือด าเนินการ
ก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

การไฟฟ้าชลบุรี เขต 2 (ภาคกลาง) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอบ่อทอง ได้ทราบ
ในกรณีที่หน่วยงานรัฐได้บูรณาการร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ร้องเรียนได้อย่าง
เหมาะสมแล้ว 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนที่จะศึกษาข้อมูล ปัญหา สาเหตุเพ่ิมมากขึ้น
เพ่ือที่จะน ามาเป็นกรณีศึกษาและปรับปรุงระบบการท างานในองค์กร และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนได้
ถูกวิธี ความต้องการพลังไฟฟ้าที่สูงขึ้น MEA จึงมีการปรับปรุงระบบจ าหน่ายไฟฟ้าต่าง ๆ ส าหรับ
รองรับการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าที่คาดว่าจะเพ่ิมมากขึ้นรวมถึงมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
น ามาใช้สนับสนุนระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคงและเพียงพอ ต่อความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้ามาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะหัวใจส าคัญอย่าง ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า SCADA (Supervisory Control and 
Data Acquisition) ท าหน้าที่ เป็นระบบตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูล Real-time ใช้ในการ
ตรวจสอบสถานะ ตลอดจนวิเคราะห์การท างานของระบบควบคุมตรวจจับข้อมูล แล้วส่งสัญญาณแจ้ง
เตือนให้เจ้าหน้าที่ทราบผ่าน Monitor ถือเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ MEA เริ่มใช้เป็นองค์กรแรกใน
ประเทศไทย และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยให้การบริหารจัดการควบคุมแรงดันและการจ่าย
กระแสไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและปลอดภัยสามารถสร้างความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้า 
 

2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  

 
2.1 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ลักษณะการบริหารและปัญหาอุปสรรคของส านักงานการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคสาขาอ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี     
2.2 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ลักษณะการจัดสรรทรัพยากรของของส านักงานการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคสาขาอ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี     
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2.3 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบริหารของส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา
อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรีและให้ของส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอบ่อทอง จังหวัด
ชลบุรี และให้ข้อเสนอแนะแนวทางเพ่ือการพัฒนา 
 

3. ขอบเขตกำรวิจัย 
 

3.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
การศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานปรับปรุงระบบจ าหน่าย ส านักงาน 

การไฟฟ้าส่วนภูมิสาขาอ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ผู้วิจัยมีแนวคิดในการศึกษาและได้ก าหนด
แนวทางในการวิจัย ดังนี้ 

งานวิจัยนี้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริหารงานปรับปรุงระบบจ าหน่าย ในด้าน
การวางแผน การจัดระบบด าเนินการ การอ านวยการ และการควบคุมการปฏิบัติงานส านักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิสาขาอ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี  

ส าหรับทรัพยากรสนับสนุนการบริหารจัดการ ศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรสนับสนุนการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับบุคคลากร งบประมาณ เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ วัตถุดิบ สารสนเทศและเทคโนโลยี
ไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิสาขาอ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี   

นอกจากนี ้ยังท าการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร เกี่ยวกับความรวดเร็ว 
ความถูกต้อง ความประหยัด ความคุ้มค่าและความทันสมัยในการปฏิบัติงานของไฟฟ้าส่วนภูมิสาขา
อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี   

 

3.2 ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
ตัวแปรที่ใช้ในการท าวิจัย ประกอบด้วย การบริหารจัดการองค์กรของส านักงานการไฟฟ้า

ส่วนภูมิสาขาอ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ได้แก่ การวางแผน การจัดระบบด าเนินการ การอ านวยการ 
และการควบคุม  

ทรัพยากรสนับสนุนการบริหารจัดการ ได้แก่ บุคคลากร (Man) งบประมาณ (Money) 
เครื่องจักร/อุปกรณ์ (Machine) วัตถุดิบ (Material) สารสนเทศ (Information) และเทคโนโลยี 
(Technology)   
 ผลลัพธ์ ประสิทธิภาพการบริหารของส านักงานไฟฟ้าส่วนภูมิสาขาอ าเภอบ่อทอง จังหวัด
ชลบุรี ได้แก่ ความรวดเร็ว ความถูกต้อง ความประหยัด ความคุ้มค่า และผลผลิต 
 

3.3 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
 ผู้วิจัยจะท าการศึกษาในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอ
บ่อทอง จังหวัดชลบุรี 
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3.4 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
ในการศึกษาครั้งนี้ของส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 

เป็นการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตัวแทนออกของ และผู้รับจ้างขนส่งฉบัง 
ในปี 2564 ใช้ระยะเวลาในการศึกษา จ านวน 7 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 ถึงเดือน
พฤศจิกายน 2564 โดยใช้เวลาในการวางโครงร่างการวิจัย 4 เดือน เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 2 
เดือน แปลผลข้อมูล 1 เดือน และสรุปผลข้อมูลจัดท ารายงาน 1 เดือน 

 
3.5 นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
1) การบริหารจัดการองค์กร หมายถึง การวางแผน การจัดระบบด าเนินการ การอ านวยการ

การควบคุมในการปฏิบัติงานของส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 
2) การวางแผน หมายถึง การวิเคราะห์สถานการณ์ การก าหนดนโยบาย การสร้างแผนงาน  

ของส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 
3) การจัดระบบด าเนินการ หมายถึง ขั้นตอน/กระบวนการ เอกสาร การแบ่งงาน ระเบียบ 

ในการปฏิบัติงานของส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 
4) การอ านวยการ หมายถึง การมอบหมายงาน สายบังคับบัญชาและการสั่งการ การสอนงาน 

การสื่อสาร การประสานงาน การสร้างแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงานของส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
สาขาอ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 

5) การควบคุม หมายถึง การติดตามและนิเทศงาน การรายงาน การประเมินผลงาน 
การตรวจสอบ การปรับปรุงงาน ในการปฏิบัติงานของส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอ
บ่อทอง จังหวัดชลบุรี 

6) ทรัพยากรสนับสนุนการบริหารจัดการ หมายถึง บุคคลากร งบประมาณ เครื่องจักร/
อุปกรณ์ วัตถุดิบ สารสนเทศ เทคโนโลยี ในการปฏิบัติงานของส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา
อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 

7) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร หมายถึง ความรวดเร็ว ความถูกต้อง ความประหยัด 
ความคุ้มค่า ความทันสมัยในการปฏิบัติงานของส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอบ่อทอง 
จังหวัดชลบุรี 

8) กระบวนการให้บริการ หมายถึง ขั้นตอนการให้ความสะดวก ความช่วยเหลือ การต้อนรับ
และเป็นธรรมแก่ผู้ที่มาขอรับบริการในการตรวจสอบงานด้านการขยายเขตไฟฟ้า 

9) การตรวจสอบ หมายถึง การตรวจสอบสินค้าด้วยระบบไฟฟ้าตก ที่อยู่ภายในเขตแหล่ง
ชุมชน และหมู่บ้าน รวมถึงสิ่งเกี่ยวข้อง ในการด าเนินการก่อสร้างมีความล่าช้าเพียงใดและเสร็จ
ภายในระยะเวลาก าหนดหรือไม่ 
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10) ระบบการจ่ายไฟฟ้า หมายถึง การน าเทคโนโลยีของเครื่องวัดไฟฟ้ามาท าการวัดให้ได้
มาตรฐานและถูกระเบียบ ของ กฟภ. และปลอดภัยแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า 

11) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หมายถึง ขั้นตอนการท างานการน าเทคโนโลยีของเครื่องวัดไฟฟ้า
มาท าการวัดให้ได้มาตรฐานและถูกระเบียบ ของ กฟภ. และปลอดภัยแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า 

12) เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการให้บริการตรวจสอบ  
ตู้เครื่องวัดกระแสไฟฟ้ามาท าการวัดให้ได้มาตรฐานและถูกระเบียบ ของ กฟภ. และปลอดภัยแก่ผู้ใช้
ไฟฟ้า 

13) เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ปฏิบัติของส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา
อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 

14) ผู้มาขอรับบริการ หมายถึง ผู้ประกอบการ ตัวแทนออกของ และพนักงานขับรถขนส่ง 
ที่มาติดต่อขอรับบริการขอขยายเขต การใช้ไฟ และร้องเรียนเรื่อง ไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับของส านักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 

15) ตัวแทนออกของ หมายถึง ผู้ที่ท าหน้าที่ให้บริการผ่านพิธีการบริการหน่วยเคลื่อนที่ของ 
อ าเภอบ่อทอง 

16) ช่วงเวลาขอรับบริการ หมายถึง แบ่งเป็น 4 ช่วงเวลาดังนี้ ช่วงที่ 1 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. 
ถึง 12.00 น. ช่วงที่ 2 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 18.00 น. ช่วงที่ 3 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ถึง 24.00 น. 
และช่วงที่ 4 ตั้งแต่เวลา 01.00 น. ถึง 08.30 น. ของวันถัดไป 
      

3.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย 
1) ได้ทราบถึงลักษณะการบริหารและปัญหาอุปสรรคของส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สาขาอ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 
2) ได้ทราบถึงลักษณะการจัดสรรทรัพยากรของส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอ

บ่อทอง จังหวัดชลบุรี 
3) ได้ทราบถึงประสิทธิภาพการบริหารของส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอ 

บ่อทอง จังหวัดชลบุรี และให้ข้อเสนอแนะแนวทางเพ่ือการพัฒนาส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขาอ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 
 

4. กำรทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมีแนวคิดในการศึกษาการบริหารงานปรับปรุงระบบจ าหน่าย

ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี เป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบ
การท างานขององค์กร และได้ก าหนดแนวทางในการวิจัยไว้ดังนี้ ความเป็นมา และความส าคัญของ
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ปัญหา ค าถามการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย ขอบเขตการวิจัย นิยามศัพท์ เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยกรอบความคิด แสดงรายละเอียดดังนี้ 

 
4.1 กฎหมำย ระเบียบ และค ำสั่งเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนปรับปรุงระบบจ ำหน่ำย 
การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพ่ือกิจการตามมาตรา 97(4) ตามระเบียบคณะกรรมการ

ก ากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพ่ือการ
ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อย พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดให้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) ส่งเสริมการใช้
พลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟ้า (2) ส่งเสริมการพัฒนา และปรับปรุงเทคโนโลยีในการ
ประกอบกิจการไฟฟ้า และ (3) ศึกษา วิจัย พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน และสาธิตด้านพลังงาน
หมุนเวียน เทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้า หรือการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการ
ประกอบกิจการไฟฟ้าโดยคู่มือในส่วนนี้จะน าเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับแผนงานที่มีสิทธิขอรับ
การจัดสรรเงินกองทุน คุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุน และรูปแบบในการ
จัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่ กกพ.ก าหนดโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1.1 ประเภทแผนงำนที่มีสิทธิขอรับกำรจัดสรรเงินกองทุน 
ประเภทแผนงานที่มีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพ่ือกิจการตาม

มาตรา 97(4) ประกอบด้วย 3 แผนงาน ประกอบด้วย (1) แผนงานส่งเสริม และสาธิตการใช้พลังงาน
หมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟ้า (2) แผนงานพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีในการประกอบ
กิจการไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย และ (3) แผนงานศึกษาและวิจัย 
ด้านพลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและ  
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยซึ่งส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานจะประกาศกรอบการจัดสรรในแต่ละปีตามความเหมาะสม 

4.1.2 บทบำทและหน้ำที่ของส ำนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค สำขำอ ำเภอบ่อทอง 
จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย 1) สั่งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง และแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 2) 
วิเคราะห์วางแผนและควบคุมการจ่ายไฟฟ้า 3) ส ารวจ ออกแบบ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 4) ก่อสร้าง
ระบบจ าหน่าย 5) ตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า 6) งานฮอตไลน์ 7) ตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้า 
8) บริการหลังการขาย 9) ตรวจสอบมาตรฐานการก่อสร้าง 10) ระบบผลิตและระบบไฟฟ้าส ารอง 11) 
งานหม้อแปลงและคาปาซิเตอร์ 12) จัดท าฐานข้อมูลสินทรัพย์อุปกรณ์ไฟฟ้า 13) ควบคุมสายสื่อสาร
โทรคมนาคม 14) ควบคุมคลังพัสดุย่อยส ารอง 15) งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 6) งานปรับปรุง
ฐานข้อมูลระบบ และ 17) งานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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4.2 ระเบียบวินัย และกำรบทลงโทษ  
4.2.1 ระเบียบกำรกระท ำผิดวินัยของส ำนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค สำขำอ ำเภอ 

บ่อทอง จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย 1) ความผิดเกี่ยวกับการเงิน 2) ความผิดเกี่ยวกับมิเตอร์และ
หม้อแปลง 3) ความผิดเกี่ยวกับยานพาหนะ 4) ความผิดเกี่ยวกับการใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหา
ผลประโยชน์ 5) ความผิดเกี่ยวกับการละทิ้งหน้าที่การท างาน 6) ความผิดเกี่ยวกับพัสดุ 7) ความผิด
เกี่ยวกับการบงัคับบัญชา และ 8) ความผิดในเรื่องอ่ืน ๆ  

4.2.2 โทษผิดวินัย และกำรลงโทษของส ำนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค สำขำอ ำเภอ 
บ่อทอง จังหวัดชลบุรี ได้แก่ 1) ไล่ออก 2) ปลดออก 3) ลดเงินเดือนหรือค่าจ้าง 4) ตัดเงินเดือนหรือ
ค่าจ้าง และ 5) ภาคทัณฑ์ 

การลงโทษไล่ออกนั้นจะกระท าได้เมื่อพนักงานผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ดังนี้  
(1) กระท าความผิดต้องรับโทษจ าคุกหรือโทษที่หนักกว่าจ าคุกโดยค าพิพากษาถึง

ที่สุด เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
(2) ต้องค าพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายเพราะท าหนี้สินขึ้นด้วยความทุจริตหรือ

ต้องค าพิพากษาในคดีแพ่งอันเป็นการเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แก่ต าแหน่งหน้าที่การงานอย่างร้ายแรง  
(3) ทุจริตต่อหน้าที่การงาน 
(4) รายงานเท็จ เป็นเหตุให้เสียหายแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอย่างร้ายแรง  
(5) เปิดเผยความลับของการงาน เป็นเหตุให้เสียหายแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอย่าง

ร้ายแรง 
(6) ขัดค าสั่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งโดยชอบด้วยระเบียบและวิธีปฏิบัติของการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค เป็นเหตุให้เสียหายแก่งานอย่างร้ายแรง 
(7) ละเลยละทิ้งหน้าที่การงาน หรือประมาทเลินเล่อในหน้าที่การงาน เป็นเหตุให้

เสียหายแก่งานอย่างร้ายแรง  
(8) ดูหมิ่นเหยียดหยาม กลั่นแกล้ง ใส่ความ หรือขู่เข็ญประชาชนอันเก่ียวกับการงาน  
(9) ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ในกรณีเช่นว่านี้ ให้กระท าการด้วยการสอบสวน แต่ถ้า

พนักงาน ผู้กระท าผิดเป็นพนักงานชั่วคราว ให้มีอ านาจสั่งลงโทษได้ โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน 

 

4.3 นโยบำยกำรบริหำรและพัฒนำของคณะกรรมกำรกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค  
ปัจจุบัน กฟภ. มีความได้เปรียบในโครงข่ายระบบจ าหน่ายไฟฟ้าที่ครอบคลุมทั่วประเทศ 

โดยทิศทางในอนาคตต้องการให้ปรับปรุงประสิทธิภาพ ดังนี้ 
1) การเพ่ิมความม่ันคงของระบบจ าหน่าย ในพ้ืนที่เมืองใหญ่ และพ้ืนที่เศรษฐกิจของประเทศ 
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2) เร่งรัดโครงการให้ได้ตามแผนฯ ทั้งนี้ โครงการฯ มีการลงทุนสูง ให้เน้นการสร้างความ
ร่วมมือกับเอกชนให้เข้าร่วมในการด าเนินงาน 

3) ในช่วงของโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้า กฟภ. ควรปรับปรุงระบบให้รองรับการเชื่อมต่อ
ระบบเทคโนโลยีของผู้ใช้ไฟฟ้าในอนาคต (พัฒนาจุดแข็งและรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันกับ
เอกชนในอนาคต) 

4) การรองรับข้อมูลในอนาคตโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง ท าให้เกิดโอกาส 
ในการสร้างมูลค่าธุรกิจในส่วนของการเชื่อมต่อของเทคโนโลยีในส่วนของผู้ใช้ไฟในอนาคต 

5) นโยบายและทิศทางในการด าเนินธุรกิจใหม่ ต้องมีความชัดเจนในตลาดที่ กฟภ. และ 
บริษัทลูกมีความได้เปรียบในการแข่งขัน รวมถึงก าหนดภาพรวมของธุรกิจให้มีความชัดเจน  

6) ปรับให้บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ มีความคล่องตัวในการด าเนินงานและมีการก ากับดูแล
ระหว่าง กฟภ. และบริษัทในเครือท่ีชัดเจน  

7) มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของ
องค์กรในอนาคต  

8) ลดต้นทุนในการให้บริการและเพ่ิมความสะดวกสบายให้กับลูกค้า  
9) การใช้ประโยชน์จากฐานลูกค้า 20 ล้านในการต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการของ กฟภ.  
10) การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการด าเนินงาน 
11) การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และกระบวนการด าเนินงานให้มีความชัดเจนและคล่องตัว 

โดยการใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุนการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์อัตราก าลัง  
ที่เหมาะสม ลดบุคลากร ลดต้นทุน และมุ่งเน้นการเพ่ิมผลผลิตของบุคลากรที่เพ่ิมขึ้น 

12) การจัดท าทักษะของบุคลากรที่เหมาะสม เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับทิศทางของธุรกิจ
ใหม่ในอนาคต  

13) การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้ทันต่อทิศทางธุรกิจ และพร้อมรองรับองค์ความรู้ 
จากพนักงานที่ใกล้เกษียณจ านวนมากในช่วง 5-10 ปีนี ้

14) การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงิน  
15) การพิจารณาการลงทุนที่คุ้มค่าและเหมาะสม รวมถึงการทบทวนเงินลงทุนที่ได้รับ

ผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือลดผลกระทบ  
16) การเพ่ิมประสิทธิภาพของค่าใช้จ่าย โดยการมุ่งเน้นการเพ่ิมผลผลิตและการลดค่าใช้จ่าย

ที่ไม่จ าเป็น 
4.3.1 แนวคิดกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส ำนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค  

สำขำอ ำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยก าหนด

กรอบแนวคิดส าคัญ ภายใต้ยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคลตามยุทธศาสตร์มีดังนี้ 
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1) การพัฒนาความรู้ด้านดิจิตอล เพ่ือก าหนดปัจจัยให้มีพฤติกรรมขับเคลื่อนค่านิยมของ 
กฟภ. เพ่ือสื่อสารและส่งเสริมให้บุคลากรเข้าใจและเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มี  

2) เพ่ิมบทบาทและขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการก ากับดูแลงานด้าน
บุคลากรของ กฟภ.ในการพิจารณาภาพรวมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร โดยเฉพาะในเรื่อง
ของการจัดท าแผนอัตราก าลัง การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการงานด้าน ทรัพยากรมนุษย์ก่อนที่จะมีถ่ายทอดไปยังหน้างาน 

3) การก าหนดบทบาทบุคลากรด้านทรัพยากรมนุษย์เพ่ือก าหนดบทบาทและความ
รับผิดชอบในการเป็นคู่คิดทางธุรกิจให้กับบุคลากร ผู้รับผิดชอบงานด้านทรัพยากรมนุษย์ระบบงาน
ด้านทรัพยากรมนุษย์ได้รับการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 

4) เพ่ือให้ กฟภ.มีอัตราก าลังที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็น
องค์กรดิจิทัล สามารถสรรหาและคัดเลือกบุคลากรได้เหมาะสมและสอดคล้องทันตามความต้องการ
เพ่ือขับเคลื่อนการเป็นองค์กรดิจิทัล 

5) เพ่ือให้มีฐานข้อมูลงานด้านทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญในการน าไปวิเคราะห์สถานการณ์
ประเด็นปัญหาในงานทรัพยากรมนุษย์ 

6) เพ่ือให้ กฟภ.มีระบบที่ เชื่อมโยงบนฐานข้อมูลเดียวกันสามารถตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์การใช้งานที่ชัดเจนและไม่ซ้ าซ้อนกัน 

7) เพ่ือให้บุคลากรของ กฟภ. มีสมรรถนะและศักยภาพพร้อมเข้าสู่ต าแหน่งใหม่มีการ
พัฒนาสายอาชีพที่เหมาะสม บุคลากร กฟภ.มีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองเพ่ือเติบโตในสายอาชีพ 
สามารถใช้ข้อมูลจากระบบเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการพิจารณาขึ้นเงินเดือนและปรับต าแหน่ง 
อันจะส่งผลต่อความโปร่งใสในการตัดสินใจของผู้บริหาร 

8) เพ่ือให้ กฟภ.มีบุคลากรที่มีความพร้อมในการด าเนินงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและ
ขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 

9) มีการบริหารบุคลากรผู้มีความสามารถสูงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสามารถรักษา
และใช้ประโยชน์จากบุคลากรที่มีความสามารถสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

10) เพ่ือให้ กฟภ.มีระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลที่แสดงความ
สอดคล้อง ของตัวชี้วัดระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล 

11) เพ่ือให้ กฟภ.มีภาพลักษณ์องค์กร ที่สามารถดึงดูดให้คนรุ่นใหม่เข้าสู่องค์กรด้วย
ความเชื่อถือในคุณค่าขององค์กร รักษาและจูงใจให้บุคลากรยังคงอยู่กับ กฟภ. ด้วยความอยู่ดีมีสุข 
ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ กฟภ. และอยากทุ่มเทกายใจในการท างานให้กับ กฟภ. 

12) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้นวัตกรรมโดยใช้องค์ความรู้ในด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์มาเป็นความรู้พ้ืนฐานในการขับเคลื่อน และ
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เพ่ือพัฒนาทักษะการถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากร กฟภ. ให้เกิดความช านาญมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีการ
สนับสนุนให้ผู้เรียนจากภายในและภายนอกองค์กรได้เข้ามาเรียนรู้ทักษะ 

4.3.2 กำรบริหำรงบประมำณของส ำนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค สำขำอ ำเภอ 
บ่อทอง จังหวัดชลบุรี 

1) ระบบจ ำหน่ำยและระบบสำยส่ง 
งานขยายเขตระบบจ าหน่ายและระบบสายส่งส าหรับผู้ใช้ไฟ  
วงเงิน 16,015,000 บาท 

 
ภำพที่ 1 รายได้ กฟภ.หมวดสิ่งก่อสร้างระบบไฟฟ้า 
 

ค ำชี้แจง 
1) ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2563-2564 
2) วัตถุประสงค์ เพ่ือรองรับความต้องการใช้ไฟของผู้ใช้ไฟในเขตอุตสาหกรรม/เขตธุรกิจ 

หรือผู้ใช้ไฟเฉพาะรายทั่วไป ที่มีความประสงค์จะขอใช้ไฟจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยยัง มีแผนงาน
ของโครงการใด 

3) สถานที่ด าเนินการ พ้ืนที่การไฟฟ้าเขต 2 เขต  
4) แผนการใช้เงิน วงเงินด าเนินการ 16,015,000 บาท ใช้จากเงินรายได้ การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 
5) เป้าหมาย  

- ก่อสร้างระบบสายส่ง 110 วงจร-กม.  
- ก่อสร้างระบบจ าหน่าย 1,055 วงจร-กม. 

6) หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายงานระบบไฟฟ้า 

2) จัดหำมิเตอร์และอุปกรณ์ 
งานจัดหามิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบส ารองจ่ายติดตั้งใหม่และช ารุด  
วงเงิน 19,861,700 บาท 
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ภำพที่ 2 แสดงรายได้ กฟภ.หมวดเครื่องจักรอุปกรณ-์ค่าวัสดุอุปกรณ ์
 

ค ำชี้แจง 
1) ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2563-2564 
2) วัตถุประสงค์  

2.1) เพ่ือให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีมิเตอร์ , วีที, ซีที, และอุปกรณ์ประกอบ 
เพียงพอต่อการใช้งานโดยมีของคงคลังที่เหมาะสม 

2.2) เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ให้อยู่ในสภาพดี และปลอดภัย 
2.3) เพ่ือจัดซื้อมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพ่ือสับเปลี่ยนทดแทนช ารุด  

3) สถานที่ด าเนินการ ทั่วประเทศ 
4) แผนการใช้เงิน วงเงินด าเนินการ 19,861,700 บาท ใช้จากเงินรายได้การไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาค 
5) เป้าหมาย  

- งานจัดหามิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบส ารองจ่าย วงเงิน 4,766,808 บาท ในปี 
งบประมาณ 2563-2564 

- งานปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ วงเงิน 2,979,255 บาท จัดหาอุปกรณ์
ประกอบมิเตอร์  

- งานจัดซื้อมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพ่ือสับเปลี่ยน ทดแทนช ารุด วงเงิน 
7,150,212 บาท  

- งานจัดซื้อวีทีและซีทีวงเงิน 4,965,425 บาท จัดซื้อวีที และซีที 1,135 เครื่อง  
6) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองมิเตอร์และกองพัฒนาระบบมิเตอร์  

3) จัดหำหม้อแปลงและอุปกรณ์ 
งานจัดหาหม้อแปลงและอุปกรณ์ประกอบส ารองจ่าย 
วงเงิน 25,845,900 บาท 
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ภำพที่ 3 แสดงรายได้ กฟภ.หมวดเครื่องจักรอุปกรณ ์
 

ค ำชี้แจง 
1) ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2563-2564  
2) วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีหม้อแปลง และอุปกรณ์  ประกอบ

เพียงพอใช้งาน โดยมีของคงคลังที่เหมาะสม  
3) สถานที่ด าเนินการ ทั่วประเทศ  
4) แผนการใช้เงิน วงเงินด าเนินการ 25,845,900 บาท ใช้จากเงินรายได้การไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาค  
5) เป้าหมาย ในปีงบประมาณ 2563-2564 จัดซื้อหม้อแปลง 22 kV และ 33 kV จ านวน 

3,990 เครื่อง  
6) หน่วยงานรับผิดชอบ กองหม้อแปลง 

4) แผนงำนปรับปรุงและระบบป้องกัน 
แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมและระบบป้องกัน 
วงเงิน 36,004,100 บาท 

 
ภำพที่ 4 แสดงรายได้ กฟภ.หมวดสิ่งก่อสร้างระบบไฟฟ้า 
 

ค ำชี้แจง 
1) ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2563-2564 
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2) วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีระบบควบคุมที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถรับส่งข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน เพ่ือรองรับโครงการในอนาคต 

3) สถานที่ด าเนินการ สถานีไฟฟ้าที่ติดตั้งระบบควบคุมใช้งานมานานตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป 
4) แผนการใช้เงิน เงินลงทุนตามแผนงาน รวมทั้งสิ้น 36,004,100 บาท ใช้จากเงินรายได้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
5) เป้าหมาย รื้อถอนระบบควบคุมเดิมออกและติดตั้งระบบตามเป้าหมาย 
6) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองอุปกรณ์ควบคุม 

5) แผนงำนปรับปรุงพัฒนำและบ ำรุงรักษำ 
แผนงานปรับปรุงพัฒนาและบ ารุงรักษา 
วงเงิน 56,040,800 บาท 

 
ภำพที่ 5 แสดงรายได้ กฟภ.หมวดสิ่งก่อสร้างระบบไฟฟ้า 
 

ค ำชี้แจง 
1) ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2563-2564 
2) วัตถุประสงค์ เพ่ือให้สถานีไฟฟ้ามีความพร้อมส าหรับการให้บริการส่งผ่านก าลังอย่าง

ต่อเนื่อง เป็นการเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าเดิมที่ช ารุด ช่วยลดปัญหาไฟตกไฟดับ 
3) สถานที่ด าเนินการ สถานีไฟฟ้าทั่วประเทศ 
4) แผนการใช้เงิน เงินลงทุนเต็มแผนงาน รวมทั้งสิ้น 56,040,800 บาท ใช้จากเงินรายได้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามความเหมาะสม  
5) เป้าหมาย จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าภายในสถานีไฟฟ้า ส าหรับงานปรับปรุงพัฒนาและ

บ ารุงรักษาสถานีไฟฟ้า  
6) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองบ ารุงรักษาสถานีไฟฟ้า 
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6) แผนงำนปรับปรุงอุปกรณ์เสื่อมสภำพ 
แผนงานปรับปรุงอุปกรณ์ สถานีไฟฟ้าเสื่อมสภาพ 
วงเงิน 32,657,000 บาท      

 
ภำพที่ 6 แสดงรายได้ กฟภ.หมวดสิ่งก่อสร้างระบบไฟฟ้า 
 

ค ำชี้แจง 
1) ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2563-2564 
2) วัตถุประสงค์ เพ่ือให้สถานีไฟฟ้ามีความพร้อมส าหรับการให้บริการส่งผ่านก าลังไฟ

อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาระบบการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า 
3) สถานที่ด าเนินการ สถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
4) แผนการใช้เงิน เงินลงทุนตามแผนงาน รวมทั้งสิ้น 32,657,000 บาท ใช้จากเงินรายได้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
5) เป้าหมาย เปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในสถานีไฟฟ้า เป็นการยืดอายุ  อุปกรณ์

ภายในสถานีไฟฟ้า 
6) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองบ ารุงรักษาสถานีไฟฟ้า 

7) แผนงำนจัดหำอุปกรณ์ไฟฟ้ำทดแทนส ำหรับกำรจัดกำรทรัพย์สิน 
แผนงานจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าทดแทนส าหรับการจัดการทรัพย์สิน ระบบจ าหน่าย และ

สายส่งไฟฟ้า 
วงเงิน 26,764,900 บาท 

 
ภำพที่ 7 แสดงรายได้ กฟภ.หมวดสิ่งก่อสร้างระบบไฟฟ้า 
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ค ำชี้แจง 
1) ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2563-2564 
2) วัตถุประสงค์ เพ่ือจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ ท าให้ระบบ

จ าหน่ายและสายส่งไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพในการจ่ายไฟ 
3) สถานที่ด าเนินการ การไฟฟ้าเขตในพื้นที่ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าและระบบสายส่งไฟฟ้า 
4) แผนการใช้เงิน เงินลงทุนเต็มแผนงาน รวมทั้งสิ้น 26,764,900 บาท ใช้จากเงินรายได้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามความเหมาะสม  
5) เป้าหมาย จัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าหลักในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าและระบบสายส่งไฟฟ้า

ส ารองไว้เปลี่ยนทดแทนที่ช ารุด  
6) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า 

8) แผนงำนจัดหำเครื่องมือเครื่องใช้และยำนพำหนะส ำหรับปฏิบัติงำน 
แผนงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะส าหรับปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ 

กฟภ.  
วงเงิน 13,395,600 บาท 

 
ภำพที่ 8 แสดงรายได้ กฟภ.หมวดเครื่องมือเครื่องใช้ หมวดเครื่องจักรอุปกรณ์ และส ารองราคา 
 

ค ำชี้แจง  
1) ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2563-2564 
2) วัตถุประสงค์ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินทรัพย์ระบบไฟฟ้าของ กฟภ. 

มีการประเมินสภาพของอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม และสนับสนุนเครื่องมือ 
เครื่องใช้ ยานพาหนะให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ในการด าเนินงานเพ่ือรองรับแผนงานบริหารจัดการสินทรัพย์
ระบบไฟฟ้าของ กฟภ. 

3) สถานที่ด าเนินการ การไฟฟ้าเขต 2  
4) แผนการใช้เงิน วงเงินลงทุนตามแผนงาน รวมทั้งสิ้น 13,395,600 บาท ใช้จากเงิน

รายได้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
5) เป้าหมาย  



 125 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอสิระของ 
นักศึกษาหลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุรี 

- จัดหาเครื่องมือเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ กฟภ. 
- จัดหายานพาหนะส าหรับใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ กฟภ. 

6) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า 

9) แผนงำนย้ำยแนวและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ 
แผนงานย้ายแนวและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจ าหน่าย และสายส่งไฟฟ้าเพ่ือ

ความมั่นคง ปี 2563-2564  
วงเงิน 29,275,000 บาท 

 
ภำพที่ 9 แสดงรายได้ กฟภ.หมวดสิ่งก่อสร้างระบบไฟฟ้า 
 

ค ำชี้แจง 
1) ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2563-2564 
2) วัตถุประสงค์ เพ่ือย้ายแนวระบบจ าหน่ายและสายส่งไฟฟ้าของ กฟภ. ตามแผนงาน

ก่อสร้างขยายถนน ของกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทการทางพิเศษ และปรับปรุงระบบจ าหน่าย 
และสายส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ เพ่ือเสถียรภาพในการจ่ายไฟ 

3) สถานที่ด าเนินการ การไฟฟ้าเขต 2  
4) แผนการใช้เงิน เงินลงทุนตามแผนงาน รวมทั้งสิ้น 29,275,000 บาท ใช้จากเงินรายได้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามความเหมาะสม  
5) เป้าหมาย  

- ย้ายแนวระบบจ าหน่ายและสายส่งไฟฟ้า 
- ปรับปรุงเพิ่มความมั่นคงระบบจ าหน่ายและสายส่งไฟฟ้า 

6) หน่วยงานที่รับผิดชอบ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการและบ ารุงรักษา) 
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10) แผนงำนปรับปรุงประสิทธิภำพ 
แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพก าลังผลิตส ารองจ่ายไฟฟ้า 
วงเงิน 10,050,000 บาท 

 
ภำพที่ 10 แสดงรายได้ กฟภ.หมวดเครื่อวงจักรอุปกรณ์ 
 

ค ำชี้แจง 
1) ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2563-2564 
2) วัตถุประสงค์ เ พ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพก าลังการผลิตส ารองจ่าย

กระแสไฟฟ้า เพิ่มความมั่น คงในระบบจ าหน่ายด้วยเครื่องก าเนิดไฟฟ้าของ กฟภ.และป้องกันการขาด
ช่วงจากการเปลี่ยนการจ่ายไฟฟ้าจากระบบจ าหน่ายมาเป็นการจ่ายไฟฟ้าด้วยเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

3) สถานที่ด าเนินการ ส านักงานใหญ่ 
4) แผนการใช้เงิน เงินลงทุนตามแผนงานรวมทั้งสิ้น 10,050,000 บาท ใช้จากเงินรายได้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับวงเงินด าเนินการ 10,050,000 บาท 
5) เป้าหมาย  

- ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องก าเนิดไฟฟ้า Mobile ขนาด 300 กว. จ านวน 4 
เครื่อง วงเงิน 3,015,000 บาท 

- ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องก าเนิดไฟฟ้า Mobile ขนาด 500 กว. จ านวน 4 
เครื่อง วงเงิน 5,979,750 บาท 

- จัดหา Mobile Rotary (Dynamic) UPS จ านวน 2 ชุด วงเงิน 1,055,250 บาท 
6) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองควบคุมระบบผลิต 

 
4.4 กำรสร้ำงขวัญและแรงจูงใจของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 

สำขำอ ำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 
4.4.1 ควำมหมำยและควำมส ำคัญของขวัญและก ำลังใจ 
ขวัญและก าลังใจนั้นมีลักษณะเป็นนามธรรม สามารถสังเกตได้จากการแสดงออกของ

บุคคลหรือกลุ่ม ขวัญและก าลังใจมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเมื่อขวัญและก าลังใจดีการ
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ปฏิบัติงานก็จะมีประสิทธิภาพสูง ผลงานที่ได้ก็จะดี ในทางกลับกัน ถ้าขวัญก าลังใจไม่ดีการปฏิบัติงาน
ก็จะมีประสิทธิภาพลดลง ผลงานที่ได้ก็จะไม่ดี  

 “ขวัญ” หมายถึง สิ่งที่เป็นสิ่งมงคล สิริความดี ไม่มีตัวตน นิยมกันว่ามีอยู่ประจ าชีวิต
ของคนตั้งแต่เกิดมา เชื่อกันว่า ถ้าขวัญอยู่กับตัวก็เป็นสิริมงคล เป็นสุขสบาย จิตใจมั่นคง ถ้ าคนตกใจ
หรือเสียขวัญ ขวัญออกจ ากร่าง เรียกว่า ขวัญหายขวัญหนี ขวัญบิน เป็นต้น 

 “ก าลังใจ” หมายถึง สภาพของจิตใจที่มีความเชื่อมั่นและกระตือรือร้นพร้อมที่จะเผชิญ 
กับเหตุการณ์ทุกอย่างการศึกษาเรื่องขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานนั้น มีผู้ให้ค าจ ากัดความต่าง ๆ 
ไว้ดังนี้ 

ขวัญและก าลังใจ หมายถึง สภาพทางจิตใจ ทัศนคติ อารมณ์ หรือความรู้สึกทางอารมณ์
ของผู้ปฏิบัติงาน และความรู้สึกที่แสดงออก ทางด้านพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่ตั้งใจฟันฝ่า
อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากบุคลากร ให้มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานสูง แสดงออกในลักษณะที่มี
ความเต็มใจ และกระตือรือร้น เอาใจใส่ต่องานที่รับผิดชอบท าให้สามารถท างานได้บรรลุจุดหมายของ
องค์การ 

สรุปได้ว่าขวัญและก าลังใจเป็นสภาวะของจิตใจของแต่ละบุคคลที่แสดงออกเป็น
พฤติกรรมภายใต้สภาพแวดล้อมหรือสิ่งต่าง ๆ ที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งขวัญและก าลังใจสามารถ
บ่งชี้ถึงความตั้งใจ ความกระตือรือร้น ความตั้งอกตั้งใจ และความร่วมมือในการปฏิบัติงานที่จะน าพา
งานที่ปฏิบัติไปสู่ความส าเร็จ ดังนั้นจึงมีผู้ให้ค านิยามเกี่ยวกับความส าคัญของขวัญและก าลังใจไว้
มากมายดังนี ้

1) ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันท างานอย่างสมานฉันท์ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การ 

2) สร้างศรัทธา จงรักภักดี มีความซื่อสัตย์ต่อหมู่คณะและองค์การ 
3) เกื้อหนุนให้ระเบียบข้อบังคับขององค์การเกิดผลในการควบคุมความประพฤติโดยที่

คนปฏิบัติตนอยู่ในกรอบระเบียบวินัยและมีศีลธรรมอันดี 
4) สร้างสามัคคีธรรมขึ้นในหมู่คณะและก่อให้เกิดพลังร่วม อันสามารถจะฝ่าฟันอุปสรรค

ทั้งหลายขององค์การได ้
5) เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคคลในองค์การกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของ

องค์การ 
6) จูงใจให้เจ้าหน้าที่ในองค์การมีเจตคติที่ดีต่อองค์การและมีความคิดสร้างสรรค์ที่เป็น

ประโยชน์ต่อองค์การ 
7) ท าให้เกิดความเชื่อมั่น มั่นคงทางใจและศรัทธาในองค์การที่ตนปฏิบัติอยู่และท างาน

อยู่กับองค์การนานแสนนาน 
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2.4.2 ประเภทของขวัญก ำลังใจ 
1) ขวัญก าลังใจที่เกิดจากความรู้สึกภายในของตัวเอง คือการเห็นดีเห็นชอบในกิจกรรม

นั้น เห็นประโยชน์เห็นคุณค่า จึงเกิดความอยากและต้องการท าสิ่งนั้นด้วยตนเองไม่มีใครเข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องได ้

2) ขวัญก าลังใจที่เกิดจากการมีสิ่งเร้าภายนอกมีกระตุ้น อาจเป็นสิ่งแวดล้อมค าพูดของ
คนที่เกี่ยวข้อง รางวัลที่ได้รับ เป็นต้น เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้อ่ืน ที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดขวัญก าลังใจ
และคนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา ผู้อาวุโสที่เคารพนับถือ ผู้น าเพ่ือนร่วมงานบุคคลที่สัมพันธ์
ใกล้ชิด บุคคลเหล่านี้ต้องรู้จักใช้แรงจูงใจเกิดความรู้สึกท่ีดี มีขวัญก าลังในการท างาน 

ประเภทขวัญก าลังใจ ดังนี้ 
1) ขวัญก าลังใจที่เกิดจากวัตถุสิ่งของ ได้แก่ เงิน สิ่งของ ตอบแทนในรูปวัตถุ 
2) ขวัญก าลังใจที่เกิดจากโอกาสของบุคคล ได้แก่ การได้รับเกียรติยศ โอกาสที่จะได้รับ

ต าแหน่งดี ๆ เป็นต้น 
3) ขวัญก าลังใจที่เกิดจากสภาพทางกายภาพที่พึงปรารถนา ได้แก่ สภาพที่ท างาน 

สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการท างาน เป็นต้น 
4) ขวัญก าลังใจที่เกิดจากผลประโยชน์ทางอุดมคติ ได้แก่ สมรรถภาพของหน่วยงาน 

ที่สนองความต้องการของกลุ่มในด้านความภูมิใจที่แสดงฝีมือการมีโอกาสในการท างานอย่างเต็มที่ 
5) ขวัญก าลังใจที่เกิดจากความดึงดูดใจทางสังคม ได้แก่ ความสัมพันธ์ฉันมิตรในหมู่

ผู้ร่วมงาน การยกย่องนับถือซึ่งกันและกัน เป็นต้น 
6) ขวัญก าลังใจที่เกิดจากโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการท างาน ได้แก่ การเปิดโอกาสให้

บุคลากรแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการท างาน โดยให้เขามีความรู้สึกว่าเขาเป็นบุคคลส าคัญ
คนหนึ่งในหน่วยงานเหมือนกัน 

7) ขวัญก าลังใจที่เกิดจากสภาพการอยู่ร่วมกัน ได้แก่ ความพอใจของบุคคลในด้านสังคม
หรือความมั่นคงในสังคมท่ีท าให้รู้สึกมีหลักประกันและมีความมั่นคงในการท างาน 

องค์ประกอบของขวัญและก ำลังใจ 
1) สภาพการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล 
2) ความเหมาะสมของการจัดชั่วโมงเวลาในการท างาน 
3) การแข่งขันท่ีเป็นการแข่งขันกับตัวเอง 
4) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการท างาน 
5) สภาพแวดล้อมในการท างาน 
6) ความสัมพันธ์กับหัวหน้าหรือผู้บริหาร 
7) วิธีการบริหารงานของหัวหน้าหรือผู้บริหาร 
8) ความพึงพอใจในงานที่ท าอยู่ 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อขวัญและก ำลังใจ 
1) ปริมาณงาน 
2) สภาพในการท างาน 
3) ค่าจ้าง 
4) ค่าตอบแทน 
5) สัมพันธภาพกับเพ่ือนร่วมงาน 
6) สัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชา 
7) ความเชื่อมั่นต่อระบบการบริหาร 
8) ความสามารถของผู้บังคับบัญชา 
9) ประสิทธิภาพของการบริหารงาน 
10) การติดต่อสื่อสาร 
11) สถานภาพและการยอมรับ 
12) ความมั่นคงในงาน และสัมพันธภาพในการท างาน 
13) การได้รับการยอมรับ 
14) โอกาสก้าวหน้า 
15) ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ 

วิธีกำรวัดขวัญและก ำลังใจ 
1) อัตราการเข้า-ออกงานของผู้ปฏิบัติงาน 
2) การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของผลงานหรือผลผลิต 
3) จ านวนผลผลิตที่สูญเปล่า หรือไม่ได้คุณภาพ 
4) บันทึกการท างาน 
5) ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจองค์การดีขึ้น 
6) รายงานของหน่วยให้ค าปรึกษาแนะน า 
7) อัตราการร้องทุกข ์
8) การสัมภาษณ์ผู้ลาออกจากงาน 
9) รายงานอุบัติเหตุ 
10) ข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงาน 
11) บันทึกการฝึกอบรม 
ขวัญและก าลังใจเป็นสภาพของจิตใจไม่สามลารถวัดได้โดยตรง ต้องใช้การวัดโดย

ทางอ้อม การตรวจสอบสภาพขวัญและก าลังใจของผู้ปฏิบัติงานควรท าเป็นประจ า เนื่องจากส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติและประสิทธิผลของงาน องค์กรใดประกอบด้วยบุคคลที่มีขวัญดี
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ย่อมจะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในท าตรงกันข้ามองค์กรใดมีบุคคลมีขวัญต่ า
องค์กรนั้นย่อมจะบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงานตกต่ าในการวัดขวัญ 

ควำมสนใจในหน้ำที่กำรงำน 
1) ควำมหมำยของควำมพอใจหน้ำที่กำรงำนที่ปฏิบัติ 
ความพอใจในหน้าที่การงานที่ปฏิบัติ หมายถึง ความพอใจในงานของพนักงานที่มีส่วน

เกี่ยวพันกับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นอันมาก มีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง
กับความพ่ึงพอใจของพนักงาน เช่น ความมั่นคงในงาน ความก้าวหน้า ลักษณะของงานที่ปฏิบัติและ
เพ่ือนร่วมงาน เป็นต้น ถ้าพนักงานมีความรู้สึกว่างงานที่ปฏิบัติมีความมั่นคง มองเห็นโอกาสที่จะ
ก้าวหน้าไปในองค์กร งานที่ปฏิบัติอยู่เป็นที่น่าสนใจ ตรงกับความรู้ความสามารถผลประโยชน์ตอบ
แทนอยู่ในเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ รวมทั้งมีเพ่ือนร่วมงานที่ดี สามารถปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นสุข ก็จะให้
พนักงานมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานสูง 

2) ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อควำมพอใจในงำนที่ปฏิบัติ 
2.1) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จในการ 
2.2) ระบบค่าตอบแทน สะท้อนให้เห็นถึงความมีคุณค่าของผู้ปฏิบัติงาน 
2.3) สภาพการปฏิบัติงาน มีความส าคัญเพราะกระทบต่อความต้องการทางร่างกาย

และส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงาน 
2.4) นโยบายและฝ่ายบริหารขององค์กร สะท้อนให้เห็นถึงความส าเร็จในการ

ปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบและบทบาทของผู้ปฏิบัติงาน 
2.5) ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา เพราะสะท้อนถึงความส าเร็จ

ในการปฏิบัติงานและความพอใจในสังคม 
2.6) ความก้าวหน้าในงาน ทั้งในต าแหน่งงานและพัฒนาด้านความรู้ความช านาญใน

การปฏิบัติงาน 
3) จุดมุ่งหมำยหลักและนโยบำยกำรด ำเนินงำน 

3.1) ความหมายของจุดมุ่งหมายหลักการด าเนินงาน หมายถึง ข้อความที่ว่าด้วย
ค่านิยมและทัศนคติของผู้ประกอบการที่มีต่อองค์การที่ตนจัดตั้งขึ้น โดยปกติจุดมุ่งหมายหลักจะเป็น
ข้อความกว้าง ๆ ที่ไม่ระบุเฉพาะเจาะจงวันเวลาและเป้าหมายที่แน่นอนลงไป จุดมุ่งหมายหลักเป็น
ส่วนส าคัญส่วนหนึ่งของกระบวนการวางแผนที่สามารถก่อให้เกิดผลส าเร็จระยะยาวแก่หน่วยงานหรือ
องค์กร  

3.2) การก าหนดจุดมุ่งหมายหลักการด าเนินงาน หมายถึง แนวทางการบริหารที่ดี
จะต้องมีการกระจายอ านาจและหน้าที่เพ่ือการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การมอบหมาย
ภารกิจในการปฏิบัติงานจะต้องเป็นไปอย่างเหมาะสม นโยบายการด าเนินการปฏิบัติงานควรจะมี
ความชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
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 4) ข้อควรค ำนึงในกำรก ำหนดนโยบำย   
การก าหนดนโยบายว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนอยู่ไม่น้อยส าหรับผู้บริหารหรือผู้ที่

ปฏิบัติหน้าที่ เพราะนอกจากจะเป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีไหวพริบสัญชาตญาณดียังต้องเป็นผู้มี
ความสุขุมรอบคอบและมีความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลหรือข่าวสารต่าง ๆ ทั้งนี้ เพ่ือความถูกต้องและ
มีลักษณะเป็นนโยบายการด าเนินงาน นอกจากนี้การก าหนดนโยบายการด าเนินงานเพ่ือการ
บริหารงานใด ๆ เป็นกระบวนการที่จะต้องใช้เวลา เสียทุนทรัพย์และเปลืองก าลังความคิดเป็นจ านวน
มาก หากนโยบายการด าเนินงานที่ก าหนดขึ้นไม่สามารถอ านวยประโยชน์กับการบริหารงานตาม
สมควรแล้ว การลงทุนด้วยทรัพยากรต่าง ๆ จึงเป็นการสูญเสียเปล่า ร่วมทั้งการบริหารงานย่อมไม่
ประสบความส าเร็จ ในการก าหนดนโยบายการด าเนินงานเพ่ือการใดก็ตาม ควรค านึงถึงข้ออันสมควร
พิจารณาดังต่อไปนี้  

4.1) การก าหนดนโยบายการด าเนินงานจะต้องค านึงถึงจุดประสงค์หลักขององค์กร
หรือหน่วยงาน โดยพิจารณาว่าองค์การหรือหน่วยงานมีภาระรับผิดชอบงานชนิดใดแล้วจึงก าหนด
นโยบายการด าเนินงานโดยด าเนินงานโดยไม่ค านึงถึงจุดประสงค์หลักย่อมได้ผลงานที่ไม่แน่นอนหรือ
อาจไม่ได้ผลงานตามท่ีต้องการ 

4.2) การก าหนดนโยบายการด าเนินงานต้องค านึงถึงความต้องการของพนักงานส่วน
ใหญ ่ซึ่งจะไม่เป็นสาเหตุของความขัดแย้งภายในหน่วยงาน 

4.3) การก าหนดนโยบายการด าเนินงานจะต้องค านึงถึงเหตุผลและความเป็นไปได้  
โดยลักษณะนี้ผู้จัดท านโยบายการด าเนินงานจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยและสิ่งแวดล้อม เช่น ฐานะทาง
เศรษฐกิจของหน่วยงาน ระเบียบและกฎหมายของสังคมวัฒนธรรม ค่านิยมและความเชื่อของสังคม
ส่วนร่วม หากการก าหนดนโยบายการด าเนินงานเปรียบได้กับเกิดความเป็นจริงหรือเกินความสามารถ
ของหน่วยงาน นโยบายการด าเนินงานเปรียบได้กับการสร้างวิมานในอากาศที่ไม่อาจปฏิบัติได้  
นอกจากนี้การก าหนดนโยบายการด าเนินงานจะต้องจัดเป็นล าดับก่อนหลังในลักษณะสิ่งใดควร
ด าเนินการก่อน และสิ่งใดควรด าเนินงานตามความจ าเป็น 

4.4) การก าหนดนโยบายการด าเนินงานต้องค านึงในด้านของความรู้ความสามารถ
ของผู้ปฏิบัติ โดยต้องคิดและเตรียมไว้ก่อนล่วงหน้าว่าการก าหนดสิ่งหนึ่งใดลงไป ผู้ปฏิบัติสามารถ
เข้าใจได้และมีความรู้เพียงพอที่จะหาวิธีด าเนินงานให้บรรลุจุดประสงค์หลักขององค์การ การก าหนด
นโยบายการด าเนินงานโดยไม่ค านึงถึงผู้ปฏิบัติย่อมเปรียบได้กับจินตนาการหรือความเพ้อฝันของ  
ผู้ก าหนดแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ในบางข้อความของนโยบายการด าเนินงานที่ต้องมีการพิจารณา
ตีความ จะต้องได้รับการพิจารณาตีความอย่างรอบคอบและแปลความออกมาอย่างชัดเจนเป็นที่เข้าใจ
และยอมรับของผู้ปฏิบัติ 
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5) สภำพแวดล้อมในกำรปฏิบัติงำน 
5.1) ความหมายของสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตัว 

เป็นปัจจัยหนึ่งที่มี อิทธิพลต่อประสิทธิภาพของการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  เช่น การปฏิบัติงาน 
อ่านหนังสือ เป็นต้น สภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตัวจะมีอิทธิพลท าให้ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
ได้พอ ๆ กับความรู้ความสามารถ เช่น ถ้าต้องการที่จะปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมเอ้ืออ านวยแต่ไม่มี
ความรู้พอที่จะปฏิบัติงานได้ จะท าให้ปฏิบัติงานไม่ส าเร็จ ในทางกลับกันหากมีความรู้ที่จะปฏิบัติงาน
ได้แต่สภาพแวดล้อมไม่ดีพอ แสงสว่างน้อย มีเสียงดังรบกวนอยู่ตลอด สภาพแวดล้อมเช่นนี้ อาจท าให้
ขาดสมาธิ เกิดความรู้สึกร าคาญ เป็นผลให้การปฏิบัติงานไม่ส าเร็จหรืออาจมีข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานได ้สภาพแวดล้อมจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน  

5.2) ความส าคัญของสภาพแวดล้อมของการปฏิบัติงาน การจัดสภาพแวดล้อมของ
การปฏิบัติงานที่ไม่ค านึงถึงปัจจัยความแตกต่างและขีดจ ากัดของผู้ปฏิบัติงาน นอกจากจะก่อให้เกิด
การปฏิบัติงานที่ไม่สะดวกสบาย ไม่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแล้วยังสั่งผลถึงระดับความเสี่ยง
ในการเกิดอุบัติเหตุ และปัญหาด้านสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย ในการจัดสภาพแวดล้อมของ
ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ถูกหลักจะท าให้พนักงานเกิดความเมื่อยล้าความเมื่อยล้านี้นอกจากจะเป็นต้นเหตุที่
ท าให้เกิดการผิดพลาดในการปฏิบัติงานซึ่งส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ทันที  ยังส่งผลต่อสุขภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานในระยะยาว ซึ่งส่งผลให้ปริมาณงานและคุณภาพของการผลิตลดลง 

5.3) ประเภทของสภาพแวดล้อมของการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมของการ
ปฏิบัติงานแบ่ง เป็น 3 ประเภท   

(1) สภาพแวดล้อมทางกายภาพในการปฏิบัติงาน คือ สิ่งต่าง ๆ ในบริเวณที่
ปฏิบัติงาน เช่น ลักษณะอาคาร การออกแบบ ห้องปฏิบัติงาน สภาพของห้องปฏิบัติงาน โต๊ะท างาน 
การมองเห็น เครื่องมือเครื่องใช้ รวมถึงที่จอดรถของบริษัท เป็นต้น 

(2) สภาพแวดล้อมด้านเวลาในการปฏิบัติงาน คือ เวลาเป็นสิ่งก าหนด
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน จะเห็นพนักงานในสังคมปัจจุบันเคร่งเครียดกับงาน ปฏิบัติงานแข่งกับ
เวลา พนักงานบางคนปฏิบัติงาน 7 วันต่อสัปดาห์ บางคน 6 วันต่อสัปดาห์ และบางคน 5 วันต่อ
สัปดาห์ พนักงานบางคนปฏิบัติงาน 10-20 ชั่วโมง ไม่มีเวลาพัก บางคนปฏิบัติงาน 8 ชั่วโมง มีเวลา
พัก พนักงานที่ปฏิบัติงาน 7 วันต่อสัปดาห์ จะปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากกว่าพนักงานที่ปฏิบัติงาน 
6 วันต่อสัปดาห์ และมากกว่าพนักงานที่ปฏิบัติงาน 5 วันต่อสัปดาห์จริงหรือไม่ ร่างกายสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพติดต่อกันนานเท่าไร และปฏิบัติงานได้นานเพียงใดต่อวันพนักงาน
ปฏิบัติงาน 7 วันต่อสัปดาห์ จะมีความเครียดมากกว่าคนที่ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ และมากกว่า
พนักงานที่ปฏิบัติงาน 5 วันต่อสัปดาห์ หรือไม่ ค าถามนี้จะเป็นเหตุผลให้ท าการศึกษาเรื่องเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 
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(3) สภาพแวดล้อมทางจิตในการปฏิบัติงาน คือ นอกจากสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ยังมีสภาพแวดล้อมทางจิตใจที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของบุคคลอีกด้วย ลักษณะสังคมและเพ่ือนร่วมงาน รวมทั้งลักษณะวัฒนธรรมในองค์การ 
เป็นปัจจัยที่ท าให้บุคคลมีความรู้สึกและพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน สภาพแวดล้อมมีผลต่อ
ความรู้สึก 2 ลักษณะ คือ ความเบื่อหน่าย และความเม่ือยล้า 

4.4.3 กำรแก้ปัญหำและกำรตัดสินใจ 
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจมีเนื้อหาที่น่าสนใจและเกิดประโยชน์ต่อผู้บริหารในระดับ

ต่าง ๆ รวมถึงมีประโยชน์ต่อผู้สนใจทุกคน เพราะในชีวิตประจ าวันของแต่ละคนไม่ว่าจะมีหน้าที่การ
งานอะไร อยู่ในระดับใดของหน่วยงานหรือประกอบธุรกิจส่วนตัวใด ๆ ก็ตาม ย่อมเกิดปัญหาให้
ตัดสินใจเสมอตั้งแต่ปัญหาเล็กน้อยจนถึงปัญหาที่ใหญ่หรือปัญหานั้นซับซ้อนมากที่ยากต่อการตัดสินใจ 

1) กำรแก้ปัญหำ  
1.1) ความหมายของปัญหา หมายถึง  
1.2) ความยุ่งยากท่ีจะต้องแก้ไข 
1.3) สภาวการณ์ที่ไม่พึงประสงค ์
1.4) เหตุการณ์ที่เป็นไปไม่ตรงตามคาดหวังโดยไม่ทราบสาเหตุ 
1.5) การที่มนุษย์ไม่รู้จักวิธีท าอย่างไร จึงจะบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
1.6) เหตุการณ์หันเหเบี่ยงเบนจากที่ควรจะเป็น หรือความแตกต่างระหว่างสภาวะ 

ที่เกิดจริงกับสภาวะที่ 
1.7) ตั้งเป้าหมายว่าควรจะเป็น 

องค์ประกอบของปัญหำ เมื่อเกิดปัญหำจะต้องมีองค์ประกอบที่ส ำคัญ 3 ประกำร คือ  
1) ความเบี่ยงเบนแตกต่างจากสภาพตามเหตุการณ์ที่ควรจะเป็นตามเป้าหมาย  
2) มีแนวโน้มว่าจะเกิดปัญหาในอนาคต  
3) ความไม่แน่นอนที่อาจเกิดข้ึนได้ในอนาคตโดยมีเหตุการณ์แทรกแซงเกิดขึ้น 
ควำมส ำคัญของหัวข้อปัญหำ 
การศึกษาเพ่ือเข้าใจชัดเจนว่า “ปัญหาคืออะไร” และ “อะไรคือปัญหา” นับเป็นขั้นตอน

ที่ส าคัญมากที่สุด เพราะเมื่อสามารถระบุปัญหาได้ถูกต้องแน่ชัดตรงประเด็นก็เท่ากับสามารถ
แก้ปัญหาลุล่วงเสร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง ส่วนมากปัญหาที่มิอาจแก้ไขให้ส าเร็จลุล่วงไปได้สาเหตุเพราะไม่
สามารถสืบเสาะหาได้ว่าอะไรคือตัวปัญหาแท้จริง เพราะสถานการณ์ที่เห็นมักเป็นอาการไม่ใช่ตัว
ปัญหา การระบุปัญหาให้ชัดเจนจึงมิใช่เรื่องง่ายการแก้ปัญหาที่ประสบผลส าเร็จบางครั้งอาจต้องยอม
ให้เวลาส าหรับขั้นตอนระบุปัญหาประมาณ 60-70 เปอร์เซ็นต์ ของเวลาทั้งหมด ทั้งนี้ เพราะเป็น
ขั้นตอนแรกและมีความส าคัญมากท่ีสุด กล่าวได้ว่าการระบุปัญหาได้ถูกต้องจะช่วยน าพาให้ด าเนินการ
ต่อไปอย่างถูกทิศทาง บรรลุเป้าหมายได้โดยสะดวกง่ายดาย 
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กระบวนกำรแก้ปัญหำ 
ในการแก้ปัญหาจะต้องพยายามค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา แล้วมุ่งเน้นแก้สาเหตุ

แห่งปัญหาให้หมดสิ้น เมื่อท าได้ดังนี้แล้ว ก็เท่ากับว่าปัญหาได้รับการแก้ไขโดยปริยาย การแก้ไขสาเหตุ
แห่งปัญหาจะต้องแก้ไขให้ครบระบบ ถ้าแก้เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งปัญหาก็จะยังคงมีอยู่ไม่จบสิ้น 

การระบุปัญหานับเป็นขั้นตอนแรก และขั้นตอนส าคัญที่สุดของกระบวนการแก้ปัญหา 
ดังนั้นการที่จะสามารถระบุปัญหาได้ชัดเจน เป็นปัญหาถูกต้องแท้จริงมีความสมบูรณ์ครบถ้วน 
นอกจากก าหนดหัวข้อแล้วควรจะต้องพิจารณาและด าเนินการตามหัวข้ออ่ืนเพ่ิมต่อไปอีก ดังนี้ 

1) ก าหนดหัวข้อปัญหา 
2) ก าหนดสภาพแห่งปัญหา 
3) ก าหนดวัตถุประสงค์ 
4) ก าหนดบทบาทของผู้แก้ปัญหา 
กระบวนกำรแก้ปัญหำ  
บุคคลผู้เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาย่อมมีสิทธิ์ในการเลือกใช้ขั้ นตอนของรูปแบบใด

รูปแบบหนึ่งได้ตามความพอใจ ขอเพียงว่าในขณะปฏิบัติให้รู้จักปรับเปลี่ยนวิธีเล็กน้อย ทั้งนี้เพ่ือให้
สอดคล้องเหมาะสมกับประเภทของปัญหา ซึ่งมีความแตกต่างกันอยู่บ้างพอสมควร แต่อย่างไรก็ตาม 
ในขั้นตอนที่จ าเป็น และส าคัญทุกขั้นตอน ลักษณะการพิจารณาเพ่ือเสนอแนวความคิดสามารถนาไป
ประยุกต์เหมือนกันได้ทุกกรณ ี

2) กำรตัดสินใจ 
2.1) ควำมหมำยของกำรตัดสินใจ 
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเลือก โดยการประเมินและเลือกสิ่งที่ประเมินว่า

เหมาะสม พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเลือกที่จะปฏิบัติในสิ่งต่าง ๆ จากหลาย ๆ ทางเลือก ซึ่งส่งผลต่อ
การแก้ปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การเลือกทางเลือกจากหลายทางเลือกโดยผ่าน กระบวนการ
ตัดสินใจ ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

2.2) กระบวนกำรตัดสินใจ 
มนุษย์มีความสามารถทางความคิดเป็นเลิศ แต่ละคนจะแตกต่างกันบ้างตามความรู้

ความช านาญ และประสบการณ์ท่ีได้อบรมฝึกฝน ทุกคนล้วนต้องเคยแก้ปัญหากันมาแล้วอย่างโชกโชน 
ประสบผลส าเร็จบ้าง ไม่ประสบบ้าง แต่เมื่อเหตุการณ์ผ่านพ้นไปแล้วก็พากันลืม เพราะในขณะคิด
แก้ปัญหานั้นมิได้มีกฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนแน่นอน หลักการแก้ปัญหาจึงค่อนข้างเป็นไปตาม
ธรรมชาติ นั่นคือ (1) อาศัยความรู้ความช านาญและประสบการณ์ (2) ท าตามสามัญส านึกและ
สัญชาตญาณ (3) ปฏิบัติตามแนวทางเดิม ซึ่งเคยประสบผลมาบ้างพอสมควร (4) จดจ าแบบอย่างที่
ผู้ อ่ืนเคยปฏิบัติ (5) วิธีการที่เลือกปฏิบัติขึ้นอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกในขณะนั้น  (6) ปฏิบัติตาม
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ค าแนะน าของผู้อื่น (7) ยอมรับสภาพโดยไม่ด าเนินการอ่ืนใดทั้งสิ้น และ (8) หันเหความสนใจไปเรื่อง
อ่ืนเพื่อลดความตึงเครียด 

ในปัจจุบันได้มีผู้คิดค้นก าหนดขั้นตอน วางระเบียบแบบแผนในการวิเคราะห์ปัญหา
อย่างรัดกุม และมีประสิทธิภาพ สามารถบันทึกแนวความคิดในการแก้ปัญหาเก็บไว้เป็นหลักฐาน  
จึงสะดวกและเหมาะสมถ้าประสงค์จะรื้อฟื้น ปรับปรุง หรือมอบโอนให้ผู้อ่ืนรับผิดชอบต่อไป 

2.3) วิธีสร้ำงเสริมควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจ 
(1) กล้าตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยว 
(2) การไตร่ตรองอย่างละเอียดลึกซ้ึงคือพ้ืนฐานแห่งการตัดสินใจ 
(3) ละทิ้งความเห็นแก่ตัว ตัดสินใจโดยปราศจากความกลัว 
(4) ความเป็นไปได้ที่ไร้ข้อจ ากัดของมนุษย์ 
(5) การตัดสินใจแบบถอยเพื่อบุก 
(6) ช่วงกระแสต่อ คือ ฐานศิลาส าหรับก้าวสู่การพัฒนาแบบติดปีก 
(7) วิธีวินิจฉัยแบบผู้ก่อการร้ายขอเพียงได้เปรียบเฉพาะส่วนก็เอาชนะได้ 
(8) วิธีตัดสินใจแบบรวมศูนย์ก าลัง 
(9) รู้จักคิดแบบต่อเนื่องในระดับท่ีสูงยิ่งกว่าเพื่อลดความผิดพลาดในการตัดสินใจ 
(10) วิธีตัดสินใจแบบเกลียววัฏจักร 
2.4) สรุปกำรแก้ปัญหำและกำรตัดสินใจ 
การตัดสินใจนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ปัญหาก็คือ 

การตัดสินใจส่วนใหญ่นั้นไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะมีความซับซ้อน วิธีการแก้ปัญหาอย่างง่าย ๆ แบบ
ก าปั้นทุบดิน หรือวิธีการลอง ผิดลองถูกนั้นจะใช้ไม่ได้ผล และที่ส าคัญที่สุดคือการตัดสินใจนั้นไม่
เพียงแต่กระทบตัวผู้อ่านเองโดยตรงเท่านั้นแต่ยังกระทบไปถึงครอบครัวญาติมิตร ผู้ร่วมงาน หรือ
แม้แต่คนที่ไม่รู้จักอีกด้วย ดังนั้นการตัดสินใจที่ดีมีเหตุผลจึงเป็นปัจจัยที่จะชี้ชะตาว่าท่านจะประสบ
ความส าเร็จในเป้าหมายชีวิตหรือไม่การตัดสินใจที่ดีนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลของการตัดสินใจแต่ขึ้นอยู่กับ
กระบวนการตัดสินใจ การตัดสินใจที่ส าคัญนั้นไม่ใช่แค่การโยนหัวโยนก้อย แต่ต้องใช้กระบวนการที่มี
ขั้นตอน เพ่ือให้คนทั่วไปได้คิดและใช้เหตุผลเพ่ือที่จะเดินไปสู่หนทางที่ถูกต้องและประสบความส าเร็จ 
ถ้าเริ่มต้นด้วยประเด็นของปัญหาที่ผิดแล้ว ผลลัพธ์ก็จะออกมาผิดด้วย ถ้าเราพยายามเลี่ยงการ
ตัดสินใจเพราะกลัวความรับผิดขอบที่จะตามมา ผลร้ายที่เกิดขึ้น เรายังต้องรับผิดชอบอยู่ดีเพราะการ
ไม่ตัดสินใจ ก็คือการตัดสินใจแบบหนึ่ง แล้วไฉนเราจะไม่ตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่แก้ปัญหา
อย่างถูกต้องทันกาลเพ่ือสร้างเสริมฐานะ อ านาจ และผลประโยชน์ที่เรามีอยู่ถ้าคุณตัดสินใจได้ดีขึ้น 
คุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้น มีความสุขมากขึ้น มีสุขภาพดีขึ้น มีความมั่นคงมากขึ้น และมีชีวิตที่เต็มเปี่ยมมาก
ขึ้น และการตัดสินใจที่ดีขึ้นนั้นสามารถท าได้ง่ายอย่างน่าทึ่ง...เพียงแต่คุณรู้ว่าต้องท าอย่างไร 
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4.4.4 กำรจัดกำรควำมขัดแย้งในองค์กำร  
ทฤษฎีความขัดแย้ง ความขัดแย้งเป็นเรื่องปรกติของการอยู่ในสังคม ไม่ว่าสังคมจะเป็น

สังคมครอบครัว สังคมเพ่ือน หรือสังคมการท างาน ยิ่งสังคมมีขนาดใหญ่มากขึ้น ยิ่งมีโอกาสที่จะเกิด
ความขัดแย้งได้มากยิ่งขึ้น แต่ความขัดแย้งไม่ได้มีผลด้านลบเสมอไป และอาจสามารถท าประโยชน์
จากการเกิดความขัดแย้งนั้นได้โดยพิจารณาจากทฤษฎีการบริหาร ความขัดแย้งภายในองค์กร 

ความขัดแย้ง หมายถึง การที่แต่ละฝ่ายไป ด้วยกันไม่ได้ในเรื่องเกี่ยวกับความต้องการไม่
ว่าจะเป็นความต้องการจริง หรือศักยภาพที่จะเกิดตามต้องการ รวมถึงสภาพที่บุคคล หรือกลุ่มบุคคล
แสดงออกไปในทางที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน ซึ่งสืบเนื่องมาจากอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ความต้องการ  
ที่ขัดกัน ตลอดจนประสบการณ์ ค่านิยม ทัศนคติ บทบาท และการรับรู้ต่าง ๆ ที่ไม่สอดคล้องกัน 

องค์การ หมายถึง บุคคลกลุ่มหนึ่งที่มารวมตัวกัน โดยมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกัน และด าเนินกิจกรรมบางอยางร่วมกันอย่างมีขั้นตอนเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์นั้น ๆ 

ปัจจัยสาเหตุของความขัดแย้ง หมายถึง แหล่งที่เป็นบ่อเกิดหรือแหล่งที่มาของการท าให้
เกิดความคิดเห็น หรือความเชื่อไม่ตรงกัน ในการวิจัยนี้ได้จ าแนกสาเหตุของความขัดแย้งออกเป็น 5 
สาเหตุใหญ่ ๆ คือ 

1) ด้านการสื่อสารระหว่างบุคคล หมายถึง ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการติดต่อสื่อสาร
เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างพนักงานระหว่างแผนกและระหว่างต าแหน่ง ประกอบด้วย
ความขัดแย้งในการให้ค าอธิบายงานที่ความชัดเจน การปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลในการท างาน
ระหว่างกัน ไม่แสวงหาข้อมูลเพ่ิมเติมของเพ่ือนร่วมงาน และการพูดความจริงหรือการแสดงความ
คิดเห็นที่ตรงกับความรู้สึก 

2) ด้านทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด หมายถึง ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากปริมาณของ
ทรัพยากร ด้านวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ภายใน รวมทั้งวิธีการบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพยากร
ของบริษัท ประกอบด้วย การมีระบบควบคุมและตรวจสอบปริมาณการใช้อย่างเข้มงวด นโยบาย  
ในการใช้งบประมาณในการซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ของบริษัท ความมีคุณภาพของวัสดุและอุปกรณ์ 
การปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้มีความทันสมัย 

3) ด้านกระบวนการท างาน หมายถึง ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการก าหนดนโยบาย 
ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับกระบวนการท างานของฝ่ายต่าง ๆ ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงมีการ
ก าหนดขั้นตอนการท างานที่ชัดเจนและเป็นไปตามโครงสร้างงานที่ถูกออกแบบไว้ การมอบหมาย
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชา การได้รับมอบหมายให้ท างานพิเศษจาก
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงเนื่องจากได้รับความไว้วางใจ การส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบงานเพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพสูง 
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4) ด้านบุคลิกภาพที่แตกต่าง หมายถึง ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างบุคลิกภาพภายใน
ของพนักงานที่ปฏิบัติงาน การปฏิบัติตนเพ่ือให้เกิดการยอมรับ บุคลิกภาพในการใช้ค า พูดแบบ
ตรงไปตรงมา การแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากเรื่องงาน และการรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน 

5) ด้านค่านิยมที่แตกต่างกัน หมายถึง ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากความแตกต่างในด้าน
ความเชื่อ ความคาดหวัง ทัศนคติ เป้าหมาย ประวัติส่วนตัวและการเลี้ยงดูของพนักงานเป็นต้น  

ระดับของควำมขัดแย้ง 
1) ความขัดแย้งส่วนบุคคล เป็นความขัดแย้งภายในของแต่ละบุคคล ซึ่งเกิดจากแรง

กดดนัที่ได้รับเป้าหมายหรือความคาดหวังที่ไม่สอดคล้องกัน หรือเป็นความขัดแย้งซึ่งเกิดขึ้นเมื่อแต่ละ
บุคคลเกิดความสับสน วิตกกังวล หรือเกิดความตึงเครียด 

2) ความขัดแย้งระหว่างบุคคล เป็นความขัดแย้งซึ่งเกิดขึ้นเมื่อบุคคลสองคนขึ้นไปมีความ
ขัดแย้งกัน ซึ่งอาจจะเป็นลักษณะด้านเหตุผล หรือด้านอารมณ์ หรือทั้งสองอย่าง เป็นต้น 

3) ความขัดแย้งระหวางกลุ่ม เป็นความไม่ลงรอยกันหรือเป็นปัญหาซึ่งเกิดขึ้นระหว่าง
กลุ่มในองค์การ ความขัดแย้งเหล่านี้เกิดข้ึนเนื่องจากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ความต้องการในการ
รับรู้ทัศนคติ และการขาดความเข้าใจกัน เป็นความขัดแย้งซึ่งเกิดระหวางกลุ่มต่าง ๆ ภายในองค์การ 
หรือเป็นความขัดแย้งทางด้านเหตุผลและอารมณ์ระหว่างกลุ่มในองค์การ ซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มงานใน
หน้าที่หรือกลุ่มงานข้ามหน้าที่กันได้ ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มเป็นเรื่องปกติในองค์การ   

4) ความขัดแย้งระหว่างองค์การ เป็นความขัดแย้งที่เกิดจากการแข่งขันระหว่างองค์การ
ต่าง ๆ 

สำเหตุของควำมขัดแย้ง เป็นกระบวนการของการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ซึ่งเริ่มต้นจาก
การท าความเข้าใจถึงสถานการณ์ของความขัดแย้ง ซึ่งแบ่งออกเป็นหลาย รูปแบบ ดังนี้ 

1) ความขัดแย้งในแนวดิ่ง จะเกิดขึ้นในระดับสายการบังคับบัญชา โดยทั่วไปแล้วจะ
เกี่ยวข้องกับความเห็นที่ไม่ตรงกันของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ในด้านทรัพยากร เป้าหมาย 
วันครบก าหนด หรือผลลัทธ์ของการปฏิบัติงาน 

2) ความขัดแย้งในแนวนอน จะเกิดขึ้นระหว่างบุคคลหรือกลุ่มในระดับสายบังคับบัญชา
เดียวกัน โดยจะเกี่ยวข้องกับความเข้ากันไม่ได้ของเป้าหมาย การขาดแคลนทรัพยากร และปัจจัย
ระหว่างบุคคล 

3) ความขัดแย้งระหว่างสายการบังคับบัญชา ที่ปรึกษา เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นใน
แนวนอน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการเข้ากันไม่ได้ระหว่างพนักงานที่มีอ านาจบริหาร และพนักงานฝ่ายที่
ปรึกษา เช่น ที่ปรึกษาอาจเสนอความคิดเห็น แต่สายงานหลักไม่เชื่อ เป็นต้น 

4) ความขัดแย้งด้านบทบาท เป็นความขัดแย้งในการท างานที่เกิดขึ้นปกติ ซึ่งเกิดจากการ
สื่อสารที่ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายการท างานที่มากเกินไป การก าหนดลักษณะงานที่น้อยเกินไป 
และความไม่สามารถเข้ากันได้ระหว่างความคาดหวังจากแหล่งที่แตกต่างกัน 
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5) ความสัมพันธ์ของเส้นทางการไหลของงาน คือต้นก าเนิดของความขัดแย้ง การโต้เถียง
และความไม่เห็นด้วย อาจจะเกิดขึ้นกับบุคคลและกลุ่มที่ต้องการความร่วมมือเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่
ท้าทาย  

6) ความขัดแย้งจากความไม่ชัดเจนในอ านาจหน้าที่  ซึ่งหากบุคคลหรือกลุ่มอยู่ ใน
สถานการณ์ที่ก ากวม คือสถานการณ์ที่ไม่รู้ว่าตนเองมีหน้าที่อะไร และอยู่ในความรับผิดชอบของใคร 
ความขัดแย้งก็อาจจะเกิดขึ้นได้ง่าย เนื่องจากมีการท างานก้าวก่ายหน้าที่กัน 

7) การขาดแคลนทรัพยากร จะท าให้องค์การตกอยู่ ในสถานการณ์การแข่งขันที่
เสียเปรียบ เมื่อทรัพยากรมีการขาดแคลนความสัมพันธ์ในการท างานก็จะท าให้เกิดปัญหา โดยเฉพาะ
ในองค์การที่มีการลดจ านวนพนักงานและองค์การที่มีปัญหาด้านการเงิน 

8) ความไม่สมดุลด้านอ านาจหรือคุณค่า ความสัมพันธ์ระหว่างงานสามารถสร้างความ
ขัดแย้งได้ โดยจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลหรือกลุ่มที่ต้องท างานร่วมกัน มีความแตกต่างกันอย่างมากใน
ต าแหน่งหน้าที่ อ านาจ หรือคุณค่า 

สำเหตุประกำรใหญ่ ๆ ดังต่อไปนี้ 
1) ด้านความขัดแย้งจากข้อมูล หมายถึง การขาดข้อมูล ข้อมูลไม่ตรงกันสื่อสารบกพร่อง 

ความแตกต่างของวิธีการแปรผลข้อมูล ความแตกต่างในการรับรู้ข้อมูลเป็นต้น 
2) ด้านความขัดแย้งจากผลประโยชน์ หมายถึง การแยงชิงทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด

การแก่งแย่งเพ่ือตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ ความรัก เกียรติยศ ชื่อเสียง เป็นต้น 
3) ด้านความขัดแย้งทางด้านโครงสร้าง หมายถึง กระบวนการท างานระบบความยุติธรรม

และเสมอภาค ระบบการควบคุม ระบบอ านาจและบารมี ระบบการกระจายทรัพยากร เป็นต้น 
4) ด้านความขัดแย้งจากความสัมพันธ์ หมายถึงความแตกต่างหรือเข้ากันไม่ได้ในเรื่อง

ของบุคลิกภาพ พฤติกรรม การส าคัญผิด การสื่อสารบกพร่อง 
5) ด้านความขัดแย้งจากค่านิยม หมายถึง ความแตกต่างในโลกทัศน์  ความเชื่อ 

ความคาดหวัง ทัศนคติ เป้าหมาย ฐานคติ การตัดสินใจ ความประพฤติกรรม การตีค่าประเมิน 
ข้อดี–ข้อเสียของควำมขัดแย้ง ควำมขัดแย้งจะมีทั้งข้อดีและข้อเสีย แต่โดยทั่วไปคน

มักจะนึกถึงโทษ หรือข้อเสียของควำมขัดแย้งก่อนเป็นอันดับแรก 
ข้อเสียของควำมขัดแย้ง 
1) โทษหรือข้อเสียของความขัดแย้ง ขาดการยอมรับ ขาดความไว้วางใจ ไม่เคารพกัน 

มีทัศนคติเชิงลบกับฝ่ายตรงข้าม ขาดความร่วมมือในการท างาน คนมุ่งที่จะเอาแต่การชนะกัน โดยไม่
ค านึงถึงผลที่จะตามมา  

2) ท าให้เกิดการสูญเสียกาลังคนออกจากองค์การ เนื่องจากทนดูและทนร่วมท างาน 
ภายใต ้ของความขัดแย้งอย่างรุนแรงนั้นต่อไปไม่ได้ 

3) ท าให้มิตรภาพระหว่างบุคคลหรือกลุ่มน้อยไปจากเดิมมาก  
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4) บรรยากาศของความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกันจะหมดไปจนอาจจะน ามาซึ่ง
การต่อสู้หรือทะเลาะวิวาทกนด้วยอารมณ์ท่ีใช้เหตุผลได้  

5) ท าให้เกิดการต่อต้านความขัดแย้งขึ้น  
6) เกิดการบิดเบือนการรับรู้ โดยแต่ละกลุ่มจะมองทักษะและผลการปฏิบัติงานของพวก

เขาว่าเหนือกว่าบุคคลอ่ืน  
7) เกิดภาพลวงตาในทางลบมากขึ้น  
8) ท าให้เกิด “จุดบอด” ขึ้นโดยที่การผูกพันอยู่กับบทบาทและสถานภาพของกลุ่มแต่ละ 

กลุ่มมากเกินไป จนเกิดความกลัวต่อการพายแพ้  
นอกจากนี้ เมื่อความขัดแย้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้จะมีทั้งคุณและโทษ แต่ถ้าความ 

ขัดแย้งมีระดับสูงหรือมากเกินไป ผลเสียยอมเกิดขึ้นแน่นอน ถ้าความขัดแย้งมีระดับความรุนแรงท า  
ให้เกิดความเสียหายต่อเกียรติยศ ชื่อเสียง ทุนทรัพย์ และผลผลิต บุคคลอาจไม่พอใจในการท างาน 
เกิดการเฉื่อยชา หรืออาจไม่ทนที่จะอยู่ในองค์กร ท าให้ประสิทธิภาพงานลดลงเกิดความเสียหายแก่ 
องค์กรได ้

ข้อดีของควำมขัดแย้ง 
1) ความขัดแย้งกบกลุ่มอื่น ท าให้เกิดความสามัคคีในกลุ่ม 
2) ถ้าเป็นความขัดแย้งที่ไม่รุนแรงมาก จะก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมทางสังคม ในกลุ่มมากขึ้น 
3) ความขัดแย้งอาจช่วยให้ความสัมพันธ์คงอยู่ต่อไป เพราะไม่ปล่อยความไม่เห็นพ้องต่อ

กันออกไปบ้าง ไม่ได้เก็บกดไว้ 
4) ป้องกันไม่ให้องค์กรหยุดอยู่กับที่ หรือเฉื่อยชา เพราะมีคนที่คิดเห็นแตกต่างไป 

จากเดิม จึงน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง โดยท าให้บุคคลและองค์กรเกิดการเปลี่ยนอย่างเหมาะสม 
5) ท าให้ปัญหาต่าง ๆ กระจ่างชัดขึ้น เพราะมีการพูดอภิปรายให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น 
6) กระตุ้นให้เกิดการแสวงหาข้อมูลใหม่ ๆ วิธีการแก้ปัญหาใหม่ ๆ 
7) ความคิดเห็นที่แตกต่างกันท าให้มีความรอบคอบ มีความริ เริ่มสร้างสรรค์ใหม่ ๆ 

ที่เกิดขึ้นได ้
ประโยชน์ของควำมขัดแย้ง 
บางคนถามว่า ความขัดแย้งดีหรือไม่ เพราะแค่ได้ยินชื่อก็เกิดความรู้สึกในทางลบไป 

เรียบร้อยแล้วแต่ในความเป็นจริงแล้วหาเป็นเช่นนั้น ไม่ความขัดแย้งมีทั้งข้อดีและข้อเสียไม่ใช่  
ส่งผลร้ายเสมอไป เราพบความหลากหลายของคนทั้งที่มีความเชื่อวิถีชีวิต ค่านิยม ทัศนคติ ที่ต่างจาก
เราหรือคล้ายกับเราจนกระทั้งไม่เหมือนกับ เราเลยดังนั้น ทุกครั้งที่มีการตัดสินใจจึงยาก  มากที่จะ
หลีกเลี่ยงความขัดแย้งคงไม่มีใครในโลกนี้ไม่เคยขัดแย้งกับคนอ่ืน ไม่มีใครคนไหนจะมี  ความคิดเห็นที่
ตรงกันไปได้ ทุกเรื่องและทุกเวลาแม้กระทั่ง ความขัดแย้งในตัวเองแต่ต้องถามกลับว่ามีความขัดแย้ง
อีกมากเท่าไหร่ ที่เรายังไม่ได้จัดการ มีค ากล่าวว่า อยากเป็นใหญ่ต้องผูกมิตร มากกว่า สร้างศัตรูแต่คน
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ที่ประสบความส าเร็จอันยิ่งใหญ่ล้วนมีศัตรูที่แข็งแกร่งและเข้มแข็งทั้งสิ้น นั้นหมายความว่า อุปสรรค
ยิ่งยากเราก็ยิ่งแข็งแกร่ง ดังนั้น องค์กรใดไม่มีความขัดแย้งองค์กรนั้นก็ยากท่ีจะบินขึ้นสู่ที่สูง 

ผลของความขัดแย้งความขัดแย้งมีทั้งแง่ดีและแง่ไม่ดีหมายความว่าความขัดแย้งอาจเป็น
ในลักษณะในทางสร้างสรรค์และท าลายถ้าหากความขัดแย้งในองค์กรมีมากเกินไป ผลที่ตามมาก็จะ
เป็นไปในทางลบซึ่งมีลักษณะท าลายประสิทธิผลขององค์การ แต่ถ้าความขัดแย้งอยู่ในจุดที่เหมาะสมก็
จะเกิดผลในทางบวกซึ่งมีลักษณะเป็นการสร้างสรรค์ประสิทธิผลให้กับองค์การอย่างไรก็ตามในทาง
ปฏิบัติบางครั้งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากที่จะก าหนดว่าความขัดแย้งขนาดไหนถึงจะเรียกว่า เป็นจุดที่
เหมาะสมที่สุดต่อปัญหา ดังกล่าวนี้ได้กลยุทธ์ที่จะช่วยตัดสินใจได้ดีที่สุดก็คือการสังเกตผลที่ตามมา
ของความขัดแย้งทั้งสองประการนั่นเองกล่าวคือถ้าผลของความขัดแย้งออกมาในทางบวก  ก็เรียกว่า 
ความขัดแย้งอยู่ในจุดที่เหมาะสมที่สุด แต่ถ้าผลออกมาในทางลบก็ถือได้ว่าความขัดแย้งน า ไปสู่การ
ท าลายมากกว่าการสร้างสรรค์นั่นเอง 

วิธีกำรจัดกำรกับควำมขัดแย้ง 
วิธีการจัดการกับความขัดแย้งออกเป็น 5 แนวทาง ดังนี้ 
1) การเอาชนะ เมื่อคนเราพบกับความขัดแย้ง จะมีบางคนที่แก้ไขความขัดแย้งด้วย

วิธีการเอาชนะ โดยมุ่งเน้นชัยชนะของตนเองเป็นส าคัญ จึงพยายามใช้อิทธิพลวิธีการหรือช่องทางต่าง ๆ 
เพ่ือจะท าให้คู่กรณียอมแพ้หรือพ่ายแพ้ตนเองให้ได้การแก้ไขความขัดแย้งในแนวทางนี้จะท าให้เกิดผล
ลัพธ์ในลักษณะ “ชนะ-แพ้” 

2) การยอมรับ จะเป็นพฤติกรรมที่เน้นการเอาใจผู้อื่น อยากเป็นที่ยอมรับและได้รับความ
รัก มุ่งสร้างความพอใจให้แก่คู่กรณีโดยที่ตนเองจะยอมเสียสละแนวทางการแก้ไขความขัดแย้งแบบนี้
เกิดผลลัพธ์ในลักษณะ “แพ้-ชนะ” 

3) การหลีกเลี่ยง เป็นวิธีจัดการกับความขัดแย้งในลักษณะไม่สู้ปัญหาไม่ร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหาไม่สนใจความต้องการของตนเองและผู้อ่ืน พยายามวางตัวอยู่เหนือความขัดแย้ง พูดง่าย ๆ 
ก็คือท าตัวเป็นพระอิฐพระปูนนั่น เองแนวทางการแก้ไขความขัดแย้งแบบนี้มักเกิดผลลัพธ์ในลักษณะ 
“แพ้-แพ้” เป็นส่วนใหญ่ 

4) การร่วมมือ เป็นพฤติกรรมของคนที่มุ่งจัดการความขัดแย้ง โดยต้องการให้เกิดความ
พอใจทั้งแก่ตนเองและผู้อ่ืน เป็นความร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหาที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ทั้งสอง
ฝ่ายซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในแบบนี้เรียกได้ว่าเป็นวิธีการแก้ไขความขัดแย้งที่  Win-Win 
ทั้งสองฝ่ายแนวทางการแก้ไขแบบนี้จึงเกิดผลลัพธ์ในลักษณะ “ชนะ-ชนะ” 

5) การประนีประนอม (Compromising) เป็นความพยายามที่จะให้กรณีทั้งสองฝ่าย
ได้รับ ความพอใจบ้างและต้องยอมเสียสละบ้าง 
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แนวทำงกำรลดข้อขัดแย้งในองค์กร 
วิธีการลดความขัดแย้งภายในองค์กรที่นิยมปฏิบัติกันมาคือการประชุมผู้เกี่ยวข้องการตั้ง

ทีมงาน เพ่ือแก้ไข ปัญหาการโอนย้ายงาน การท างานแบบข้ามสายงาน การเปิดรับข้อเสนอแนะ 
การส ารวจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องการออกเสียงข้างมากความขัดแย้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้  
แต่สามารถใช้ความขัดแย้งเป็นเครื่องมือ “สร้างโอกาส” ในการพัฒนาและปรับปรุงองค์กรได้เป็น 
อย่างดีอย่างไรก็ตาม สิ่งส าคัญที่ต้องตระหนักก็คือการหาทางออกของปัญหา ไม่ใช่การหาผู้กระท าผิด
หรือผู้ที่มีความเห็นไม่ตรงกันและควรพยายามอย่างยิ่งในการหาทางออกแบบ “ชนะ-ชนะ” ทักษะที่
ส าคัญ อย่างหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งก็คือ ทักษะในการฟังโดยต้องเป็นการฟังอย่าง 
“เข้าอกและเข้าใจ” 
 

5. ระเบียบวิธีกำรวิจัย 
 
5.1 รูปแบบกำรวิจัย 
โครงการวิจัยการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารของการบริหารงานปรับปรุงระบบจ าหน่าย

ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรีเป็นแนวทางในการปรับปรุง วิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เนื่องจากความเป็นไปได้ในการเข้าถึงข้อมูลด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารของการบริหารงานปรับปรุงระบบจ าหน่ายส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขาอ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรีเป็นแนวทางในการปรับปรุง เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ได้แก่ การบริหารงานปรับปรุงระบบจ าหน่ายส านักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี เป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบจ าหน่าย 
จ าแนกได้ดังนี้ การวางแผน การจัดระบบด าเนินการ การอ านวยการ การควบคุม และทรัพยากร
สนับสนุนการบริหารจัดการ จ าแนกได้ดังนี้ บุคคลากร (Man) งบประมาณ (Money) เครื่องจักร/
อุปกรณ์ (Machine) วัตถุดิบ (Material) สารสนเทศ ( Information) เทคโนโลยี (Technology) 
(ตัวแปรต้น) ผลลัพธ์ ได้แก่ ความรวดเร็ว ความถูกต้อง ความประหยัด ความคุ้มค่า ผลผลิต (ตัวแปรตาม) 

 
5.2 แหล่งข้อมูล  
การวิจัยนี้ ผู้ท าวิจัยก าหนดแหล่งข้อมูลในการท าวิจัยไว้ 2 แหล่ง คือ แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ 

และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primacy Data) เป็นการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก 

ซึ่งได้แก่ ข้าราชการที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการปรังปรุงระบบการจ าหน่ายไฟฟ้า 
2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลดังนี้ 

2.1) เอกสาร บทความ หนังสือทางวิชาการ วารสาร งานวิจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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2.2) ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
2.3) ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ 

 
5.3 ประชำกรและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
ประชากรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารของการบริหารงาน

ปรับปรุงระบบจ าหน่ายส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  สาขาอ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 
เป็นแนวทางในการปรับปรุง ในครั้งนี้ประกอบด้วยสมาชิกในการบริหารงานปรับปรุงระบบจ าหน่าย
ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี เป็นแนวทางในการปรับปรุง ดังนี้ 
การบริหารงานปรับปรุงระบบจ าหน่ายส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอบ่อทอง จังหวัด
ชลบุรี เป็นแนวทางในการปรับปรุงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับระบบการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
นอกจากนี้ ผู้วิจัยเจาะจงเลือกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารของการบริหารงานปรับปรุงระบบ
จ าหน่ายส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ในการปรับปรุง จังหวัด
ชลบุรีเพื่อสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้องได้โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 

 
5.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ส าหรับการศึกษาโครงการวิจัยการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการปรับปรุงระบบ

จ าหน่ายส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอบ่อทอง ก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ดังนี้  

 
ภำพที่ 11 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

 

ส าหรับเกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ก าหนดโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้อง (Purposive Sampling) เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลจะต้องอาศัยอยู่ในเขตหรือกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบและประสบการณ์เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบจ าหน่ายส านั กงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
สาขาอ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง โดยแบ่งเป็น ผู้บริหาร 3 คน เจ้าหน้าที่ที่
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ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับในองค์กร 10 คน ผู้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัตินอกสถานที่ 20 คน ผู้น าชมชุม 14 คน 
ผู้ใช้ไฟ 500 คน และสถานที่ประกอบที่เก่ียวข้อง 50 คน รวมผู้ให้ข้อมูลส าคัญท้ังหมด 597 คน 

 
5.5 กำรออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  
เครื่องมือการเก็บข้อมูลโครงการวิจัยการพัฒนาประสิทธิภาพการการปรับปรุงระบบจ าหน่าย

ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรีประกอบด้วย 6 ชุด ดังนี้ 

 
ภำพที่ 12 ชุดเครื่องมือ  
 

เครื่องมือการวิจัยทั้ง 6 ชุด เป็นลักษณะค าถามแบบปลายเปิด น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและ
ปรับแก้ข้อค าถามตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา  

ส าหรับแบบสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับ
การปรับปรุงระบบจ าหน่ายส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี มีดังนี้ 

ชุดที่ 1 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกส าหรับผู้บริหาร  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ต าแหน่งงาน อายุการท างาน 
ส่วนที่ 2 ค าถามเชิงลึกในการสัมภาษณ์ ได้แก่ การบริหารการปรับปรุงระบบจ าหน่าย

ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอบ่อทอง จ าแนกได้ดังนี้ การวางแผน การจัดระบบด าเนินการ 
การอ านวยการ การควบคุม ความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ 

ชุดที่ 2 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับในองค์กร 
ส่วนที ่1 ข้อมูลพ้ืนฐานผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ต าแหน่งงาน อายุการท างาน 
ส่วนที่ 2 ค าถามเชิงลึกในการสัมภาษณ์ ได้แก่ บทบาทภารกิจที่รับผิดชอบ ขั้นตอนและ

กระบวนการปฏิบัติงาน และความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ 
ชุดที่ 3 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
ส่วนที ่1 ข้อมูลพ้ืนฐานผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ต าแหน่งงาน อายุการท างาน 
ส่วนที่ 2 ค าถามเชิงลึกในการสัมภาษณ์ได้แก่ กระบวนการและขั้นตอนการรับบริการของ 

การปรับปรุงระบบจ าหน่าย ความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ของระบบจ าหน่าย  
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ชุดที่ 4 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกผู้น าชมชุม 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ  
ส่วนที่ 2 ค าถามเชิงลึกในการสัมภาษณ์ได้แก่ กระบวนการและขั้นตอนการการปรับปรุง

ระบบจ าหน่ายส านักงานการไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในบริการ ความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ของ
ระบบจ าหน่าย 

ชุดที่ 5 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ใช้ไฟ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ เพศ อายุ  
ส่วนที่ 2 ค าถามเชิงลึกในการสัมภาษณ์ได้แก่ กระบวนการและขั้นตอนการการปรับปรุง

ระบบจ าหน่ายส านักงานการไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในบริการ ความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ของ
ระบบจ าหน่าย  

ชุดที่ 6 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกสถานประกอบที่เก่ียวข้อง 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ต าแหน่งงาน อายุการท างาน  
ส่วนที่ 2 ค าถามเชิงลึกในการสัมภาษณ์ได้แก่ บทบาทภารกิจที่รับผิดชอบ การอ านวยความ

สะดวกต่อผู้มาใช้บริการไฟฟ้าเพ่ือปรับปรุงระบบจ าหน่ายส านักงานการไฟฟ้า  
 
5.6 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเรียบเรียงข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก จากนั้นท า

การสรุปความในแต่ละประเด็นของค าถามในเครื่องมือทั้ง 6 ชุด ได้แก่ 1) ผู้บริหาร 2) เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับในองค์กร 3) เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัตินอกสถานที่ 4) ผู้น าชมชุม 5) ผู้ใช้ไฟ 6) สถาน
ประกอบที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีการจ าแนกและจัดระบบข้อมูล (Typology and Taxonomy) เป็นการ
น าข้อมูลทีได้มาจ าแนกและจัดหมวดหมู่ออกให้เป็นระบบ ตามกรอบแนวคิดการศึกษา  จากนั้น
วิเคราะห์ส่วนประกอบ (Componential Analysis) เป็นการน าข้อมูลทีได้มาท าการวิเคราะห์ออกให้
เห็นเป็นส่วน ๆ เช่น วิเคราะห์การบริหารงานขององค์การและวิเคราะห์สาเหตุและผล (Cause and 
Effect Analysis) เป็นการน าข้อมูลทีได้มาวิเคราะห์ให้เห็นว่าจากเหตุไปหาผลว่าเมื่อเหตุนี้เกิดขึ้น 
ได้น าไปสู่ผลที่เกิดขึ้นอะไรบ้าง  

 

6. ผลกำรวิจัย 
 

ในการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารของการบริหารงานปรับปรุงระบบ
จ าหน่ายส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาประสิทธิภาพและปรับปรุงระบบจ าหน่าย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้
เครื่องมือวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth interview) ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
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จ านวน 597 คน นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร วารสาร บทความ หนังสือทาง
วิชาการ และบทความท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน าข้อมูลมาประกอบการศึกษาให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้วิจัยได้
ก าหนดประเด็นในการวิเคราะห์ผลการวิจัยไว้ 2 ประเด็น คือข้อมูลผู้ให้ข้อมูลส าคัญและประสิทธิภาพ
การบริหารงานปรับปรุงระบบจ าหน่าย มีรายละเอียดดังนี้  

 
6.1 ข้อมูลพื้นฐำนผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
ในการสัมภาษณ์เชิงลึก โครงการวิจัยการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารของการบริหารงาน

ปรับปรุงระบบจ าหน่ายส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี เกี่ยวกับ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้งหมด 6 ชุด โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน
ผู้ให้สัมภาษณ์ และส่วนที่ 2 ข้อมูลค าถามเชิงลึกในการสัมภาษณ์  

 
6.2 มุ่งตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ คือกำรมุ่งเน้นที่ลูกค้ำ 
1) ส ารวจตรวจสอบและทดสอบความต้องการของลูกค้า ตั้งแต่ความคาดหวังที่ลูกค้าต้องการ

จากองค์กร ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ จนถึงความพึงพอใจเมื่อลูกค้าได้รับสินค้าหรือบริการแล้ว 
2) ตรวจสอบความต้องการของลูกค้า โดยให้ความคาดหวังมีความสมดุลกับความพอใจ 
3) ประเมนผลความพึงพอใจของลูกค้าเท่ากับความคาดหวังหรือไม่ ต้องปรับปรุงในเรื่องอะไร 
4) สร้างระบบความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับองค์กร เพ่ือให้องค์กรได้รับข้อมูลความต้องการ

ที่ถูกต้อง โดยการจัดระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
5) สร้างระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ให้ทั่วทั้งองค์กรร่วมตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้า (พนักงานทุกคนมุ่งมั่นตอบสนองความต้องการของลูกค้า) 
 
6.3 บริหำรงำนอย่ำงเป็นผู้น ำ 
ผู้น าขององค์กรใช้หลักการบริหารอย่างเป็นผู้น า เพ่ือน าทางให้เพ่ือนร่วมงานในองค์กรไปสู้

เป้าหมายคุณภาพ ทั้งนี้ต้องคงไว้ซึ่งบรรยากาศการท างานที่มีประสิทธิภาพด้วย แนวทางการบริหารงาน
อย่างเป็นผู้น า ได้แก่ 

1) ก าหนดวิสัยทัศน์ ให้ชัดเจนตรงตามความต้องการของลูกค้า 
2) ต้ังเป้าหมายที่ท้าทาย แล้วสร้างขวัญก าลังให้พนักงานมุ่งมั่นสู้เป้าหมาย 
3) สร้างค่านิยมส่งเสริมคุณภาพในองค์กรด้วยการฝึกอบรม 
4) สร้างคุณค่าการท างานด้วยการส่งเสริมระบบความร่วมมือให้เกิดขึ้นภายในองค์กร 
5) สร้างจริยธรรมที่ดีในการท างานด้วยการเป็นแบบอย่างให้พนักงานเห็น 
6) สร้างความเชื่อม่ันขจัดความกลัวและความไม่มั่นคงขององค์กร ด้วยการสร้างความสามัคคี 

และมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
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7) สร้างความส าเร็จด้วยการจัดทรัพยากรอย่างพอเพียง 
8) สร้างความเข้าใจระหว่างพนักงานกับผู้บริหารด้วยระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

 
6.4 กำรมีส่วนร่วมของพนักงำน 
สมาชิกทุกคนขององค์กรมีความส าคัญ ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จได้โดย เปิดโอกาสให้

พนักงานร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ หรือร่วมปรับปรุงแก้ไขปัญหาการท างาน มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
1) องค์กรยอมรับความสามารถของพนักงานและบทบาทการมีส่วนร่วมของพนักงาน 
2) พนักงานมีความตระหนักในความเป็นเจ้าขององค์กร 
3) สร้างกิจกรรมให้พนักงานมีส่วนร่วม 
4) สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในบทบาทการมีส่วนร่วมของพนักงาน 
5) เปิดโอกาสให้พนักงาน าได้เพ่ิมพูนประสบการณ์ ความรู้ และทักษะ ทั้งจากภายในองค์กร 

และภายนอกองค์กร 
6) ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของพนักงาน 
7) ประเมินผลงาน โดยรวมเอาผลงานความคิดสร้างสรรค์ไว้ด้วยกัน 

 
6.5 กำรบริหำรงำนอย่ำงเป็นระบบ 
คือ การมององค์กรจากโครงสร้าง ที่ประกอบด้วยฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งมีหน้าที่เฉพาะ แต่การบริหารงาน

อย่างเป็นระบบ คือความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกันให้ระบบความสัมพันธ์
ระหว่างฝ่ายหรือหน่วยงานมีประสิทธิภาพมากพอจะสร้างผลงานคุณภาพขององค์กร การบริหารให้
ระบบความสัมพันธ์เกิดประสิทธิภาพท าได้โดย 

1) วางโครงสร้างขององค์กรให้เกิดระบบความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนไม่คลุมเครือ 
แบ่งแยกหน้าที่แต่มีความเก่ียวข้อง 

2) สร้างระบบความสัมพันธ์ โดยตั้งจุดประสงค์คุณภาพร่วมกัน 
3) ก าหนดวิธีการด าเนินงาน ให้เชื่อมโยงกันอย่างราบรื่น 
4) การประเมินผลของฝ่ายและหน่วยงาน เป็นกาประเมินโดยมองการเชื่อมโยงระหว่างฝ่าย

หรือหน่วยงาน 
5) การปรับปรุงงานของฝ่ายและหน่วยงานต้องค านึงถึงผลกระทบต่อคุณภาพโดยรวมของ

องค์กร 
 
6.7 กำรปรับปรุงงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง คือ การสร้างมาตรฐานให้เกิดข้ึน โดยการปฏิบัติดังนี้ 
1) ก าหนดนโยบายการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง 
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2) สร้างระบบการบริหารให้มีกระบวนการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง 
3) จัดการฝึกอบรมให้พนักงานทุกระดับในการปฏิบัติงานและด าเนินการปรับปรุงงานทันทีที่

เห็นปัญหา หรือจุดบกพร่อง 
4) จัดกิจกรรมและปัจจัยสนับสนุนการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง 
5) กระประเมินผลอย่างเป็นระบบ มีแผนการประเมิน มีเกณฑ์การประเมิน และมีข้อบ่งชี้ที่

ชัดเจน ย่อมท าให้พนักงานประจักรในความจ าเป็นต้องปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง 
 
6.8 ระบบกำรบริหำรงำนคุณภำพ 
ข้อก าหนดระบบบริหารงานคุณภาพอยู่ในมาตรฐาน ISO 9001:2000 โดยองค์กรต้อง

จัดระบบการบริหารงานที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์คุณภาพขององค์กร ระบบ
บริหารงานหมายถึง โครงสร้างและหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ระบบบริหารงานจะเกิด
ประสิทธิภาพและสร้างคุณภาพได้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่อไปนี้ 

1) กำรก ำหนดนโยบำยและวัตถุประสงค์คุณภำพ เพราะนโยบายและวัตถุประสงค์ของ
องค์กร คือแนวทางหลักที่หน่วยงานทุกหน่วยงานต้องยืดมั่นและปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
คุณภาพการก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพ มีกระบวนการดังนี้ 

1.1) การศึกษาและวิจัยตลาด เป็นการศึกษา 2 มิติ ได้แก่ มิติความต้องการของลูกค้า
และมิติของคู่แข่งในตลาด 

1.2) การศึกษาและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ เป็นการทบทวน ทดสอบและประเมินผล
ผลิตภัณฑ์/งานบริการที่ด าเนินการอยู่ หรือที่คิดค้นขึ้นใหม่ว่า ตรงกับความต้องการของลูกค้า และ
สามารถแข่งขันในตลาดได้ 

2) กำรก ำหนดควำมคำดหวัง/มำตรฐำน/เป้ำหมำยของผลิตภัณฑ์หรืองานบริการจาก
การศึกษาความต้องการของลูกค้าและตลาด เพ่ือให้ฝ่ายผลิต และฝ่ายต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องมีความ
ชัดเจนในการด าเนินงาน 

3) กำรก ำหนดกระบวนกำรผลิต/กำรบริกำร เมื่อมีความชัดเจนด้านมาตรฐานและเป้าหมาย
ของผลิตภัณฑ์และงานบริการเราก็สามารถก าหนด 

3.1) กระบวนการผลิต/การบริการ ตามกระบวนการบริหารงานคุณภาพในแผนภูมิที่ได้ 
3.2) สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการผลิต/การบริการ ด้วยมาตรฐานการตรวจสอบและ

เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ 
4) กำรวำงแผนงำนคุณภำพเพื่อก ำหนดกำรใช้ทรัพยำกร ในการผลิตหรือการให้บริการ

อย่างเหมาะสม พอเพียง และเกิดประสิทธิภาพการท างาน แผนงานหลัก แผนงานประจ าปี หรือ
แผนพัฒนาองค์กร เป็นต้น และมีการวางแผนกลยุทธ์  เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
คุณภาพที่ตั้งไว้ 
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5) กำรปรับปรุงงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานความต้องการของลูกค้าโดยการ
ตรวจสอบผลการปรับปรุงงานต่อไปความคาดหวังและความต้องการของลูกค้า รวมถึงสภาพการ
แข่งขันในตลาดไม่คงที่แน่นอน มีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะของเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น 
การศึกษาและวิจัยตลาดจึงด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วย 

6) สร้ำงระบบหรือหน่วยงำนเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนขององค์กร  นอกเหนือจาก
หน่วยงานที่มีอยู่ เช่น ฝ่ายการจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายผลิต ฝ่ายการเงิน ฯลฯ จะต้องสร้างระบบ
หรือหน่วยงานเพิ่มประสิทธิภาพดังต่อไปนี้ 

6.1)  ระบบการสื่ อสารที่มีประสิทธิ ภาพท าให้การเชื่ อมโยงหน่วยงานต่าง  ๆ 
มีความสัมพันธ์กัน เข้าใจตรงกัน และสร้างคุณภาพร่วมกันระบบการสื่อสารควรเป็นระบบสื่อสาร 
แบบ 2 ทาง คือ ท าได้ทั้งส่งข้อมูลและรับข้อมูล 

6.2) ระบบการประเมินคุณภาพและระบบการตรวจสอบคุณภาพที่มีมาตรฐาน มีความ
ชัดเจน มีข้อบ่งชี้ที่ทุกหน่วยงานรับทราบร่วมและต้องมีแผนการตรวจสอบที่แน่นอนด้วย 

6.3) ระบบการฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร ที่มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องสัมพันธ์กับ
ระบบการปรับปรุงงาน 

6.4) ระบบลูกค้าสัมพันธ์ ที่สามารถสร้างเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายหรือลูกค้า 

7) ใช้ข้อเท็จจริงเป็นพื้นฐำนของกำรตัดสินใจ การตัดสินใจใด ๆ ถ้าใช้ข้อมูลที่ถูกต้องและ 
มีระบบการจัดเก็บที่เชื่อถือได้ เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และถ้าผ่านกระบวนการวิเคราะห์มาแล้วอย่าง
เป็นระบบ ย่อมท าให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพ การใช้ข้อเท็จจริงเป็นพ้ืนฐานการตัดสินใจ ท าได้โดย 

7.1) จัดให้มีการรวบรวม และเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
7.2) ข้อมูลมีความถูกต้อง เชื่อถือได้และใหม่เสมอ 
7.3) มีกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้หลักการทางสถิต 
7.4) เลือกใช้ข้อมูลได้อย่างเหมาะสมและตรงประเด็น 
7.5) การตัดสินใจนอกจากจะให้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว ยังต้องใช้ประสบการณ์และ

การคาดการณ์ล่วงหน้าที่แม่นย าด้วย 
8) ข้อเสนอแนะกำรปรับปรุงงำน เป็นเทคนิควิธีการเพ่ิมผลผลิตวิธีหนึ่งที่เปิดโอกาสให้

พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นปรับปรุงงานที่ท าอยู่ ช่วยให้การปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ 
มีการพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้น ส่งผลให้องค์การสามารถปรับปรุงงานและท างานให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นข้อเสนอแนะการปรับปรุงงาน เป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานในหน่วยงานได้แสดง
ความคิดเห็นที่จะท างานให้ดีขึ้น และยังเป็นวิธีการหนึ่งของการจูงใจ ซึ่งผู้บริหารหรือหัวหน้างาน
จะต้องท าการโน้มน้าวจิตใจของพนักงาน ให้ประสานสามัคคีร่วมกันน าองค์การไปสู่เป้าหมายที่
ก าหนด การสร้างความรู้สึกให้พนักงานเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ จึงมีส่วนช่วยแก้ไขและปรับปรุงการ
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ด าเนินงานขององค์การ โดยถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่จะต้องร่วมมือกันปรับปรุงการเพ่ิม
ผลผลิตให้สูงขึ้น เรียกว่า “ระบบบริหารแบบล่างขึ้นสู่บน” วิธีการนี้เริ่มน ามาใช้ในประเทศไทย 
ถือเป็นปัจจัยพ้ืนฐานอีกประการหนึ่งของการเพ่ิมผลผลิต ซึ่งเป็นการระดมความคิดเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพและการเพิ่มผลผลิตโดยบุคคลและกลุ่ม 

จุดมุ่งหมำยของระบบข้อเสนอแนะ มีดังนี้ 
1) เพ่ือให้พนักงานได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงการท างาน 
2) เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริ่ม การพัฒนาปรับปรุงให้หน่วยงานได้มีการเพ่ิม

ผลผลิตสูงขึ้น 
3) เพ่ือให้พนักงานมีความพอใจในการท างาน และแก้ไขปัญหาการปรับปรุงงานของตนเองที่

ปฏิบัติอยู่แล้วให้ดีขึ้น เช่น 
3.1) การปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน กระบวนการผลิต และลดเวลาการปฏิบัติงาน 
3.2) การปรับปรุงการใช้งานของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรต่าง ๆ 
3.3) การประหยัดพัสดุ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการปรับปรุงคุณภาพ 
3.4) การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการทางธุรกิจ 
3.5) การปรับปรุงสภาพการท างานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

ข้อเสนอแนะเหล่านี้อาจได้รับการกรอกในแบบฟอร์ม และส่งมายังคณะกรรมการโดยผ่าน
ทางหัวหน้างาน ข้อเสนอแนะท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะถูกน าไปปฏิบัติ 

การจัดระเบียบกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์การ และมอบหมายงานให้คนปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย การจัดองค์การที่ดีจะช่วยให้การบริหารการจัดการมีประสิทธิภาพ
ได้เนื่องจาก 

1) ท าให้ทราบขอบเขต ความรับผิดชอบ และอ านาจหน้าที่ต่าง ๆ 
2) ช่วยป้องกันการท างานที่ซ้ าซ้อน 
3) ช่วยประสานงานในหน้าที่ต่าง ๆ ได้ดี 
4) ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างพนักงานในองค์การได้ 
5) สามารถแสดงให้เห็นตัวภาระหน้าที่ความรับผิดชอบได้ชัดเจน 
6) ท าให้มีระบบการสื่อสารตามสายการบังคับบัญชาที่ดี 

 

7. สรุปผลกำรวิจัย 
 
1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานโครงการวิจัยการพัฒนาประสิทธิภาพการ

บริหารงานปรับปรุงระบบจ าหน่ายส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงทั้งหมด จ านวน 349 คน คิดร้อยละ 58.46 รองลงมาคือ เพศชาย
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ทั้งหมด จ านวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 41.54 มีอายุระหว่าง 20-30 ปี มากที่สุด จ านวน 311 คน
คิดเป็นร้อยละ 52.10 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 30-40 ปี จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 24.12 
อายุระหว่าง 40-50 ปี จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 21.94 และอายุ 50-60 ปีขึ้นไป จ านวน 11 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.84 ตามล าดับ ระดับการศึกษามีต่ ากว่าอนุปริญญามากที่สุด จ านวน 500 คน 
คิดเป็นร้อยละ 83.75 รองลงมาคือ อนุปริญญาจ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 9.04 ปริญญาตรี
จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 5.87 ปริญญาโทจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.17 และปริญญาเอก 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.17 ตามล าดับ  

2) ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานปรับปรุงระบบจ าหน่าย
ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ทั้ง 6 ชุด คือ ด้านการบริหาร 
การปรับปรุงระบบจ าหน่ายส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอบ่อทอง บทบาทภารกิจที่
รับผิดชอบ ขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่าย การวางแผน การจัดระบบด าเนินการ  
การอ านวยการ การควบคุม ความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ เป็นการวิเคราะห์จ านวนร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารของการบริหารงาน
ปรับปรุงระบบจ าหน่ายส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  สาขาอ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 
ในภาพรวมด้านต่าง ๆ พบว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติเกี่ยวข้องกับในองค์กร เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ ผู้น าชุมชน ผู้ใช้ไฟฟ้า และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นที่ดีเกี่ยวกับ 
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานปรับปรุงระบบจ าหน่ายส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา
อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมดังกล่าวอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 

การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานปรับปรุงระบบจ าหน่ายส านักงานการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ตามความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ ผลการวิเคราะห์เมื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานปรับปรุงระบบ
จ าหน่ายส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี จ าแนกตามเพศ อายุ 
การศึกษา อาชีพ  
 

7.1 ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาวิจัย การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานปรับปรุงระบบจ าหน่ายส านักงานการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ท าให้เข้าใจกระบวนการและขั้นตอนการท างาน 
ผลกระทบ และแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานปรับปรุงระบบจ าหน่ายส านักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ให้มีประสิทธิภาพการบริหารงานปรับปรุง
ระบบจ าหน่ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการต่อผู้ใช้บริการ  
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ควรก าหนดแผนการดับไฟฟ้าที่

ชัดเจนและประกาศให้ผู้ใช้บริการไฟฟ้าทราบทุกครั้ง 
2) จัดท าแผนความต้องการบุคลากรและเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ พร้อมทั้ง

ยานพาหนะให้กับหน่วยงานต้นสังกัดทราบ 
3) จัดอบรมชี้แจงกฎระเบียบให้พนักงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ 3 เดือน/ครั้ง 
4) จัดประชุมหรือพบปะผู้ใช้บริการไฟฟ้ารายใหญ่ ปีละ 1 ครั้ง 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติกำร 
1) ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 

1.1) พยายามท างานในหน้าที่ให้ถูกต้อง      
1.2) พยายามปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา  
1.3) มานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการท างาน     
1.4) แสดงออกว่าต้องการท างานให้ได้ดีขึ้น  
1.5) แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็นความสูญเปล่า หรือหย่อน

ประสิทธิภาพในงาน 
2) ด้านความไว้วางใจ 

2.1) รับเป็นธุระ ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการอย่าง
รวดเร็ว   

2.2) ไม่บ่ายเบี่ยง ไม่แก้ตัว หรือปัดภาระดูแลให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ และน า
ข้อขัดข้องใด ๆ ในการให้บริการไปพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น 

3) ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า 
3.1) ให้การบริการที่เป็นมิตร สุภาพ  
3.2) ให้ข้อมูล ข่าวสาร ที่ถูกต้อง ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ 
3.3) แจ้งให้ผู้รับบริการทราบความคืบหน้าในการด าเนินเรื่อง หรือขั้นตอนงานต่าง ๆ ที่

ให้บริการอยู ่      
3.4) ประสานงานภายในหน่วยงาน และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้รับบริการ

ได้รับบริการที่ต่อเนื่องและรวดเร็ว 
4) ด้านความมั่นใจ 

4.1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ ถูกต้องตามกฎหมาย และวินัย
ข้าราชการแสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพอย่างสุจริต 

4.2) รักษาค าพูด มีสัจจะและเชื่อถือได้ แสดงให้ปรากฏถึงความมีจิตส านึกในความเป็น
ข้าราชการ 
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5) ด้านความเอาใจใส่ 
5.1) ก าหนดมาตรฐาน หรือเป้าหมายในการท างานเพื่อให้ได้ผลงานที่ดี  
5.2) ติดตาม และประเมินผลงานของตน โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน  
5.3) ท างานได้ตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชาก าหนด หรือเป้าหมายของหน่วยงานที่

รับผิดชอบ  
5.4) มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ ตรวจตราความถูกต้อง เพ่ือให้ได้งานที่มีคุณภาพ 

ข้อเสนอแนะเชิงวิชำกำร 
1) การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ควรน าไปเผยแพร่ผลการวิจัยให้หน่วยงานของการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคได้รับทราบในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานปรับปรุงระบบจ าหน่ายส านักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี อย่างต่อเนื่อง 

2) จากการศึกษาพบว่าบางส่วนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี  
วางระเบียบปฏิบัติอาจไม่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่หน้างาน ควรมีการแก้ไขเพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิด
ความสะดวกและรวดเร็วตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ 
 

7.2 ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย 
  การศึกษาวิจัย การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานปรับปรุงระบบจ าหน่ายส านักงาน  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ทางหน่วยงานควรศึกษาขั้นตอนการท างาน
อย่างละเอียด เพื่อให้เกิดความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์กร ต้องมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรม อุทิศแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบ
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรักความสามัคคี  ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
ให้สอดคล้องกับความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรเพ่ือพัฒนาการบริหารงานปรับปรุงระบบจ าหน่าย 
ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1) เสนอแนะให้มีการส่งเสริมและให้ความรู้ในเรื่องล าดับขั้นตอนในการปฏิบัติงานและการ
รักษาวินัยกับบุคลากรที่เริ่มปฏิบัติงานใหม่ 

2) เสนอแนะส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่ตนเองสังกัดอย่าง 
เหมาะสม  

3) เสนอแนะให้ควรมีการให้รางวัลและเชิดชูเกียรติกับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสาย
สนับสนุนการศึกษา 

4) ความมีมาตรฐานของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ ใช้งาน เสนอแนะให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
สาขาอ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี พิจารณาน าเสนอส านักงานใหญ่เรื่องการทบทวนเรื่องแผนและ
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วิธีการจัดซื้อ จัดหาพัสดุอุปกรณ์ให้ทันและเพียงพอกับความต้องการ เพ่ือไม่ให้ได้พัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ได้
มาตรฐาน 

5) การก่อสร้าง/ติดตั้งระบบไฟฟ้ารวดเร็วตามเวลาที่ก าหนด เสนอแนะให้การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสาขาอ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี พิจารณา วางแผน จัดเตรียม ชุดงานก่อสร้าง เครื่องมือ
เครื่องจักรกลและการส ารองพัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอกับความต้องการ เพ่ือจะได้ก่อสร้างระบบไฟฟ้า
และติดตั้งมิเตอร์ให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ทันตามความต้องการ 

6) ความรวดเร็วในการแกไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง เสนอแนะให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
สาขาอ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรีพิจารณา น าเสนอส านักงานใหญ่ เรื่องให้พิจารณาจัดชุดแก้
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ส าหรับนิคมอุตสาหกรรม เพ่ือความ รวดเร็วในการแก้ไขเหตุไฟฟ้าขัดข้อง  

7) ระบบไฟฟ้าที่จ่ายให้ผู้ใช้ไฟไม่ผิดปกติ เช่น ไม่ตก ไม่ดับ ไม่กระพริบ เสนอแนะให้การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี พิจารณา ปรับปรุงระบบจ าหน่ายไฟฟ้าและระบบ
การจ่ายไฟ ภายในนิคมอุตสาหกรรมให้มีความ มั่นคงของระบบไฟฟ้าที่จ่ายให้ผู้ใช้ไฟมากยิ่งขึ้น 

8) การแจ้งสาเหตุไฟฟ้าขัดข้องและระยะเวลาจ่ายไฟคืนระบบของพนักงานให้ผู้ใช้ไฟรับทราบ
ถูกต้อง ตรงเวลา เสนอแนะให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี เน้นย้ า
พนักงานที่รับผิดชอบดูแลในนิคมอุตสาหกรรมหรือพนักงานที่อยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ตรวจสอบ
สาเหตุไฟฟ้าขัดข้องให้ชัดเจนและแจ้งระยะเวลาจ่ายไฟคืนระบบให้ลูกค้าที่ได้ รับผลกระทบทราบทุก
ราย 

9) การมีพนักงาน รับผิดชอบดูแลในนิคมอุตสาหกรรมโดยตรง เสนอแนะให้การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี พิจารณาน าเสนอส านักงานใหญ่ขอจ้างพนักงาน
เพ่ิมเติม ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ที่รับผิดชอบดูแล เพ่ือแก้ไขปัญหา 
พนักงานไม่เพียงพอต่อการให้บริการรับผิดชอบดูแลในนิคมอุตสาหกรรมโดยตรง 

10) ความทันสมัยและแม่นย าของมิเตอร์ เสนอแนะให้ไฟฟ้าการส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอ 
บ่อทอง จังหวัดชลบุรี ชี้แจงในงานสัมมนาผู้ใช้ไฟรายใหญ่ให้ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมทราบเกี่ยวกับ
ข้อมูลมิเตอร์ เช่น มิเตอร์ประกอบอุปกรณ์อ่ืน ๆ มีความแม่นย าสูง หากลูกค้ารายใดมีข้อสงสัยใน
ความแม่นย า ควรจะให้มีการสอบเทียบในงานสัมมนาเพื่อเป็นการคลายข้อ สงสัยของลูกค้า 

11) การให้ข้อมูลการบริการก่อนขายไฟจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอบ่อทอง 
จังหวัดชลบุรีมีความชัดเจน เสนอแนะให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 
จัดแผน อบรมพนักงานที่รับผิดชอบรับค าร้องขอใช้ไฟ เข้าใจขั้นตอนระเบียบหลักเกณฑ์อย่างถูกต้อง 
 

7.3 ข้อเสนอแนะของผู้วิจัย 
1) ควรตรวจเช็คเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือความรวดเร็วในการท างานให้งาน

เป็นระบบ  
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2) ควรศึกษาขั้นตอนการท างานอย่างละเอียดก่อนการเริ่มปฏิบัติงานทุกครั้งเพ่ือลดความ
ผิดพลาด  

3) ควรปรับความเข้าใจและซักถามกับพนักงานในองค์กรก่อนการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพ่ือลด
ความ ผิดพลาดในการท างาน  
  4) ควรมีคู่มือหรือวิธีการใช้งานติดไว้ที่อุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือพนักงานจะได้แก้ไขปัญหาการใช้
งานเองได ้
 

7.4 ข้อเสนอเพื่อกำรวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรมีการศึกษาวิจัยพฤติกรรมของพนักงานที่บริหารงานปรับปรุงระบบจ าหน่ายส านักงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี เขต 2 เพ่ือน ามาปรับปรุงกระบวนการ
ให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

2) ควรมีการศึกษาวิจัยในหัวข้อที่ลูกค้ามีความพึงพอใจน้อยหรือการรับรู้ในการบริการเพ่ือ
ปรับปรุงกระบวนงานในเชิงลึกต่อไป  

3) ควรเพ่ิมกลุ่มตัวอย่างลูกค้า นอกเหนือจากนิคมอุตสาหกรรม เช่น ผู้ใช้ไฟประเภทที่อยู่
อาศัยตามอาคาร อพาร์ทเม้น เพ่ือน ามาปรับปรุง แก้ไข ในทุก ๆ มิติของลูกค้าที่ใช้บริการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 
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กำรศึกษำปัญหำและกำรปรับตัวในกำรด ำเนนินโยบำยกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนออนไลน์ในช่วงวิกฤตโควิด-19 กรณศีึกษำโรงเรียนมัธยมศกึษำ 

แห่งหน่ึงในจังหวัดสระบุรี 

ธรรมนูญ อ่ิมสมัย* 

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหา
และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการน านโยบายการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ไปสู่การปฏิบัติจริง 
การปรับตัวของโรงเรียนเมื่อเกิดปัญหาในการด าเนินการ โดยมีการวิเคราะห์พิจาณาถึงสภาพของ
สมรรถนะของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรี รวมไปถึงได้ท าการวิเคราะห์ถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของโรงเรียนกับกระบวนการปรับตัวเมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคใน
การน านโยบายการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ไปสู่การปฏิบัติจริง โดยผลการศึกษาพบว่าเมื่อเกิด
ปัญหาขึ้นในระหว่างการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนจะต้องมีการปรับตัวเพ่ือลดปัญหา 
ที่เกิดขึ้นเพ่ือให้การเรียนการสอนสามรถด าเนินต่อไปได้ โดยอาศัยปัจจัยด้านสมรรถนะต่าง ๆ 
ที่โรงเรียนมีอยู่ ได้แก่ โครงสร้าง บุคลากร งบประมาณ สถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ โดยจากทฤษฎีการ
น านโยบายไปสู่การปฏิบัติ (Policy Implementation) ในรูปแบบของต้นแบบทางการจัดการ 
(Management Model) ที่ว่าองค์การที่มีสมรรถนะที่ดีจะสามารถน านโยบายไปปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นของการจัดการเรียนออนไลน์ เราจึงต้องมีด าเนินการ
ปรับตัวองค์การซึ่งก็คือการบริหารจัดการโรงเรียนไปตามสภาพสมรรถนะของโรงเรียนตาม
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้น การศึกษาท าให้เราได้เห็นเข้าใจถึงความจ าเป็นของสถานศึกษาที่ด้อง
มีการปรับตัวในด้านสมรรถนะที่มีเพ่ือก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหาหรือเพ่ือเตรียมความพร้อม  
ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่ในปัจจุบันนี้ที่มีการด าเนินการอยู่และสร้างผลกระทบมากมาย
แก่ผู้เกี่ยวข้อง รวมไปถึงเป็นการศึกษาเพ่ือก าหนดแนวทางในการวางแผนด าเนินการจัดการเรียนการ
สอนในกรณีที่ยังต้องมีการด าเนินการสอนออนไลน์ต่อไปในอนาคต 

ค ำส ำคัญ: การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ, สมรรถนะองค์การ, การบริหารตามสถานการณ์ 
 
 
 
 

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบณัฑิต  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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1. บทน ำ 
 

จากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสโควิด-19 เริ่มมีการตรวจพบในประเทศไทยตั้งแต่
วันที่ 13 มกราคม 2563 และเป็นส่วนหนึ่งของการระบาดทั่วโลกของโควิด-19 โดยประเทศไทยเป็น
ประเทศแรกที่พบผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 รายแรกนอกประเทศจีน โดยการแพร่ระบาดก็ขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง ต่อมาวันที่ 17 มีนาคม รัฐบาลมีนโยบายให้ปิดสถานที่มีคนมารวมตัวกันเป็นกิจวัตร ซึ่งเสี่ยง
ต่อการแพร่เชื้อได้ง่าย โดยสถาบันการศึกษา สถาบันกวดวิชา ร้านนวด ผับ สถานบันเทิง สถานบริการ 
นวดแผนโบราณ และโรงมหรสพ ในพ้ืนที่กรุงเทพและปริมณฑล ให้ปิดตั้งแต่  18–31 มีนาคม และ 
ให้งดการจัดกิจกรรมรวมคนจ านวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรค และให้ทุก
หน่วยงานพิจารณามาตรการเหลื่อมเวลาท างาน และการท างานที่บ้าน  

จนกระทั่งรัฐบาลมีการประกาศประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินโดย นายกรัฐมนตรีพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในวันที่ 25 มีนาคม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม – 30 เมษายน นอกจากนี้
ยังมีการจัดตั้ง “ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” หรือ 
ศบค. (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข, 2563) เป็นหน่วยงานพิเศษเพ่ือปฏิบัติ
หน้าที่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อ านวยการ และเมื่อสถานการณ์ในขณะนั้นเริ่ม
คลี่คลาย ทาง ศบค.ก็เริ่มผ่อนปรนข้อก าหนดในบางข้อบังคับเช่น ในเดือนมิถุนายน 2563 ศบค. มีการ
ผ่อนปรนมาตรการ โดยเปิดให้ประชาชนเดินทางข้ามจังหวัดได้ในต้นเดือนมิถุนายน เมื่อถึงกลางเดือน
มิถุนายน ก็ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน และสามารถใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน หรือ
สถานศึกษา สถาบันกวดวิชา 

วันที่ 21 สิงหาคม โฆษก ศบค. ประกาศว่าที่ประชุมมีมติขยายเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินไปอีก 
เป็นเวลา 1 เดือน จนหมดเขตวันที่ 30 กันยายน แต่ได้มีการผ่อนปรนด้านการศึกษาโดยเปิดให้มีการ
เรียนการสอนในสถานศึกษาได้ตามปกติ จากสถานการณ์ที่ดีข้ึนตามล าดับในขณะนั้น 

 
ภำพที ่1 รายงานจ านวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทย 
แหล่งที่มำ: https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19 
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จนกระท่ังเกิดการระบาดในระลอกใหม่ในต้นเดือนเมษายน พบคลัสเตอร์การระบาดใหม่จาก
คริสตัลคลับ สถานบันเทิงย่านทองหล่อ–เอกมัย กรุงเทพมหานคร และมีการเปิดเผยต่อมาว่าโควิด-19 
ระลอกนี้เป็นสายพันธุ์กลายพันธุ์ในประเทศอังกฤษ (B117;อัลฟ่า) ซึ่งระบาดเร็วขึ้น 1.7 เท่าเมื่อเทียบ
กับสายพันธุ์ก่อนหน้านี้และหลังจากมีการพบการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 สายพันธ์เดลต้า 
ซึ่งมีการแพร่เชื้ออย่างรวดเร็วและมีอาการที่รุนแรง ก็ท าให้เกิดการแพร่ระบาดในระลอก 3 โดยมี
ปริมาณการติดเชื้อต่อวันสูงกว่าหนึ่งหมื่นคนก็ท าให้มาตรการควบคุมต่าง ๆ เช่น การปิดสถานศึกษา
ต้องถูกพิจารณาน ามาบังคับใช้อีกครั้ง 

ซึ่งในช่วงที่มีโควิด-19 ระบาดแต่ละครั้งในปี พ.ศ. 2563 ได้มีค าสั่งให้เปลี่ยนรูปแบบการเรียน
การสอนเป็นแบบออนไลน์ ซึ่งประสบปัญหาต่าง ๆ ทั้งด้านความพร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์ 
วิธีการของกระทรวงศึกษาธิการที่ยังขาดความชัดเจนของระเบียบวิธีปฏิบัติ ท าให้โรงเรียนต่าง ๆ 
จ าเป็นต้องรับผิดชอบในการด าเนินการกันเอง ท าให้ประสิทธิภาพการศึกษาลดลงมาก อีกทั้ง 
ความพร้อมในการเรียนออนไลน์ในพ้ืนที่ห่างไกลและยากจนยังเป็นอุปสรรคที่ส าคัญในการด าเนินการ
เรียนการสอนเมื่อต้องปิดสถานศึกษา  

ดังนั้น ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หลังจากที่มีการประกาศเลื่อนก าหนดการเปิด
เทอมจากวันที่ 17 พ.ค. 2564 เป็นวันที่ 1 มิ.ย. 2564 และมีการเลื่อนอีกครั้งเป็นวันที่ 14 มิ.ย. 2564 
โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดไม่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ในท้ายที่สุดกระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงาน
คณะกรรการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในชื่อย่อ สพฐ. ได้เตรียมความพร้อมโดยก าหนดรูปแบบการเรียน
การสอนของโรงเรียนในแต่พ้ืนที่ไว้ 3 ลักษณะใน 5 รูปแบบ (สุวิทย์ ใบบัว, 2564, น.15) ประกอบด้วย 

ลักษณะกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบปกติที่โรงเรียน โดยโรงเรียนต้องปฏิบัติตามมาตรการ
ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) อย่างเคร่งครัด 
เป็นรูปแบบที่เรียกว่า ออนไซด์ (ON-SITE) 

ลักษณะกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล  โดยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใน 4 
รูปแบบคือ 

1) รูปแบบออนแอร์ (ON-AIR) เป็นการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบโทรทัศน์ ใช้สัญญาณ
ดาวเทียม KU-Band และระบบเคเบิ้ลทีวี 

2) รูปแบบออนดีมานด์ (ON-DEMAND) เป็นการเรียนรู้ผ่านเว็บไซด์ DLTV/YouTube 
DLTV และแอปพลิเคชั่น DLTV 

3) รูปแบบออนไลน์ (ONLINE) เป็นการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบถ่ายทอดสดระหว่างครูและนักเรียน 

4) รูปแบบออนแฮนด์ (ON-HAND) เป็นการน าหนังสือเรียน แบบฝึกหัด ใบงาน และสื่อการ
เรียนรู้อื่น ๆ ไปให้นัดเรียนได้เรียนรู้ที่บ้าน 
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ลักษณะกำรจัดกำรเรียนรู้แบบผสมผสำน ซึ่งจะมีการผสมผสานทั้งรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนแบบปกติที่โรงเรียนและการจัดการเรียนการสอนทางไกลอ่ืน ๆ ร่วมกัน 

ดังนั้น สพฐ ที่เป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนฐานตั้งแต่ก่อนวันเรียน
คือ ระดับอนุบาลจนกระทั่งมัธยมปลาย ก็ก าหนดให้โรงเรียนที่อยู่ในความดูแลด าเนินการปรับรูปแบบ
การเรียนการสอน เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของ ศบค. เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยทั้งตัวของ
นักเรียนและเจ้าหน้าที่ครูอาจารย์ โดยพิจารณาเลือกจากรูปแบบที่ก าหนดของ สพฐ. และให้เหมาะ
สามกับบริบทหรือสภาพความเป็นอยู่หรือสภาพการใช้ชีวิตของนักเรียนและผู้ปกครอง 

แต่เมื่อน านโยบายนี้ไปปฏิบัติจริง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ก็พบว่ามีอุปสรรคหรือ
ปัญหาในแง่ของการปฏิบัติอยู่หลายจุดที่ส่งผลต่อการด าเนินการเรียนการสอนจริง ทางของผู้ศึกษาจึง
เล็งเห็นถึงความจ าเป็นในการที่เราต้องท าการศึกษาถึงกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติจริงและ
วิเคราะห์อุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อ
การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ที่อาจจะต้องด าเนินการสอนต่อเนื่องต่อไป และเป็นการศึกษา
กระบวนการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติในกรณีท่ีเกิดวิกฤตอ่ืน ๆ ขึ้นในอนาคต 

 

2. ค ำถำมกำรวิจัย 
 

2.1 ในระหว่างการเรียนในรูปแบบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 
มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง  

2.2 โรงเรียนมีการปรับตัวอย่างไรเมื่อเกิดปัญหาในระหว่างด าเนินการเรียนการสอน 
2.3 ในหลักการปรับตัวของโรงเรียนมีความเชื่อมโยงกับสมรรถนะขององค์การอย่างไร 
 

3. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 

3.1 เพ่ือศึกษาปัญหาของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด-19 

3.2 เพ่ือศึกษาการปรับตัวของโรงเรียนตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนเพ่ือลดปัญหา 
3.3 เพ่ือศึกษาความเชื่อมโยงของสมรรถนะของโรงเรียนกับการปรับตัวในการจัดการเรียน

การสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 
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4. ขอบเขตกำรวิจัย 
 

4.1 ขอบเขตด้ำนประเภทโรงเรียน 
การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) เพ่ือศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้น 

ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จากการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
ในระหว่างที่มีการปิดสถานศึกษาเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสโควิด-19 
ตามประกาศของ ศบค. 

 
4.2 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
เป็นการศึกษาการเรียนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามนโยบายของ สพฐ. ที่ก าหนดให้

โรงเรียนที่อยู่ในสังกัดด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน เพ่ือความต่อเนื่องของการเรียน 
ในรายละเอียดของการด าเนินการ การใช้งบประมาณ ปัจจัยสนับสนุน โดยมุ่งเน้นที่ความสัมพันธ์
สอดคล้องระหว่างปัญหาในการด าเนินการ การปรับตัวของโรงเรียนตามปัจจัยด้านสมรรถนะทั้ง 5 
ด้านอันได้แก่ โครงสร้างองค์การ บุคลากร งบประมาณ สถานที่และอุปกรณ์เครื่องมือ 

 
4.3 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
การศึกษาในครั้งนี้จะศึกษาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

แห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรี 
 
4.4 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาในสถานการณ์

โรคโควิด-19 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่ มิถุนายน พ .ศ. 2564 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 
2564 เป็นเวลา 7 เดือน โดยใช้เวลาในการวางโครงการวิจัย 2 เดือน เก็บข้อมูลตัวอย่าง 2 เดือน 
แปรผลข้อมูล 2 เดือน และสรุปผลจัดท ารายงาน 1 เดือน 

 

5. วิธีกำรในกำรด ำเนินกำร 
 

ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล ( In Deep Interview) โดยใช้ค าถามแบบมีโครงสร้าง 
(Structure Interview) โดยสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเพ่ือทราบถึงแนวทางในการ
บริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระดับผู้บริหาร และสัมภาษณ์ครูผู้สอน นักเรียนและ
ผู้ปกครองเพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในระดับปฏิบัติการ เพ่ือทราบถึงผลกระทบเมื่อต้องเรียน
ออนไลน์ รวมไปถึงวิธีการปรับตัวของแต่ละส่วนเพื่อที่จะให้สามารถด าเนินการได้ต่อไป 
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6. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

6.1 มีความเข้าใจในการบริหารองค์การในภาวะวิกฤตจากเนื้อหาที่ศึกษาและน าไปใช้กับ
ปัญหาที่เกิดข้ึนจริงได้ 

6.2 มีความเข้าใจในการวิเคราะห์สมรรถนะองค์การและความเชื่อมโยงกับการบริหาร
องค์การในภาวะวิกฤต เพ่ือสามารถน าไปพิจารณาในการน านโยบายไปปฏิบัติได้ 

 

7. นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 

โควิด-19 (COVID-19 : Coronavirus Disease Starting in 2019) หรือโรคโคโรนาไวรัสที่
เริ่มในปี 2019 หมายถึง โรคติดต่อที่ส่งผลกระทบและเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ ซึ่งถูกจัด
อันดับให้อยู่ในหนึ่งในโรคระบาดร้ายแรงที่เป็นอันตรายต่อมวลมนุษยชาติในระดับ Pandemic หรือ
การระบาดใหญ่ที่ติดต่อระหว่างคนสู่คนที่ระบาดไปทั่วโลก (WHO, 2020)  

ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (ศบค.) 
เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมาเพ่ือท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและมาตรการเร่งด่วนในการบริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) โดยให้คณะกรรมการ
อ านวยการเตรียมความพร้อม ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ และศูนย์ข้อมูล
มาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.)  เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นหัวหน้าส่วนราชการ และขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับพ้ืนฐานคือระดับปฐมวัย 
จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

LINE เป็นโปรแกรมเมสเซนเจอร์ระบบส่งข้อความในทันที ที่มีความสามารถใช้งานได้ทั้ง
โทรศัพท์มือถือ และเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โดยจะใช้ได้ในระบบปฏิบัติการไอโอเอส , 
แอนดรอยด์, วินโดวส์โฟน, ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ และแมคโอเอส ตัวโปรแกรมเองมีฟังก์ชั่นให้
เลือกใช้มากมายได้แก่สามารถใช้ในการพูดคุย ส่งรูปภาพหรือวีดิโอ ส่งไอคอน สติ๊กเกอร์ และสามารถ
ตั้งค่าประชุมกันเป็นกลุ่มได้ ซึ่งจะต้องมีการเชื่อมกับต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และต้องท าการ
ลงทะเบียนโดยหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล์ก่อนใช้งาน โดยจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ
แอพพลิเคชั่นนี้ 
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Google form เป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการของกลุ่ม Google Docs ที่จะช่วยให้เรา
สามารถสร้างแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูล โดยที่จะสามารถท าได้
อย่างรวดเร็ว และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการใช้งาน Google Form ผู้ใช้สามารถน าไปประยุกต์เพ่ือ
ใช้งานได้ในหลากหลายรูปแบบตัวอย่าง เช่น การท าแบบฟอร์มส ารวจความคิดเห็น การท าแบบฟอร์ม
ส ารวจความพึงพอใจ การท าแบบฟอร์มลงทะเบียน และการตรวจสอบคะแนนนิยม เป็นต้น 

Google meet คือ แอปพลิเคชั่นที่ใช้ส าหรับการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการแชท หรือประชุม
ออนไลน์ ทั้งภายในและนอกองค์กร 

Microsoft TEAM คือโปรแกรมที่ใช้ส าหรับการติดต่อสื่อสาร การนัดหมาย การประชุม 
การประกาศและติดตามข่าวสาร การติดตามงานหรือโครงการต่าง ๆ เป็นต้น 

สมรรถนะองค์กำร ส าหรับในการศึกษานี้ สมรรถนะขององค์การจะมีความหมายถึงสภาพ
หรือประสิทธิภาพของปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานขององค์การ ซึ่งเป็นแนวคิดตามทฤษฎีการน า
นโยบายไปปฏิบัติตามต้นแบบด้านการจัดการ 

สสวท. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานในสถานะสถาบัน
ของรัฐ โดยมีลักษณะเป็นนิติบุคคลไม่ใช่ส่วนงานราชการ โดยมีบทบาทและหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ส าหรับทุกระดับชั้น
การศึกษา โดยเน้นไปที่การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งมีภารกิจอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาการจัด
การศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศไทย 

 

8. แนวคิด ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ในบทนี้จะเป็นการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติและการบริหารงานตามสถานการณ์ โดยได้ท าการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องโดยสืบค้นจาก
งานเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยต่าง ๆ เพ่ือน ามาก าหนดกรอบในการวิจัย ซึ่งสามารถแบ่งเนื้อหา
ของบทนี้ได้ดังนี้ 

 
8.1 กำรน ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ  
ในการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารโดยภาครัฐหลังจากที่มีการก าหนดนโยบายออกมาแล้ว 

ต้องอาศัยอาศัยกลไกและเครื่องมือที่มีอยู่ ซึ่งเป็นเครื่องมืออันถูกต้องและชอบธรรมที่จะขับเคลื่อน
นโยบายให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ซึ่งเครื่องมือที่ได้กล่าวมานี้ก็คือ ระบบราชการ หรือกลไกอ านาจรัฐ  
และด้วยกลไกอ านาจรัฐนี้จึงถูกเรียกกันในหมู่นักรัฐประศาสนศาสตร์ว่า การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ  
โดยที่มีนักวิชาการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้ให้นิยามค าศัพท์ “การน านโยบายไปปฏิบัติ” 
ไว้ดังนี้ 
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8.1.1 ควำมหมำยกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ 
Pressman & Wildavsky (1973) ได้นิยามค าศัพท์ การน านโยบายไปปฏิบัติ ไว้ว่า 

หมายถึง กระบวนการของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่มีการก าหนดไว้ก่อน
หน้านี้แล้ว กับการกระท าหรือปฏิบัติการทั้งหลายที่มุ่งหวังให้บังเกิดผลไปตามนั้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง 
การน านโยบายไปปฏิบัติ คือความสามารถในการจัดการและประสานสิ่งที่จะกระท าให้บังเกิดผลใน
ลักษณะที่เป็นลูกโซ่ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล 

Donal S. Van Meter & Carl E. Van Horn (1975) ได้กล่าวไว้ว่า การน านโยบายไป
ปฏิบัติ หมายถึงการด าเนินการโดยกลุ่มบุคคลในภาครัฐหรือเอกชน ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวมุ่ ง
ก่อให้เกิดความส าเร็จโดยตรงตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่ได้ดัดสินกระท าไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว 

Edgene Bardach (1980) ได้กล่าวไว้ว่า การน านโยบายไปปฏิบัติ หมายถึงกระบวนการ
ของกลยุทธ์ที่แสดงการปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มผลประโยชน์ทั้งหลายในอันที่จะต่อสู้เพ่ือให้ได้มาซึ่งการ
บรรลุเป้าหมายของกลุ่มตน ซึ่งเป้าหมายที่กลุ่มเหล่านี้ต้องการให้เกิดขึ้นอาจสอดคล้องหรือไปกันได้
หรือไม่ได้กับเป้าหมายตามอาณัต ิ

Quade (1982) ได้กล่าวไว้ว่า การน านโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง กระบวนการจัดการกับ
แบบแผนการน าเพ่ือการเปลี่ยนแปลง โดยตรงตามอาณัติของนโยบาย โดยยอมรับต่อข้อก าหนดที่
เกิดข้ึนจากการที่ได้มีการตัดสินใจไปก่อนแล้ว นั่นคือ การน านโยบายไปปฏิบัติจะเริ่มเกิดขึ้นภายหลังที่
มีการตัดสินใจยอมรับวิธีปฏิบัติเฉพาะเรื่องนั้นไปแล้ว 

Emest R. Alexander (1985) ได้กล่าวไว้ว่า การน านโยบายไปปฏิบัติหมายถึงการน าชุด
การปฏิบัติซึ่งเป็นแผนการท างานที่มุ่งส่งผลไปยังผู้ที่ตั้งใจจะให้ได้รับผลประโยชน์จากนโยบายเป็นการ
เฉพาะและเป็นการปฏิบัติภาคสนาม 

Putt & Springer (1989) ได้กล่าวไว้ว่า การน านโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง อนุกรมของ
กิจกรรมและการตัดสินใจที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงข้อความนโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติโดยการกระตุ้นการท าให้ข้อความนโยบายชัดเจนและการมีความคิดริเริ่ม การแสดงเจตนาจะ
ช่วยการในน านโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผล 

ศุภชัย ยาวะประภาษ (2545) ได้กล่าวไว้ว่า การน านโยบายไปปฏิบัติ เป็นกระบวนการ 
มีความต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง มีขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมแต่ล่ะขั้นตอนมีความสัมพันธ์กันตลอดเวลา 
และประเด็นที่สอง คือ การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นการด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของ
นโยบาย 

วรเดช จันทรศร (2549) ได้กล่าวไว้ว่า การน านโยบายไปปฏิบัติ เป็นเรื่องของการศึกษา
ว่า องค์การที่รับผิดชอบสามารถน าและกระตุ้นให้ทรัพยากรทางการบริการ ตลอดจนกลไกที่ส าคัญ  
ทั้งมวลปฏิบัติงานให้บรรลุตามนโยบายที่ระบุไว้หรือไม่เพียงได การศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติที่
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ผ่านมามุ่งสนใจนโยบายเฉพาะเรื่อง (Issues) มากกว่าการสร้างทฤษฏีการน านโยบายไปปฏิบัติแบบ
เบ็ดเสร็จ 

สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (2550)  ได้กล่าวไว้ว่า การน านโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง 
ความพยายามที่จะตัดสินความสามารถในการรวบรวมคนและทรัพยากรทางการบริหาร และกระตุ้น
บุคลากรให้ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 

กล้า ทองขาว (2551) ได้กล่าวไว้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติ หมายถึงการแสวงหาความรู้ 
ความเข้าใจปรากฏการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ เพ่ือเป็นบทเรียน
และพัฒนาแนวทาง สร้างกลยุทธ์ เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพและความสามารถขององค์การ และกลุ่มบุคคล
ที่น านโยบายไปปฏิบัติ ให้สามารถจัดการและประสานกิจกรรมให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
นโยบาย รวมถึงสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุผลส าเร็จของนโยบาย 

ชรัส ปุณณัสสะ (2553) ได้กล่าวไว้ว่า การน านโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง กระบวนการ
ด าเนินงานของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล หรือองค์การทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวกับการน าทรัพยากร
หรือปัจจัยทางการบริหารขององค์การไปด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ของนโยบาย  
ที่ก าหนดไว้ 

ดังนั้น จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า การน านโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง กระบวนการที่ต่อเนื่อง
หลังจากที่มีการก าหนดนโยบาย โดยอาศัยองค์การที่รับผิดชอบให้ท าความเข้าใจหรือศึกษาว่า 
ท าอย่างไรองค์การหรือบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติ จะสามารถจัดการและผลักดันให้เกิด
การใช้ทรัพยากรการบริหารปฏิบัติการเกิดผลส าเร็จ และสามรถประสานกิจกรรมให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย รวมทั้งสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุผลส าเร็จ
ของนโยบาย 

8.1.2 ขั้นตอนกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ 
วรเดช จันทรศร (2545) ได้อธิบายถึงรายละเอียดของปฏิสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงการ

พ่ึงพาตลอดจนความเป็นอิสระขององค์การและบุคคลที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนของการน านโยบายไป
ปฏิบัติ โดยแบ่งการน านโยบายไปปฏิบัติออกเป็น 2 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นตอนในระดับมหาภาค 
(Macro) และข้ันตอนในระดับจุลภาค (Micro) ได้ดังนี ้

1) การน านโยบายไปปฏิบัติในระดับมหาภาค (Macro Implementation) แบ่งการ
ปฏิบัติออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนแรกเป็นการแปลงนโยบายออกเป็นแนวทางปฏิบัติหรือ
ออกมาเป็นแผนงานหรือโครงการ โดยทั่วไปหน่วยงานที่รับผิดชอบได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม หรือ
ราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนขั้นตอนที่สองเป็นการท าให้หน่วยงานระดับท้องถิ่นยอมรับแนวทาง 
แผนงาน โครงการหรือผลของการแปลงนโยบายนั้นไปปฏิบัติ 

2) การน านโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาค (Micro Implementation) เป็นจุดเริ่มต้นที่
แท้จริงของการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่นโยบายที่มาจากส่วนกลางถูกน ามาปฏิบัติใน
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สภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่นซึ่งมีความแตกต่างกัน ในขั้นตอนนี้มีความเกี่ยวพันกับการยอมรับ
นโยบายของหน่วยงานในระดับท้องถิ่น ซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของหน่วงงานให้
สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ส่วนกลางได้ด าเนินการในขั้นตอนแรกของระดับมหาภาค 
ในระดับจุลภาคนี้มี  3 ขั้นตอนหลักที่ต้องปฏิบัติ  คือ ขั้นตอนการระดมพลัง (Mobilization) 
เป็นขั้นตอนที่หน่วยงานระดับท้องถิ่นจะต้องพิจารณารับนโยบายและแสวงหาความสนับสนุนจาก
นโยบายท้องถิ่น ขั้นตอนการปฏิบัติ (Deliverer Implementation) คลอบคลุมถึงกระบวนการในการ
ปรับเปลี่ยนโครงการที่ได้รับการยอมรับแล้วออกมาในรูปของการปฏิบัติจริง และขั้นตอนการสร้าง
ความต่อเนื่อง (Institutionalization Continuation) ครอบคลุมถึงการแสวงหาวิธีการที่จะท าให้
นโยบายถูกปรับเปลี่ยนและได้รับการยอมรับเข้าเป็นหน้าที่ประจ าวันของผู้ปฏิบัติ 

8.1.3 ปัจจัยก ำหนดควำมส ำเร็จหรือควำมล้มเหลวของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ 
กล้า ทองขาว (2551) ได้สรุปถึงปัจจัยก าหนดความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน า

นโยบายสาธารณะไปปฏิบัติที่ส าคัญมี 6 ประการ คือ  
1) ปัจจัยด้านข้อความนโยบาย (Policy Statements) ข้อความนโยบายหมายถึง

ข่าวสารนโยบาย (Policy Messages) ที่ระบุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายนโยบาย หรือระบุมาตรฐาน
นโยบายหรือมาตรฐานแผนงาน หากพิจารณาลึกลงไปถึงแผนกลยุทธ์หรือแผนงานหรือโครงการ  
ทีร่องรับนโยบาย ข้อความนโยบายจะหมายถึง เป้าหมายวัตถุประสงค์ รวมทั้งขั้นตอนหรือกลยุทธ์ต่าง ๆ 
ที่ก าหนดไว้ หรืออาจหมายถึงแนวปฏิบัติที่อาจจัดท าเป็นคู่มือแก่ผู้รับผิดชอบเพ่ือน าไปปฏิบัติให้
เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายนั้น ข้อความนโยบายจะหมายรวมการระบุองค์การ
รับผิดชอบ ขอบข่ายที่นโยบายครอบคลุมถึงแม้กระทั่งระเบียบวิธีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล หากข้อความนโยบายมีความชัดเจนไม่คลุมเครือ โอกาสที่นโยบายจะประสบความส าเร็จ
ในขั้นน าไปปฏิบัติจะมีมาก แต่หากข้อความนโยบายมีความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน เช่นวัตถุประสงค์ของ
นโยบายไม่ชัดเจนหรือขัดแย้งกัน อาจเป็นอุปสรรคในขั้นการในไปปฏิบัติ ท าให้โอกาสที่นโยบายจะ
บรรลุผลส าเร็จเป็นไปได้ยาก 

2) ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากผู้มีอ านาจและกลุ่มหลากหลายในสังคม ผู้น าหรือผู้มี
อ านาจมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบายบางนโยบาย แม้ผู้เกี่ยวข้องจะ
มองว่าเป็นนโยบายที่ดี หากแต่ผู้น าหรือผู้มีอ านาจบารมี (Charisma) ไม่เห็นด้วย จะท าให้ส าเร็จ 
ได้ยาก เช่นนโยบายการจัดระเบียบการค้าขายบนทางเท้าในเขตเมือง หรือนโยบายปฏิรูปการศึกษา 
ถ้าผู้น าในสังคมไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้ เพราะเห็นว่าจะเป็นการบีบบังคับประชาชนผู้หาเช้ากินค่ า
หรือเป็นการบีบบังคับครูและบุคลากรทางการศึกษาท างานหนักเกินไป เพราะไม่ชัดเจนว่านักเรียน
และประชาชนจะได้รับประโยชน์อะไรจากการปฏิรูป จะท าให้ล าบากในขั้นน าไปปฏิบัติ ถ้าหาก
นโยบายใดได้รับการสนับสนุนจากผู้น าในทุก ๆ ระดับ โอกาสที่นโยบายนั้นจะประสบผลส าเร็จในขั้น
น าไปปฏิบัติเป็นไปได้สูง 
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3) ปัจจัยด้านศักยภาพและความสามารถขององค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ ศักยภาพ
และความสามารถขององค์การหรือหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ พิจารณาที่ลักษณะส าคัญของ
องค์ประกอบต่าง ๆ ขององค์การ เช่น การมีโครงสร้างองค์การเอ้ือต่อกระบวนการน านโยบายไป
ปฏิบัติ ความรู้ความสามารถและทักษะของทีมงาน ความสามารถและประสบการณ์ของผู้น าองค์การ 
ระบบการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารภายในและระหว่างองค์การ การมีและใช้เทคโนโลยีการบริหาร
อย่างเหมาะสม ความเพียงพอของทรัพยากรทางการเงินและอุปกรณ์การบริหารรวมทั้งความสามารถ
น าเงินและอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ มาใช้ได้ทันเวลาและสถานการณ์ ความส าคัญของปัจจัยด้านนี้ คือ 
หากปราศจากองค์การรองรับนโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้น หากองค์การ
รองรับนโยบายขาดความสามารถและความพร้อม ความเป็นไปได้ที่นโยบายจะล้มเหลวก็มีมาก แต่ถ้า
นโยบายใดมีองค์การที่เข้มแข็งรองรับ โอกาสที่นโยบายนั้นจะประสบผลส าเร็จจะมีสูง เพราะองค์การ
หรือหน่วยงานที่รองรับรับนโยบายคือกลไกส าคัญในการน าส่งนโยบายให้ถึงกลุ่มเป้าหมายตาม
เจตจ านงของนโยบาย 

4) ปัจจัยด้านจิตส านึกของผู้ปฏิบัตินโยบาย ความคิดนึกหรือเจตคติต่อนโยบายและการ
น านโยบายไปปฏิบัติของบุคคลระดับผู้ปฏิบัติการคือปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลต่อความส าเร็จหรือ
ล้มเหลวของนโยบาย หากผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจหรือสงสัยในวัตถุประสงค์ของนโยบายว่าเพราะเหตุใดจึง
ต้องมีนโยบายอย่างนี้ หรือสงสัยว่าความต้องการที่แท้จริงของผู้ก าหนดนโยบายคืออะไร นโยบายที่ท า
อยู่มีประโยชน์อย่างไร ใครคือผู้ได้รับประโยชน์แท้จริงจากการด าเนินนโยบาย ฯลฯ ข้อสงสัยไม่เข้าใจ
นโยบายจะท าให้ผู้ปฏิบัติขาดความมั่นใจ ขาดความไว้วางใจต่อนโยบาย ส่งผลกระทบต่อความตั้งใจที่
จะทุ่มเทพลังความสามารถปฏิบัติงายอย่างเต็มที่ ยิ่งไปกว่านั้น หากผู้ปฏิบัติมีความรู้สึกไม่พึงพอใจต่อ
นโยบาย เพราะเห็นว่านโยบายที่รับผิดชอบไม่ค่อยเป็นประโยชน์ต่อองค์การ หรือไม่ค่อยเป็น
ประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ หรือบางที่อาจเห็นว่าเป้าหมายของนโยบายดี แต่วิธีการปฏิบัติไม่ค่อยดี 
อาจปฏิบัติงานแบบเฉื่อยชา เพราะมีความรู้สึกไม่ชอบนโยบาย หากผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่มีความรู้สึกต่อ
นโยบายที่น าไปปฏิบัติเช่นนี้ นโยบายที่น าไปปฏิบัติมีโอกาสที่จะไม่ส าเร็จสูง แต่ในทางตรงกันข้าม 
ถ้านโยบายใดผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจวัตถุประสงค์และวิธีปฏิบัติชัดเจน รู้สึกพอใจสูง เพราะเห็นว่า
นโยบายที่ประกาศใช้จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง และองค์กรก็จะได้ประโยชน์จากการ
ด าเนินนโยบายนี้ การมีพ้ืนฐานความคิดต่อนโยบายเช่นนี้ จะท าให้ผู้ปฏิบัติตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติ 
จะทุ่มเทความสามารถและอุทิศเวลาในการปฏิบัติ โดยอาจจะเข้าไปมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและ
เสนอแนะแนวปฏิบัติตามความเหมาะสม ตามสถานการณ์แห่งความเป็นจริงจะส่งผลให้นโยบาย
บรรลุผล 

5) ปัจจัยด้านผู้น าคนส าคัญ ผู้น าคนส าคัญคือปัจจัยก าหนดความส าเร็จหรือความ
ล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ ในฐานะที่ผู้น าคนส าคัญอาจมีส่วนริเริ่มนโยบาย เขาจะแสดง
บทบาทในการผลักดันนโยบายให้ได้รับการประกาศใช้ จะประสานความพยายามของบุคคลและ
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องค์การที่ร่วมรับผิดชอบในขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ จะคอยไกล่เกลี่ยและประนีประนอมปัญหา
หรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ จะแสวงหาและใช้กลยุทธ์ในการติดต่อ
ประสานงานกับฝ่ายการเมือง นักกฎหมาย นักวิชาการ และบุคคลส าคัญอ่ืน ๆ เพ่ือจูงใจให้เห็น
ความส าคัญและให้การสนับสนุนนโยบาย นอกจากนั้น ผู้น าคนส าคัญยังจะแสดงความสามารถให้ฝ่าย
ที่ดูแลงบประมาณเห็นความส าคัญของนโยบายที่น าไปปฏิบัติจนพร้อมที่จะจัดสรรเงินให้เพ่ือสนับสนุน
กิจกรรมต่าง ๆ ของนโยบาย จะส่งผลให้นโยบายที่น าไปปฏิบัติประสบความส าเร็จ เพราะผู้น าคน
ส าคัญจะได้รับเกียรติและยกย่องนับถือในหมู่ผู้ปฏิบัติ ท าให้ผู้ปฏิบัติมีความตั้งใจจริงที่จะท างานให้
บรรลุผล ถ้าหากนโยบายใดขาดแคลนผู้น าคนส าคัญที่เข้มแข็งโอกาสที่นโยบายจะล้มเหลวมีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างมาก 

6) ปัจจัยด้านการก ากับตรวจสอบประเมินผล และการให้แรงเสริมแก่ผู้ปฏิบัติ 
การน านโยบายไปปฏิบัติจ าเป็นต้องมีระบบการก ากับ การตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบุคคลและ
องค์การที่รับผิดชอบ การก ากับ ตรวจสอบมุ่งที่จะให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารนโยบาย และ
ป้องกันการบิดเบือนเป้าหมายและการหันเหทรัพยากรไปใช้ผิดทาง ส าหรับการประเมินผลอย่างเป็น
ระบบ จะสามารถสะท้อนปัญหาในการกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติได้ทุกขั้นตอน สามารถที่จะ
น าผลการประเมินไปแก้ไขและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติเพ่ือให้นโยบายบรรลุผล ส่วนการให้แรงเสริมแก่
ผู้ปฏิบัติงาน หากเป็นแรงเสริมทางบวกจะท าให้ผู้ปฏิบัติมีก าลังใจ มีขวัญในการท างาน แรงเสริม
ทางบวกจะเป็นพลังจูงใจให้ผู้ปฏิบัติมุ่งมั่นตั้งใจท างานในหน้าที่ของตนให้ดียิ่งขึ้น หากเป็นการให้แรง
เสริมทางลบจะช่วยยับยั้งพฤติกรรมหรือการปฏิบัติที่ไม่พึงประสงค์จะเห็นว่า ปัจจัยด้านการก ากับ 
ตรวจสอบ ประเมินผล และการให้แรงเสริมแก่ผู้ปฏิบัติ มีความส าคัญต่อความส า เร็จหรือความ
ล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ เพราะนโยบายใดหากมิได้จัดระบบการก ากับ ตรวจสอบ ระบบ
การประเมินผลและการเสริมแรงผู้ปฏิบัติไว้ดีพอ โอกาสที่นโยบายจะบรรลุผลในขั้นการน าไปปฏิบัติจะ
มีความเป็นไปได้ค่อนข้างยาก 

8.1.4 กลยุทธ์กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ 
ผลการศึกษาของ Pressman & Wildavsky (1973) พบว่า กลยุทธ์ทั่วไปในการน า

นโยบายไปปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จคือ 1) นโยบาย แผนงาน หรือโครงการที่น าไปปฏิบัติควรเริ่มต้น
จากจุดเล็กในลักษณะโครงการย่อยหรือโครงการทดลองโดยจัดเป็นโครงการน าร่องหรือโครงการ
ทดลองขนาดเล็กก่อน 2) ขั้นตอนในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ ควรใช้วิธีการที่เข้าใจง่าย ๆ 
เพ่ือที่จะท าให้เป้าหมายบรรลุผลให้มากที่สุด กล่าวคือพยายามหลีกเลี่ยงการก าหนดวิธีการปฏิบัติงาน
ที่สลับซับซ้อน เพราะจะท าให้ยุ่งยากในการท าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติ และ 3) เพ่ือขจัดความยุ่งยาก
ในการบริหารนโยบายและแผน ควรเลือกกลยุทธ์ลักษณะกลไกตลาดมาใช้ในการปฏิบัติเป็นต้น 

ในขณะที่การศึกษาแนวคิดของ Helen M. Ingram & Dean E. Mann (1980) ในเรื่อง
ของการวิเคราะห์สาเหตุแห่งความส าเร็จหรือล้มเหลวของนโยบาย ท าให้มองเห็นว่า การเลือกกลยุทธ์
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หรือเครื่องมือนโยบาย (Policy Tools) ใดมาใช้เป็นแนวปฏิบัติ ผู้เลือกจะต้องเข้าใจปฏิกิริยาหรือ
สัญญาฯสะท้อนจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบาย กล่าวคือ มาตรการควบคุม
พฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลให้ปฏิบัติตามนโยบาย อาจจ าเป็นต้องใช้มาตรการบังคับและ
มาตรการเสริมแรง โดยเฉพาะประเภทนโยบายก ากับการปกป้องเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 
(Protective Regulatory Policies) ดังนั้น จากแนวคิดของ Helen M. Ingram & Dean E. Mann 
(1980) พอจะสรุปได้ว่า ประเภทและลักษณะนโยบายคือตัวก าหนดแนวทางการเลือกใช้กลยุทธ์ 
ซึ่งนักวิชาการท่ังสองเสนอให้เลือกกลยุทธ์หนึ่งเป็นกลยุทธ์หลักและกลยุทธ์อื่น ๆ เป็นรองให้สอดคล้อง
กับประเภทและลักษณะนโยบาย และนโยบายหนึ่ง ๆ อาจเลือกใช้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ จากกลยุทธ์ 3 
ประการคือ 1) ให้การเสริมแรง (ทางเศรษฐกิจและจิตใจ) 2) ใช้การลงโทษและ 3) การให้ข้อมูล
ข่าวสารที่เอาจริงเอาจัง ทั้งสามกลยุทธ์หรือสามมาตรการที่เสนอนี้ เหมาะส าหรับที่จะน าไปใช้กับ
นโยบายที่ต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมาย และกลยุทธ์ที่ควรเลือกใช้มาก
คือการให้การเสริมแรงทางบวก 

8.1.5 ตัวแบบของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ 
ส าหรับตัวแบบของการน านโยบายไปปฏิบัติซึ่งผู้ศึกษาให้ความสนใจจะเป็น ตัวแบบด้าน

การจัดการ (Management Model) โดยวรเดช จันทรศร (2527) ได้ท าการศึกษาการน านโยบายไป
ปฏิบัติจากแนวคิดทฤษฎี และผลงานของนักวิชาการหลายท่านทั้งต่างประเทศและในประเทศ รวมทั้ง
น าประสบการณ์ที่ผ่านมา มาพัฒนาเป็นแนวคิดและตัวแบบทางทฤษฎีของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ซึ่งตัวแบบนี้จะให้ความสนใจสมรรถนะขององค์การ เพราะเชื่อว่าความส าเร็จของการน านโยบายไป
ปฏิบัติย่อมขึ้นอยู่กับ องค์การที่รับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติว่ามีขีดความสามารถที่จะ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความคาดหวังเพียงใด ซึ่งมีตัวแปร ประกอบด้วย โครงสร้าง บุคลากร 
งบประมาณ สถานที่ และวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ ซึ่งถ้าองค์การที่มีสมรรถนะที่สูงก็มี
โอกาสที่จ าสามารถในนโยบายไปปฏิบัติได้ส าเร็จตามเป้าหมาย 

 

ภำพที่ 2 ตัวแบบด้านการจัดการ (Management Model) 

แหล่งที่มำ: วรเดช จันทรศร, 2540. 
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8.2 ทฤษฏีองค์กำร 
ทฤษฏีองค์การนั้นมีการศึกษาจากนักวิชาการหลากหลายท่าน โดยมีหนึ่งในนั้นคือ เฮนรี่ 

มินซ์เบอร์ก (Henry Mintzberg) ซึ่งมีแนวคิดในการก าหนดรูปแบบองค์การตามองค์ประกอบพ้ืนฐาน
หรือกลุ่มคนขององค์การ ที่ประกอบด้วย  

1) กลุ่มคนระดับกลยุทธ์ (The strategic apex) 
2) กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน (The operating, core) 
3) กลุ่มคนระดับกลาง (The middle line) 
4) กลุ่มคนที่เป็นผู้ช านาญการ (The techno structure) 
5) กลุ่มคนสนับสนุน (The support staff) 
โดยการออกแบบองค์การให้เป็นอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละองค์การต้องการอาศัยคนกลุ่ม

ใดเป็นหลัก ซึ่งมินซ์เบอร์กเห็นว่าสามารถออกแบบองค์การได้ 5 ประเภท ได้แก่ 
องค์กำรแบบโครงสร้ำงอย่ำงง่ำย (Simple Structure) เป็นองค์กรที่มีขนาดเล็กและ

ลักษณะที่ไม่เป็นทางการ หัวหน้าจะเป็นผู้ที่มีอ านาจเพียงผู้เดียวและรับผิดชอบทุกอย่าง ตัวอย่างเช่น 
ธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ร้านอาหาร เป็นต้น 

องค์กำรแบบจักรกลเชิงรำชกำร (Machine Bureaucracy) เป็นองค์การที่มีขนาดใหญ่
และมีความซับซ้อนสูง มีการแบ่งงานออกเป็นแผนกหรือตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีการใช้
กฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติต่าง ๆ เพ่ือให้พนักงานปฏิบัติตาม กลุ่มคนที่เป็นหลักขององค์การคือ กลุ่มคน
ที่เป็นผู้ช านาญการ (The Techno Structure) อ านาจในการตัดสินใจจะอยู่ที่ผู้บริหารระดับสูง 
เหมาะกับองค์กรที่มีสภาวะคงท่ี มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก 

องค์กำรทำงวิชำชีพแบบรำชกำร (Professional Bureaucracy) เป็นองค์การที่ผู้
ปฏิบัติการหลักคือ นักวิชาชีพและนักวิชาการ เช่น โรงพยาบาล หรือมหาวิทยาลัย มีความเป็นราชการ
ค่อนข้างสูง มีกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติตามมากมาย แต่พนักงานมีทักษะและมีอิสระในการตัดสินใจเอง
สูง เป็นองค์การที่มีประสิทธิภาพสูงเพราะประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ แต่องค์การ
แบบนี้ก็มีจุดอ่อนคือ บุคลากรภายในหน่วยงานอาจสนใจเพียงหน่วยงานของตัวเอง จนมองไม่เห็น
ภาพกว้างขององค์การ จึงมักเกิดความขัดแย้งระหว่างพนักงานด้วยกัน 

องค์กำรแบบมีโครงสร้ำงสำขำ (Divisionalized Structure) เป็นองค์การที่ใช้มากใน
บริษัทขนาดใหญ่ โดยแบ่งออกเป็นสาขาหรือหน่วยงานย่อย ๆ มีความอิสระในการด าเนินงานได้
ครบถ้วนทุกขันตอนในตนเองเหมือนกับองค์การแม่ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงมีเวลาในการบริหาร
ในภาพรวมและตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์ได้มากข้ึน 

องค์กำรแบบทีมงำนเฉพำะกิจ (Adhocracy) เป็นโครงสร้างองค์การที่มีลักษณะไม่เป็น
ทางการ (Informal) สูงมาก มีความองค์การแบบสิ่งมีชีวิต ที่ประกอบด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญต่างสาขา
มาร่วมงานและประสานงานกันในโครงการต่าง ๆ ขององค์การ 
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โดยในการศึกษานี้เป็นกรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรี โดยที่จากทฤษฏี
ของ มินซ์เบอร์ก ได้อธิบายโครงสร้างองค์การของโรงเรียนนั้นจะเป็นองค์การทางวิชาชีพแบบราชการ 
(Professional Bureaucracy) ที่ต้องใช้ครูผู้สอนที่มีความสามารถเฉพาะทางวิชาชีพ และมีการ
ท างานที่ต้องปฏิบัติตามกฎบังคับทางราชการที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

 
8.3 ทฤษฎีกำรบริหำรตำมสถำนกำรณ์ 
ทฤษฎีองค์การตามสถานการณ์และกรณี (Contingency Theory) เริ่มมีบทบาทประมาณ

ปลายปี ค.ศ. 1960 เป็นทฤษฎีที่พัฒนามาจากความคิดอิสระ ที่ว่าองค์การที่เหมาะสมที่สุดควรจะเป็น
องค์การที่มีโครงสร้างและระบบที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และสภาพความเป็นจริงขององค์การ 
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานการศึกษาสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันของมนุษย์  (Humanistic Environment) 
ทฤษฎีองค์การตามสถานการณ์และกรณีนี้มีอิสระมาก โดยมีธรรมชาติ (Natural) เป็นตัวแปรและเป็น
ปัจจัยส าคัญในการก าหนดรูปแบบ กฎเกณฑ์ และระเบียบแบบแผน มีลักษณะเป็นเหตุเป็นผลและ
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง สภาพแวดล้อม เป้าหมายขององค์การโดยส่วนรวมและเป้าหมาย
ของสมาชิกทุกคนในองค์การ โดยมีข้อสมมติฐานว่า องค์การที่เหมาะสมที่สุดคือ องค์การที่มีโครงสร้าง
และรูปแบบที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของสังคมนั้น ๆ ซึ่งรวมถึงสภาพภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม 
ค่านิยม ความเชื่อ การสนับสนุน และความต้องการของสมาชิกในองค์การนั้นด้วย บุคคลที่ก าหนดชื่อ 
ทฤษฎีองค์การตามสถานการณ์ และกรณีคือ Fiedler นอกจากนั้นก็มี Woodward, Lawrence และ 
Lorsch ได้ท าการวิจัยศึกษาเรื่องนี้ 

การบริหารตามสถานการณ์ เป็นแนวคิดที่ว่าไม่มีทฤษฎีหรือวิธีการทางการบริหารวิธีใดที่จะ
น าไปใช้ได้ทุกสถานการณ์หรือไม่มีรูปแบบการบริหารแบบใดดีที่สุด การบริหารแต่ละแบบและแต่ละ
วิธีจะก่อให้เกิดผลแตกต่างกันตามสภาวะแวดล้อมแต่ละอย่าง การเลือกแบบใดให้เหมาะสมขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ เพราะแต่ละวิธีก็มีข้อดีและข้อจ ากัดอยู่ในตัว การบริหารที่มีประสิทธิภาพจะให้
ความส าคัญต่อการเลือกใช้การจัดการ ให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ที่เกิดกับปัญหาแต่ละปัญหา 
มีความเชี่ยวชาญที่จะจ าแนกวิเคราะห์ และแก้ไขแต่ละสถานการณ์ ซึ่งเป็นความจริงว่าปัญหาแต่ละ
เรื่องมีสถานการณ์แตกต่างกัน ท าให้การบริหารเป็นเรื่องที่ยากและไม่มีข้อตายตัว แนวความคิดของ
การบริหารตามสถานการณ์จึงถือเอาความสัมพันธ์ต่าง ๆ เป็นส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยในองค์กร ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนอกองค์กรและความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับ
สภาพแวดล้อม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ การจัดการวิธีนี้มีใช้กันในหลายองค์การ 
โดยพิจารณาว่า “IF-THEN” ถ้าสถานการณ์เป็นเช่นนั้น แล้วจึงเลือกกลวิธีที่คิดว่าเหมาะสมกับ
สถานการณ์นั้น 
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การบริหารเชิงสถานการณ์ (Situational Management Theory) หรือทฤษฎีอุบัติการณ์ 
(Contingency Theory) การบริหารในยุคนี้ค่อนข้างเป็นปัจจุบัน ปรัชญาของการบริหารเริ่มเปลี่ยนแปลง
ไปจากการมองการบริหารในเชิงปรัชญา ไปสู่การมองการบริหารในเชิงสภาพข้อเท็จจริง เนื่องจาก  
ในปัจจุบันมนุษย์ต้องประสบกับปัญหาอยู่เสมอสรุปหลักการของการบริหารโดยสถานการณ์ 

1) ถือว่าการบริหารจะดีหรือไม่ข้ึนอยู่กับสถานการณ์ 
2) ผู้บริหารจะต้องพยายามวิเคราะห์สถานการณ์ให้ดีที่สุด 
3) เป็นการผสมผสานแนวคิดระหว่างระบบปิดและระบบเปิด และยอมรับหลักการของทฤษฎี

ระหว่างทุกส่วนของระบบจะต้องสัมพันธ์และมีผลกระทบซึ่งกันและกัน 
4) สถานการณ์จะเป็นตัวก าหนดการตัดสินใจ และรูปแบบการบริหารที่เหมาะสม 
5) ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมและความต้องการของบุคคลในหน่วยงานเป็นหลักมากกว่าที่จะ

แสวงหาวิธีการอันดีเลิศมาใช้ในการท างาน โดยใช้ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาในการพิจารณาด้วย 
6) เน้นให้ผู้บริหารรู้จักใช้การพิจารณาความแตกต่างที่มีอยู่ในหน่วยงาน เช่น ความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล ความแตกต่างระหว่างระเบียบกฎเกณฑ์ วิธีการกระบวนการ และการควบคุมงาน 
เป็นต้น ความแตกต่างระหว่างความสัมพันธ์ของบุคคลในองค์กร ความแตกต่างระหว่างเป้าหมายการ
ด าเนินงานขององค์การ เป็นต้น 

ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ์ (Contingency Approach) องค์การไม่ได้เหมือนกันทุก
องค์การ ปัญหามักจะเกิดขึ้นเมื่อองค์การมีการปฏิบัติที่คล้ายคลึงกันในกรณีของการบริหารจัดการ
แบบวิทยาศาสตร์และหลักการบริหารจัดการที่พยายามออกแบบองค์การทั้งหมดให้มีความเหมือนกัน 
อย่างไรก็ตามโครงสร้างและระบบของการท างานในแต่ละฝ่ายนั้นก็ไม่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
ระบบการผลิตได้ทั้งหมด จ าเป็นต้องปรับให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ เช่นในปัจจุบันผู้บริหาร
จ านวนมากออกแบบองค์การใหม่เรียกว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ ที่จะคอยสนับสนุนให้เกิดการ
สื่อสารและความร่วมมือกัน ดังนั้นทุกคนจะก าหนดและร่วมกันแก้ปัญหา ท าให้องค์การสามารถ
ด าเนินงานไปได้อย่างต่อเนื่อง มีการปรับปรุงและมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้น 

แนวคิดทางการบริหารเชิงสถานการณ์ เป็นแนวคิดที่ เน้นผู้บริหารให้ความสนใจกั บ
สภาพแวดล้อมในสถานการณ์ต่าง ๆ ขององค์การ ตัวแปรต่าง ๆ ในแต่ละสถานการณ์ทางการบริหาร
มีความแตกต่างกันไปในแต่ละองค์การ ดังนั้น ผู้บริหารควรค านึงถึงความเหมาะสมในการตัดสินใจ
ด าเนินงานภายใต้สถานการณ์เหล่านี้ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์การและความพึงพอใจของ
พนักงาน กล่าวคือแนวคิดการบริหารเชิงสถานการณ์ย่อมมีวิถีทางที่ดีที่สุดในสภาพแวดล้อมทางการ
บริหารที่เหมาะสมกับแต่ละองค์การไม่มีวิธีแก้ปัญหาได้ดีที่สุดวิธีเดียว หรือแก้ปัญหาด้วยวิธีเดียวกัน
หากแต่มีหลากหลายวิธีในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์การ 
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8.4 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวกับปัญหำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ 
 ในการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา-19 ตามแนวความคิดว่า “การเรียนรู้น าการศึกษา โรงเรียนอาจหยุด แต่การเรียนรู้หยุด
ไม่ได้” ได้มีการศึกษาจากนักวิชาการหลาย ๆ ท่าน เช่นส านักงานเลขานุการสภาการศึกษาในฐานะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการพัฒนานโยบายและศึกษาวิจัยด้านการศึกษาของประเทศ จึงร่วมกับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ด าเนินการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้รับผลกระทบการสถานการณ์โควิด-19 (เก็จกนก เอ้ือวงศ์ และคณะ, 2564) 
ซึ่งการศึกษานี้เป็นการศึกษาภาพรวมโดยมีการสุ่มตัวอย่างในการวิจัยโดยสุ่มข้อมูลจากตัวอย่างทั่ว
ประเทศ ในการศึกษาได้มีการน าเสนอสาระส าคัญ 5 ส่วนคือ  

ส่วนที่ 1 ผลการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ที่มีผลกระทบจากสถานการณ์โควิด–19  

ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาผลกระทบของสถานการณ์โควิด -19 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ 
ในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ส่วนที่ 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด-19  
ส่วนที่ 4 ผลการศึกษาความต้องการการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์วิกฤติของผู้บริหาร ครู 

นักเรียน ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษา 
ส่วนที่ 5 เสนอเชิงนโยบายการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในระดับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานในสถานการณ์วิกฤต ิซึ่งก็มีการพบกับปัญหาและอุปสรรคในหลาย ๆ ประเด็น และมีหัวข้อ
ที่ส าคัญดังนี ้

ในการจัดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ใช้ ใน
สถานการณ์โควิด-19 มี 2 ช่วง คือ 1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาที่ใช้ในสถานการณ์ 
โควิด-19 ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน มี 3 รูปแบบหลัก คือ การเยี่ยมบ้าน มีเอกสาร ใบงาน และ 
ให้ค าแนะน า (On hand) การจัดการเรียนรู้ผ่านออนไลน์ (Online) และการจัดการเรียนรู้ผ่าน
โทรทัศน์ (On-air) ซึ่งส่วนใหญ่ใช้การเยี่ยมบ้านเป็นหลัก โดยผสมผสานกับรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น รูปแบบ
การเยี่ยมบ้านกับการจัดการเรียนรู้ผ่านโทรทัศน์ การเยี่ยมบ้านกับการจัดการเรียนรู้ผ่านออนไลน์ 
เป็นต้น และ 2) รูปแบบช่วงหลังเปิดภาคเรียน คือ การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน (On-site) โดยผสม
กับรูปแบบอ่ืน ๆ คือ การจัดการเรียนรู้ผ่านโทรทัศน์ (On-air) การจัดการเรียนรู้ผ่านออนไลน์ 
(Online) การจัดการเรียนรู้โดยการเยี่ยมบ้าน (On hand) โดยลักษณะการจัดการจะแตกต่างกันตาม
สภาพพ้ืนที่และความเสี่ยงในการติดเชื้อ คือ 1) ในพ้ืนที่ที่ไม่มีความเสี่ยงจัดการเรียนรู้ในลักษณะปกติ 
แต่มีการรักษาระยะห่างและด าเนินการตามมาตรการป้องกันของสาธารณสุข 2) สถานศึกษาขนาด
ใหญ่ที่มีนักเรียนจ านวนมาก ใช้การสลับวันเรียนโดยในวันที่นักเรียนไม่ได้มาเรียนใช้การจัดการเรียนรู้
ผ่านออนไลน์ หรือการจัดการเรียนรู้ผ่านโทรทัศน์ และ 3) สถานศึกษาบางแห่งใช้การลดจ านวน
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นักเรียนในแต่ละห้อง ซึ่งในบางห้องก็อาจใช้การจัดการเรียนรู้ผ่านโทรทัศน์ และการจัดการเรียนรู้ผ่าน
ออนไลน์ โดยสถานศึกษาส่วนใหญ่มีการดาเนินการวิเคราะห์หลักสูตร/จัดท า โครงสร้างหลักสูตร 
ให้เหมาะสม การปรับแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
การจัดล าดับความส าคัญของเนื้อหาให้เหมาะสมกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้การเชื่อมโยงเนื้อหาให้
เหมาะสมกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ต้องมีการเตรียมอาคารสถานที่ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ก่อนเปิด
ภาคเรียนโดยเฉพาะในกรณีที่ต้องขยายเพ่ิมห้องเรียน การปรับเนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการการจัดล าดับความส าคัญของเนื้อหา การใช้ใบความรู้/ใบงานประกอบการเรียนรู้ การลด
กิจกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสทางร่างกาย 

ส าหรับผลการศึกษาด้านผลกระทบก็จะพบประเด็นของโรงเรียนและครูผู้สอนดังนี้ 
1) เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารไม่เพียงพอและสัญญาณไม่เสถียร  
2) สถานศึกษาส่วนมากไม่ได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งที่ช่วง  

โควิดสถานศึกษามีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น  
3) คุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูลดลง  
4) อาคารสถานที่เพ่ือการจัดการเรียนรู้ไม่เพียงพอ วัสดุอุปกรณ์เพ่ือป้องกันการแพร่เชื้อโรค

ไม่เพียงพอ 
5) หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอ่ืน ๆ ขอข้อมูลจ านวนมากจากสถานศึกษา ท าให้เป็น

ภาระงานและกระทบต่อเวลาในการจัดการเรียนการสอน 
ส่วนประเด็นของผู้ปกครองและเด็ก ก็พบว่า  
1) ผู้ปกครองมีภาระในการช่วยเหลือการเรียนรู้ขอบุตรหลานเพ่ิมขึ้น  
2) ผู้ปกครองต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ือสร้างความพร้อมในการเรียนให้กับบุตรหลาน และ

ค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันการติดโรคให้กับบุตรหลานเพ่ิมข้ึน  
3) ผู้ปกครองต้องหาความรู้เพิ่มเติมในบทเรียนและการใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถช่วยเหลือ

ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุตรหลาน  
4) ผู้ปกครองมีภาวะตึงเครียดที่ต้องดูแลบุตรหลานและวิตกกังวลเกี่ยวกับการเรียนของบุตรหลาน 
5) ผู้ปกครองรู้สึกว่าตนเองเสียเวลาและเสียโอกาสในการประกอบอาชีพ 
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8.5 กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
เมื่อได้มีการทบทวนวรรณกรรมในข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ได้สรุปรายละเอียดของการศึกษาทฤษฎี 

แนวคิดและงานวิจัยโดยได้สังเคราะห์แนวทางในการศึกษาวิจัยตามกรอบแนวคิดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

ภำพที ่3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

9. ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การศึกษาปัญหาและการปรับตัวในการด าเนินนโยบายการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ในช่วงวิกฤตโควิด-19กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรี เป็นการวิจัย 
เชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยเป็นการศึกษากระบวนการบริหารจัดการการจัดให้มีการ
เรียนการสอนตามนโยบายการเรียนออนไลน์ ที่จ าเป็นต้องพิจารณาและวิเคราะห์ถึงสภาพพ้ืนฐานของ
องค์การและสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ โดยมี
รายละเอียดและข้ันตอนการวิจัยดังนี้ 

 
9.1 กำรก ำหนดกลุ่มประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
การวิจัยนี้ ผู้วิจัยก าหนดแหล่งข้อมูลในการท าวิจัยไว้ 2 แหล่ง คือ แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ และ

แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ โดยมีรายเอียดดังนี้ 
1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ซึ่งได้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ประกอบไปด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ครูผู้ที่ด าเนินการสอนออนไลน์ ผู้ปกครองและนักเรียนจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งใน
จังหวัดสระบุรี 

นโยบำยกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนออนไลน์

ภำยในสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของ
เชื้อโคโรนำไวรัส 

โควิด-19 

กำรน ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติตำม
ต้นแบบด้ำนกำรจัดกำร 

- สมรรถนะโรงเรียนดา้นโครงสร้าง 
- สมรรถนะโรงเรียนดา้นบุคลากร 
- สมรรถนะโรงเรียนดา้นงบประมาณ 
- สมรรถนะโรงเรียนดา้นสถานที ่
- สมรรถนะโรงเรียนดา้นวัสดุอุปกรณ ์

ปัญหำและอุปสรรคของกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของเชื้อโคโรนำไวรัสโควิด-19 

กำรปรับตัวในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน

ของโรงเรียนตำม
สถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของของเชื้อ 

โคโรนำไวรัสโควิด-19 
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2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลเอกสาร บทความ 
หนังสือทางวิชาการ งานวิจัยและข้อมูลที่เก่ียวข้องจากทางอินเตอร์เน็ต 

 
9.2 กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในงำนวิจัย 
การก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยจะก าหนดเป็น 3 กลุ่มเป็นจ านวนรวมทั้งหมด 31 

ท่าน โดยมีเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
กลุ่มผู้บริหำรสถำนศึกษำ โดยเลือกสัมภาษณ์ผู้น าในสถานศึกษาที่มีสถานะเป็นผู้ก าหนดและ

ตัดสินใจในการวางแผนการด าเนินงาน โดยงานวิจัยนี้ได้ท าการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการโรงเรียน
มัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรี เป็นจ านวน 1 ท่าน 

กลุ่มครูผู้สอน โดยเลือกสัมภาษณ์ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่มีหน้าที่เป็นผู้สอนในรายวิชา
ต่าง ๆ และเป็นครูประจ าชั้นที่มีบทบาทหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารกับนักเรียนและผู้ ปกครอง 
เป็นจ านวน  24 ท่าน 

กลุ่มผู้ปกครองและนักเรียน ที่มีสถานะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบจากนโยบาย 
โดยสัมภาษณ์ผู้ปกครองและตัวนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เป็นกรณีศึกษาเป็นจ านวนรวม
ทั้งหมด 6 ท่านโดยแบ่งเป็นผู้ปกครอง 3 ท่านและนักเรียนเป็นจ านวน 3 ท่าน 

 
9.3 เครื่องมือที่ใช้ในงำนวิจัย 
การสัมภาษณ์สัมภาษณ์เชิงลึก ( In Depth Interview) เป็นการสัมภาษณ์รายบุคคลโดยใช้

ค าถามปลายเปิดและเป็นค าถามแบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างมีอิสระ
ในการให้รายละเอียดของข้อมูลในการตอบค าถามได้อย่างเต็มที่ สามารถเสนอทรรศนะได้หลายหลาก
มุมมอง 

 
9.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูลน ำเสนอ 
ผู้วิจัยได้ท าการน าข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างและการศึกษาค้นคว้าทางด้านเอกสาร 

แหล่งข้อมูลที่สืบค้นได้ทางอินเตอร์เน็ตมาท าการวิเคราะห์ตามกระบวนการทางการวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยเป็นการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และจากบทความและอินเตอร์เน็ต โดยจ ามี
การจ าแนกข้อมูลออกเป็นประเด็นตามทฤษฎีที่อ้างอิง ซึ่งจะดูถึงความสอดคล้องและความเป็นเหตุ
เป็นผลกันเพ่ือสรุปประเด็นทั้งหมดที่เป็นสาระส าคัญหลักของบทวิจัยก่อนท าการเสนอแนะแนวทาง
โดยอ้างอิงจากเนื้อหาในงานวิจัย การน าเสนองานวิจัยจะเป็นการน าเสนอในรูปแบบของการบรรยาย 
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9.5 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรและระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 
ขั้นตอนเริ่มแรกจะเริ่มต้นจากการก าหนดหัวข้อในการวิจัย และศึกษาถึงปัญหาในการเรียน

การสอนออนไลน์ของโรงเรียนระดับมัธยม ท าการก าหนดประเด็นโดยเน้นในด้านการบริหารจัดการ
นโยบาย ก าหนดประเด็นค าถามที่จะใช้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในกลุ่มต่าง ๆ ด าเนินการสัมภาษณ์
พร้อมขอรับข้อมูลที่เป็นค่าสถิติต่าง ๆ จากนั้นน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และก าหนดประเด็น
ข้อเท็จจริงที่ส าคัญก่อนน าเสนอในงานวิจัย การศึกษาวิจัยนี้ใช้เวลาในการศึกษา 7 เดือน เริ่มตั้งแต่
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 จนถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยใช้เวลาในการวางโครงงานวิจัย 2 
เดือน การเก็บข้อมูลตัวอย่าง 2 เดือน การแปรผลข้อมูล 2 เดือน และการสรุปผลจัดท ารายงาน 1 
เดือน 

 
10. ผลกำรวิจัย 
 

จากการศึกษาปัญหาและการปรับตัวในการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์กรณีศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรี ทางผู้วิจัยได้ตั้งประเด็นในการวิเคราะห์ผลการวิจัยไว้ 3 
ประเด็น ประกอบด้วย 1) เพ่ือศึกษาปัญหาของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโควิด-19 2) เพ่ือศึกษาการปรับตัวของโรงเรียนตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพ่ือลดปัญหา 
และ 3) เพ่ือศึกษาความเชื่อมโยงของสมรรถนะของโรงเรียนกับการปรับตัวในการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีรายละเอียดตามปัจจัยด้านสมรรถนะ
ขององค์การที่ได้กล่าวไว้ในกรอบแนวคิด 5 ด้าน ดังนี้ 

 
10.1 สมรรถนะด้ำนโครงสร้ำงองค์กำร 
ผลการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาในด้านโครงสร้างองค์การพบว่า เกิดปัญหาการที่ไม่

สามารถจัดหาหน่วยงานที่ดูแลการสอนออนไลน์ได้ โดยในมิติด้านบริหารจัดการ โครงสร้างองค์ก าร
ของโรงเรียนมัธยมที่ เป็นกรณีศึกษาจะเป็นไปในรูปแบบองค์การวิชาชีพแบบราชการ ( The 
Professional Bureaucracy) โดยจะมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามความต าแหน่งหน้าที่ 
มีลักษณะที่มีการบริหารงานในรูปแบบที่เป็นทางการ โดยในล่ะกลุ่มงานจะมีหน้าที่รับผิดชอบและ
ประสานงานกันในองค์การ โดยมีผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้ตัดสินใจในการวางแผนเมื่อได้รับนโยบาย 
ซึ่งจ าเป็นต้องประเมินทั้งความพร้อมของโรงเรียน และปัจจัยภายนอกเช่นกฎข้อบังคับตามประกาศ
ของ ศบค.จังหวัดสระบุรี ว่ามีข้อก าหนดอย่างไร และก่อนที่จะตัดสินใจในการปฏิบัติการก็จ าเป็นต้อง
ตรวจสอบเน้นย้ ากับข้าราชการท้องถิ่นอีกครั้งโดยทางผู้อ านวยการโรงเรียน ได้ให้ข้อมูลว่า “ทาง
โรงเรียนไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างในการจัดการเป็นพิเศษแต่อย่างได แต่ก็จะมีบางกลุ่มงานที่
ต้องท าหน้าที่เป็นพิเศษโดยเฉพาะครูประจ าชั้นซึ่งถือเป็นกุญแจส าคัญในการควบคุมและประสานงาน”  
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การปรับตัวของโรงเรียนจึงมีการเน้นย้ าการท าหน้าที่ของครูที่ปรึกษาที่ต้องมีการสร้าง
ช่องทางในการสื่อสารกับนักเรียนและเป็นหน่วยงานพ้ืนฐานย่อยที่สุดที่จะประสานงานกลุ่มงานอ่ืน ๆ 
และได้มรการมอบหมายงานเพิ่มเติมให้กับครูบางท่านที่มีทักษะเฉพาะทาง เช่นในการมอบหมายให้ครู
วิชาคอมพิวเตอร์มาช่วยท าการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีให้กับครูท่านอ่ืน ๆ เป็นต้นโดยที่ไม่จ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงตัวโครงสร้างองค์การ ซึ่งเมือเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมก็อาศัยการปรับตัว
โดยใช้บุคลากรเพ่ือสนับสนุนการช่วยเหลือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที ่4 โครงสร้างองค์การของโรงเรียนมัธยมที่เป็นกรณีศึกษา 
แหล่งที่มำ: โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรี 
 

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า โครงสร้างองค์การและการบังคับบัญชาเป็น
รูปแบบองค์การวิชาชีพแบบราชการ (The Professional Bureaucracy) เป็นรูปแบบองค์การที่มี
ความเป็นทางการสูง มีขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน และผู้ที่อยู่ในองค์การต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบอย่างเคร่งครัด ท าให้การปรับเปลี่ยนโครงสร้างไม่สามารถท าได้ แต่สามารถท าการจัดการ
ปรับหน้าที่ของคนในองค์การเพื่อเป็นการน าทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ 
 อีกท้ัง ผลการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาในด้านโครงสร้างองค์การพบว่า เกิดปัญหาเกี่ยวกับปัญหา
การสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองหรือนักเรียนและการสื่ อสารภายในองค์การ จากปัญหา
สถานการณ์โควิด-19 ที่ต้องมีการปิดสถานศึกษาและพยายามงดเว้นการพบปะใกล้ชิดกัน ท าให้การ
สื่อสารระหว่างองค์การกับบุคคลภายนอกและการประสานงานภายในท าได้ยากขึ้น เพราะถ้าเป็นใน
สถานการณ์ของการเรียนการสอนปกติในสถานศึกษาการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่ าง ๆ จะท าในเวลา
โฮมรูม ซึ่งครูประจ าชั้นจะได้พบกันนักเรียนในทุก ๆ วัน ตอนเวลาเช้าเป็นเวลาประมาณครึ่งชั่วโมง 
แต่จากในสถานการณ์ของการน านโยบายการเรียนการสอนออนไลน์มาด าเนินการปฏิบัติจริง 
ซึ่งจ าเป็นต้องปรับวิธีการสื่อสารและเก็บข้อมูลเพราะการที่ครูที่ปรึกษาไม่มีการพบกับตัวนักเรียน
โดยตรงท าให้การสื่อสารและติดตามผลการเรียนท าได้ยากมากขึ้น ในกรณีที่นักเรียนไม่เข้ารวมในห้อง

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผู้อ านวยการโรงเรียน สมาคมผู้ปกครองและคร ู สมาคมนักเรียนเก่า 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

กลุ่มบริหาร 
งานวิชาการ 

กลุ่มบริหาร 
งานกิจการนักเรียน 

กลุ่มบริหาร 
งานงบประมาณและ

แผนงาน 

กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 

กลุ่มบริหาร 
งานอาคาร
สถานที่ 
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ประชุมออนไลน์ก็จะไม่สามารถแจ้งข่าวสารไปยังนักเรียนเหมือนการเรียนปกติได้ อีกทั้งยังประสบ
ปัญหาในการติดตามและแก้ไขปัญหาของนักเรียนในระหว่างการเรียนเพราะเมื่อเกิดอุปสรรค  
ในระหว่างการเรียน ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้ เพราะนักเรียนพบว่าตนเองยังไม่
พร้อมในการเรียนออนไลน์แม้จะมีการยืนยันจากผลส ารวจในครั้งแรกว่ามีความพร้อม หรื อ 
การประสบปัญหาอื่น ๆ ในแต่ละรายบุคคลด้วยเหตุผลที่แตกต่างหลากหลาย เช่นไม่มีผู้ปกครองดูแลที่
บ้านระหว่างการเรียน สภาพแวดล้อมไม่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนเป็นต้น ซึ่งการพบปะกับนักเรียนเพ่ือ
สอบถาม วิเคราะห์หาสาเหตุยังไม่สามารถติดตามไปยังรายบุคคลได้อย่างทั่วถึง  
 จงึต้องมีการปรับตัวของโรงเรียนในการสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับและผู้ปกครองต้องใช้กลุ่ม
งานที่เป็นหน่วยงานย่อยที่เล็กท่ีสุด อย่างที่ผลการสัมภาษณ์ของผู้อ านวยการโรงเรียนที่กล่าวว่า “การ
สื่อสารนั้นมีกลไกหรือกุญแจส าคัญคือครูประจ าชั้นเพราะเป็นหน่วยงานในระดับที่เล็กที่สุดและมีความ
ใกล้ชิดกับตัวนักเรียนมากที่สุด” และรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย เช่นในการ จึงจ าเป็นต้องใช้
เทคโนโลยีเข้าช่วยเช่น การใช้การส่ง Message ในช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะการใช้แอพพลิเคชั่น 
LINE แบบกลุ่ม หรือจัดท าแบบสอบถามในรูปแบบ Google Form ในการส ารวจข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
หรือต้องพูดคุยไต่ถามถึงสาเหตุของปัญหา และใช้ข้อมูลของผลการจัดการเรียนการสอนมาใช้ในการ
วิเคราะห์และหาทางแก้ไขร่วมกันโดยกลุ่มครูผู้สอน โดยข้อมูลต่าง ๆ ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการลง
บันทึกและจัดเก็บในรูปแบบ CLOUD SYSTEM เพ่ือให้ครูทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูล และเพ่ือให้เกิด
การสื่อสารในแนวระนาบให้มากที่สุด 

 
ภำพที่ 5 ระบบโครงสร้างด้านข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนกรณีศึกษา 
แหล่งที่มำ: โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรี 
  

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า สมรรถนะทางด้านโครงสร้างในการสื่อสาร
และข้อมูลในระบบสารสนเทศเป็นไปในรูปแบบที่มีความไม่เป็นทางการมากขึ้น และมีการใช้เครื่องมือ
ทางเทคโนโลยีมาสนับสนุนอย่างมากเพราะในสถานการที่ต้องการความรวดเร็ว ต้องท าให้ข้อมูลต่าง ๆ
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สามารถกระจายในแนวระนาบไปสู่ระดับชั้นต่าง ๆ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็ว ดังรูปภาพที่
แสดงถึงระบบฐานข้อมูลกลางของโรงเรียน 

 
10.2 สมรรถนะด้ำนบุคลำกร 
ผลการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาในด้านบุคลากรพบว่า นักเรียนและครูยังขาดทักษะการ

ใช้งานเทคโนโลยี จากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการโรงเรียนถึงขั้นตอนการบริหารจัดการในกระบวนการ
ส ารวจความพร้อมท่านได้ให้ข้อมูลว่าก่อนการวางแผนในการด าเนินงาน ต้องมีการส ารวจความพร้อม
ของทั้งครูและนักเรียนเสียก่อน โดยด้านทักษะของนักเรียนที่มีการส ารวจด้านความพร้อมยังขาด
ความสามารถด้านเทคโนโลยี โดยเริ่มจากการเลือกใช้แพลตฟอร์มในการสอนก็ต้องมีการพิจารณา 
โดยจากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนท่านที่ 1 ที่ท าการสอนในระดับมัธยมต้น ได้ให้ข้อมูลว่า “ในการเลือก
แพลตฟอร์มในการสอนนั้นต้องดูที่เด็กเป็นส าคัญ เพราะเด็กมัธยมต้นนั้นยังไม่มีความรู้ทางด้าน
อินเตอร์เน็ตมากนัก บางคนก็ยังไม่มีอีเมล์ส่วนตัว ท าให้ไม่สามารถใช้งานแพลตฟอร์มที่ซับซ้อน
อย่างเช่น Microsoft Team หรือ Zoom ที่ต้องใช้อีเมล์ส่วนตัวในการสมัครใช้งาน และต้องมีการ
โหลดตัวแอปพลิเคชั่น และปัญหาอีกประเด็นของบุคลากรด้านทักษะของครูคือการท าสื่อการสอนที่ใช้
สอนแบบออนไลน์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยจากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนท่านที่ 2 ที่ท าการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า “ขั้นตอนในการท าสื่อการสอน ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนและเกิดความซับซ้อนมากขึ้น คือจากเมื่อก่อนที่เนื้อหาจะอยู่ในรูปแบบ Microsoft Word 
แล้วคุณครูจะใช้การอธิบายวิธีท าโจทย์ภายในห้องเรียน แต่การเรียนออนไลน์ต้องท าเนื้อหา 
PowerPoint ให้เด็กดูก่อน แล้วหาวิดีโอ มาให้นักเรียนศึกษาเพ่ิมโดยหาจาก YouTube และสื่อการ
สอนจาก สสวท. ที่มีการจัดท าสื่อการสอนไว้ให้ แต่จากประสบการณ์ของอาจารย์เห็นว่าในบางเนื้อหา
ของ สสวท. อาจจะไม่เหมาะสมกับตัวนักเรียนที่ตนสอนอยู่ หรือมีความยาวมากไป อาจารย์ต้องดูก่อน 
เพ่ือเลือกหาวิดีโอที่มีเนื้อหากะทัดรัด เหมาะสมกับนักเรียน เพ่ือน ามาแนะน าให้นักเรียนดูเพ่ิมเติม” 
หรือจากข้อมูลที่ได้สัมภาษณ์ครูผู้สอนท่านที่ 3 ที่ท าการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ในรายวิชาโลก ดารา
ศาสตร์ และอวกาศ ในการเตรียมสื่อการสอนท าให้ได้ข้อมูลว่า “ในการเตรียมสื่อในการสอนตาม
เนื้อหา การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก เราสามารถหาวิดีโอที่มีเนื้อหาแบบนี้เป็นจ านวนมาก แต่เนื้อหา
มีความลึกซึ้งมากเกินกว่าเนื้อหาในระดับชั้นที่ท าการสอนอยู่ ท าให้ต้องเลือกเนื้อหาให้เหมาะสมกับ
ระดับชั้นเรียนที่สอนอยู่” 

ในการปรับตัวด้านความสามารถในการใช้งานแอปพลิเคชั่นของนักเรียนครูก็จ าเป็นต้องใช้ 
LINE ในการสอนเป็นแอปพลิเคชั่นพ้ืนฐานเพราะเด็กทุกคนเคยใช้งานซึ่งฟังก์ชั่นในการใช้งานก็จะมี
น้อย”และยังมีประเด็นเรื่องทักษะและการสนับสนุนโดยท่านผู้อ านวยการได้ให้สัมภาษณ์ว่า “ในการ
สอนออนไลน์ ครูก็จะมีตัวช่วย คือเรื่องนี้ได้ เรื่องนี้ไม่ได้ ก็อบรมครูในเรื่องการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ แต่บางท่านที่เป็นครูอาวุโส ก็อาจยังท าไม่ได้ เราก็ลองหาวิธีอ่ืนดู เช่นเปลี่ยนเป็นการสอน
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แบบออนแฮนด์แทน” โดยเฉพาะเรื่องการจัดท าสื่อการสอนที่ครูหลาย ๆ ท่าน จะเข้ามาประชุม
รวมกันตามกลุ่มสาระวิชาเพ่ือปรึกษากันในเรื่องแหล่งในการหาสื่อการสอนที่มีความเหมาะสม รวมไป
ถึงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี 

ผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า สมรรถนะด้านบุคลากรเป็นสมรรถนะที่องค์การ
ต้องพิจารณาตั้งแต่เริ่มต้นก่อนมีการวางแผนน านโยบายไปปฏิบัติ เพราะบุคลากรที่มีความพร้อม  
ในด้านทักษะที่เพียงพอก็ย่อมจะสามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของนโยบาย ซึ่งใน
ปัจจุบันควรมีการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีให้เป็นทักษะพ้ืนฐานเพราะครูผู้สอนจะเชี่ยวชาญ
เฉพาะวิชาที่สอนไม่ได้ ต้องมีพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่สนับสนุนด้วย และส าหรับครูบาง
ท่านที่ไม่สามารถท าการเรียนการสอนออนไลน์ได้จริง ๆ เราก็ต้องจัดหาทางเลือกในกรณีที่ครูไม่
สามารถสอนสดออนไลน์ไดไ้ว้ด้วย 

 
10.3 สมรรถนะด้ำนงบประมำณ 
ผลการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาด้านบุคลากร พบว่า ไม่มีการสนับสนุนงบประมาณ 

ในการด าเนินการ โดยที่นโยบายการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นั้น เป็นนโยบายที่ก าหนดมาใช้ใน
ลักษณะเฉพาะช่วงเวลา และเป็นนโยบายที่ประกาศในเวลาเร่งด่วน จึงไม่ได้มีการให้งบประมาณ
เฉพาะในการด าเนินการแก่โรงเรียนแต่อย่างใด แต่สิ่งส าคัญส าหรับด าเนินการกิจกรรมใด ๆ ก็ย่อมมี
ค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะการด าเนินการในภาครัฐที่ต้องมีความโปร่งใสด้ านงบประมาณ การที่ไม่มีการ
จัดหางบประมาณจากส่วนกลางมาให้จึงเป็นอุปสรรคที่ส าคัญในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของ
ทางโรงเรียน 

การปรับตัวขององค์การคือ ในการด าเนินการต่าง ๆ มีการก าหนดให้น างบประมาณในส่วนที่
ไม่มีการใช้จ่ายในช่วงการปิดสถานศึกษามาใช้ทดแทนอันได้แก่ “งบเงินอุดหนุนรายหัวในส่วนการ
ทัศนศึกษาและค่ายต่าง ๆ” ซึ่งงบเงินอุดหนุนรายหัวนี้จะเป็นงบที่ขึ้นอยู่กับจ านวนนักเรียนท าให้มี
ปริมาณที่จ ากัด การน าไปใช้จ่ายต่าง ๆ ก็จ าเป็นต้องวางแผนและควบคุมการใช้จ่ายให้เข้มงวด ถึงแม้
จะมีการช่วยเหลือจากรัฐบาลเป็นเงิน 2,000 บาท แต่ก็เป็นเงินที่มอบให้กับผู้ปกครองโดยตรง ไม่ได้
การน ามาเพ่ือการสนับสนุนโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่าสมรรถนะด้านงบประมาณยังไม่ตอบรับกับ
นโยบายการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพราะทางโรงเรียนไม่ได้รับการจัดหางบประมาณเพ่ื อ
สนับสนุนการปฏิบัติการ ท าให้กระทบต่อความพร้อมของสมรรถนะด้านอ่ืน ๆ เช่นวัสดุเครื่องมือเป็น
ต้น เพราะไม่ว่าจะต้องน านโยบายไดไปสู่การปฏิบัติก็ต้องมีงบประมาณมาเป็นปัจจัยสนับสนุนทุกครั้ง 
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10.4 สมรรถนะด้ำนสถำนที่ 
ผลการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาด้านสถานที่พบว่า จากการระบาดนั้นได้เกิดผลกระทบ

ทางตรงต่อการใช้สถานที่เรียนจากการปิดสถานศึกษา เป็นเหตุให้ครูต้องสอนด้วยวิธีออนไลน์จากที่
บ้านด้วย จึงเกิดเป็นความจ าเป็นที่ครูต้องจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอนเอง เป็นภาระด้านค่าใช้จ่าย
พบว่า โดยจากข้อมูลการสัมภาษณ์ท าให้ได้รับข้อมูลว่า ในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ 
โควิด-19 ในระลอกที่ 3 เป็นช่วงเดียวกับการเปิดเทอมของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ท าให้ 
ในระหว่างการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ต้องมีการควบคุมการเข้าออกภายในสถานศึกษา โดยจาก
ประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
จังหวัดสระบุรี (ศบค.จ.สระบุรี) ที่มีข้อก าหนดในการจ ากัดปริมาณบุคลาการที่สามารถเข้าไปไนพ้ืนที่
ได้เพียง 10-25 % ซึ่งอ้างอิงจากประกาศว่าเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด (สีแดงเข้ม) หรือพ้ืนที่ควบคุม
เท่านั้น ซึ่งเป็นผลท าให้ทางของโรงเรียนต้องมีการก าหนดแผนในการเข้าท างานของบุคลากร และ
บุคลากรที่ต้องท าการสอนจากที่บ้านก็จ าเป็นต้องมีการจัดเตรียมสถานที่ส่วนตัวที่จะใช้ท าการสอน
ภายบ้าน ซึ่งต้องมีการจัดเตรียมบรรยากาศที่มีความเหมาะสมเพราะในระหว่างการสอนครูผู้สอนต้อง
เปิดกล้องและไมโครโฟนตลอดเวลาต้องหาสถานที่ปฏิบัติการสอนโดยเฉพาะเพ่ือไม่ให้มีเสียงรบกวน 
ในระหว่างการสอน ซึ่งจะสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องต่อความพร้อมของสมรรถนะด้านวัสดุอุปกรณ์ อีกด้วย 

การปรับตัวของทางโรงเรียนคือ การจัดตารางการสอนให้สอดคล้องกับตารางการเข้าเวร 
เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถเข้ามาใช้อุปกรณ์หรือสัญญาณอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนได้ ถึงแม้ว่าจะไม่
สามารถให้การสนับสนุนแก่ครูทุกคนได้ แต่ก็ท าให้ปัญหานั้นลดทอนความรุนแรงลงเพราะความพร้อม
ในการสอนของครูไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือสื่อสารหรือแม้แต่สัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีความส าคัญ
อย่างยิ่งเพราะในระหว่างการสอนตัวครูเองจะเป็นเหมือนจุดศูนย์กลางของการเรียนรู้ ถ้าการสอน
สะดุดลงก็จะส่งผลต่อทุกคนในชั้นเรียนนั้น ๆ 

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า  จากนโยบายการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ที่ต้องมีการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ดูเหมือนจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับ
สมรรถนะด้านสถานที่สักเท่าใด แต่จากการศึกษาท าให้พบว่ากลับส่งผลกระทบต่อสมรรถนะด้านอ่ืน ๆ 
เช่น อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการสอนและงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือสนับสนุนเหล่านั้น เพราะ
การที่ไม่สามารถใช้โรงเรียนเป็นสถานที่ในการสอนได้ก็ย่อมให้เกิดภาระในการจัดสถานที่ในการสอน
ไม่ต่างจากที่นักเรียนต้องหาสถานที่ให้เหมาะที่จะใช้เรียนออนไลน์ 
 

10.5 สมรรถนะด้ำนอุปกรณ์เครื่องมือ 
 ผลการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาในด้านอุปกรณ์เครื่องมือพบว่า อุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ใน
การเรียนไม่เหมาะสม เพราะจากปัจจัยส าคัญในการเรียนในรูปแบบออนไลน์จ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์
สื่อสารในการเรียนการสอน โดยจากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการโรงเรียนโดยท่านได้ให้ความส าคัญกับ
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อุปกรณ์การเรียนเป็นอันดับแรก โดยต้องวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีความจ าเป็นส าหรับการเรียนออนไลน์ 
โดยเฉพาะตัวนักเรียนนั้นมีความพร้อมเพียงใด ซึ่งทางโรงเรียนต้องท าการส ารวจความพร้อมของ
นักเรียนในการที่จะเรียนออนไลน์โดยการใช้แบบสอบถามผ่าน Google Form ซึ่งได้ผลส ารวจดังนี้ 

 
 
ภำพที่ 6 ผลการส ารวจสัดสวนของเครื่องมือในการเรียนออนไลน์ของโรงเรียนกรณีศึกษา 
แหล่งที่มำ: โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรี 
 

จากผลการส ารวจท าให้พบว่า  เครื่องมือส่วนใหญ่ที่นักเรียนมี ใช้คือโทรศัพท์มือถือ 
(Smartphone) โดยคิดเป็นอัตราส่วน 83 % จึงเป็นสาเหตุท าให้โรงเรียนเลือกใช้รูปแบบการเรียน
ออนไลน์เป็นรูปแบบหลัก โดยที่นักเรียนในอีก 11 % ที่ไม่มีเครื่องมือสื่อสาร ก็จะท าการจัดการศึกษา
ในรูปแบบออนเฮนด์ โดยจัดท าใบงานมให้นักเรียนมารับในทุก ๆ วันจันทร์ เพ่ือน ามาส่งในสัปดาห์
ถัดไป และเมื่อมีการวิเคราะห์ลงไปถึงข้อมูลแต่ละระดับชั้น ก็จะพบว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นมีสัดส่วนของเครื่องมือสื่อสารที่น้อยเมื่อเทียบกับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ซึ่งท าให้
รูปแบบการเรียนก็ต้องมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมในแต่ล่ะห้องเรียน 

 

ภำพที่ 7 ผลการส ารวจเครื่องมือในการเรียนออนไลน์ของแต่ละระดับชั้นของโรงเรียนกรณีศึกษา 
แหล่งที่มำ: โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรี 
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จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนพบว่าการใช้โทรศัพท์มือถือ (Smartphone) เป็นเครื่องมือในการ
เรียนพบว่ายังมีความไม่เหมาะสม ทั้งในด้านของขนาดหน้าจอที่เล็กที่ท าให้ไม่สามารถมองเห็น
รายละเอียดของการอธิบายเนื้อหา โดยเฉพาะในวิชาการค านวณเช่นวิชาคณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์ ที่ครู
ต้องมีการอธิบายวิธีการค านวณที่เป็นตัวเลข การใช้ดูจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะส่งผลให้
รายละเอียดเหล่านั้นขาดความชัดเจนไป และเนื่องจากโทรศัพท์มือถือที่พ้ืนฐานถูกออกแบบมาเพ่ือใช้
งานในการพูดคุยสื่อสาร แต่เราน ามาใช้เพ่ือเปิดดูการสอนออนไลน์ติดต่อกันเกือบตลอดเวลา ก็ท าให้
เครื่องโทรศัพท์นั้นเกิดความร้อน และเสื่อมสภาพเร็วขึ้น ถือเป็นปัญหาที่ท าให้การเรียนอาจจะมีการ
ติดขัดในบางเวลา  

การปรับตัวของโรงเรียนคือการปรับตารางสอนโดยให้ลดเวลาในการเรียนผ่านการสอนสด 
ทั้งในส่วนคาบเรียนในแต่ละวันที่ต้องมีการพักเบรกให้มีความถี่มากขึ้นหรือเปลี่ยนวิธีการสอนโดยให้
นักเรียนท าการเรียนรู้จากการค้นคว้าแล้วนัดเวลาในการพูดคุยเป็นช่วงสั้น ๆ 

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า เครื่องมือสื่อสารถือเป็นอุปกรณ์ที่ส าคัญที่สุด
ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพราะการเรียนการสอนจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีสมรรถนะ
ด้านวัสดุและอุปกรณ์ ซึ่งในการบริหารจัดการจ าเป็นต้องส ารวจความพร้อมของสมรรถนะด้านนี้เป็น
อันดับแรก และทางโรงเรียนต้องปรับตัวในด้านการก าหนดแผนการเรียนการสอนเพ่ือแก้ไขปัญหา
ขณะนั้น  
 อีกทั้ง ผลการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนในด้านสัญญาณอินเตอร์เน็ตพบว่า เครือข่าย
อินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่ที่นักเรียนใช้ เป็นการใช้สัญญาณจากมือถือในระบบเติมเงินซึ่งเป็นการคิดค่า
บริหารตามปริมาณข้อมูลที่ใช้ ท าให้การเรียนออนไลน์ท าได้ไม่ต่อเนื่อง โดยจากการสัมภาษณ์ครูผู้สอน
ท าให้ได้ข้อมูลว่า “เด็กที่เรียนออนไลน์นั้นมีหลายคนที่ประสบปัญหาปริมาณเน็ทไม่พอใช้ จนกระทั่ง
ต้องขออนุญาตออกจากห้องเรียนออนไลน์เพ่ือเก็บปริมาณอินเตอร์เน็ตไว้ใช้กับวิชาถัดไป” เป็นต้น 
อีกท้ังคุณภาพของสัญญาณก็มีปัญหาเนื่องจากเป็นสัญญาณจากเครือข่ายมือถือ 
 การปรับตัวของโรงเรียนที่ท าอยู่โดยการลดเวลาที่ต้องออนไลน์ลง โดยท าการเสริมการเรียน
ด้วยวิธีอ่ืนเช่น การให้ใบงานเพ่ือให้นักเรียนกลับไปท าที่บ้านหรือการใช้สิ่งที่เป็นพ้ืนฐานที่สุดคือใช้
หนังสือเรียนให้นักเรียนท าการศึกษาเองแล้วนัดพูดคุยออนไลน์เป็นระยะเวลาสั้น ๆ หรือจัดเป็นกลุ่ม
ย่อยในการพูดคุยแทนการเข้าพร้อมกันทุกคนเพ่ือจ ากัดการใช้งานสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ให้เป็นการ
สิ้นเปลืองในระหว่างการรอในห้องเรียนออนไลน์ 
 จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตเป็นค่าใช้จ่ายสินเปลืองที่
ต้องมีเพ่ือเป็นใช้ในการเชื่อมต่อออนไลน์ซึ่ งเป็นภาระที่มีความสิ้นเปลืองอย่างมากต่อการสอน 
ในรูปแบบสอนสดเพราะการเชื่อมต่อในรูปแบบวิดีโอนั้นใช้ทรัพยากรที่มากกว่าข้อมูลอ่ืน ๆ และเป็น
ปัญหาที่ภาครัฐควรเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอันดับต้นๆเพราะเป็นการจัดหาสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน 
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 จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นถือว่าในการจัดการเรียนการสอนยังมีปัญหาย่อยอ่ืนๆอีกมาก
โดยเฉพาะปัญหาทางพฤติกรรมของนักเรียนที่ยังต้องมีการปรับตัว ทั้งเรื่องความตั้งในการเรียน และ
รวมไปถึงของตัวผู้ปกครองที่ต้องท างานในช่วงกลางวันท าให้นักเรียนนั้นเรียนอยู่ที่บ้านคนเดียวหรือ
แม้แต่สภาพของที่บ้านที่ไม่เหมาะจะใช้เป็นที่เรียน ซึ่งครูผู้สอนเองก็จ าเป็นต้องพยายามสอบถามและ
สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาเพ่ือให้การเรียนการสอนได้ด าเนินต่อไป 
 

11. สรุปผลกำรวิจัย อภิปรำยและข้อเสนอแนะ 
 

11.1 สรุปผลกำรวิจัย 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสโควิด-19 ที่มีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต

ของมนุษย์อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการใช้ชีวิต การงานอาชีพ และยังรวมไปถึงวิธี
การศึกษาที่ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากการที่ต้องมีการปิดสถานศึกษาในช่วงของการ
แพร่ระบาดแต่ยังต้องจัดการเรียนการสอน ให้การศึกษาและความรู้แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่องเพราะ
ชีวิตต้องไม่หยุดการเรียนรู้และเพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้เป็นใช้เป็นพ้ืนฐานในการเรียนต่อในระดับที่
สูงขึ้นหรือใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต เราจึงต้องหาวิธีการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ ๆ 
ที่จะสามารถด าเนินการได้โดยที่ไม่ต้องพ่ึงการเข้าไปเรียนในสถานศึกษา การเรียนออนไลน์ก็ถือเป็น
วิธีการหนึ่งในนโยบายของการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาด แต่เมื่อมีการน านโยบาย
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ไปปฏิบัติจริง ก็เกิดปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นในหลายประเด็น 
โดยหลังจากเกิดปัญหาขึ้น ทางโรงเรียนก็ต้องด าเนินการปรับตัวโดยที่ต้องด าเนินการให้รวดเร็วทันต่อ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่ งแม้ว่าการแก้ไขปัญหานั้นจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้
ทั้งหมด แต่ก็ต้องพยายามลดความรุนแรงของปัญหาให้น้อยลง การด าเนินการปรับตัวเพ่ือลดปัญหา
จ าเป็นต้องใช้ความร่วมมือของบุคคลในองค์การ และเน้นที่การปฏิบัติงาน เมือพิจารณาถึงสมรรถนะที่
มีความเชื่อมโยงกับการปรับตัวขององค์การ พบว่าองค์การต้องมีความยืดหยุ่นในการบริหารงาน 
พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนหรือยอมรับหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพ่ิมขึ้น ถึงแม้โครงสร้างองค์การของ
โรงเรียนจะเป็นรูปแบบข้าราชการที่ก าหนดหน้าที่รับผิดขอบและกฎระเบียบในการท างานที่ชัดเจน 
แต่เมื่อประสบปัญหาจากนโยบายที่มีความเร่งด้วนหรือเป็นเหมือนนโยบายฉุกเฉินโรงเรียนก็
จ าเป็นต้องมีการพิจารณาในการที่จะปรับรูปแบบการท างานและหน้าที่รับผิดชอบเพ่ือตอบสนองต่อ
ข้อบกพร่องนั้น โดยที่ต้องท าความเข้าใจกับแนวความคิดทางการบริหารเชิงสถานการณ์ (The 
Contingency Approach) ที่กล่าวว่า แก้ปัญหาทางการบริหารถือว่าไม่มีวิธีใดที่ดีที่สุด หากแต่
สถานการณ์ต่างหากที่จะเป็นตัวก าหนดว่าควรจะหยิบใช้การบริหารแบบใดในสภาวการณ์เช่นนั้น 
เพราะจากปัญหาการเรียนออนไลน์จะเกิดจากสมรรถนะด้านวัสดุอุปกรณ์ แต่การปรับตัวขององค์การ
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จ าเป็นต้องปรับตารางเรียนใหม่ให้เหมาะสมเป็นต้น ดังนั้นในการแก้ปัญหาส าหรับนโยบายใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน เราต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น 

เมื่อมองในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะด้านต่าง  ๆ ก็จะสามารถมองเห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะด้านต่างๆเช่นสมรรถนะด้านโครงสร้างและบุ คลากรนั้นมีความ
เกี่ยวข้องกัน คือโครงสร้างขององค์การนั้นเป็นตัวก าหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของ
สมาชิกในองค์การ ดังที่จะเห็นว่าในการปรับตัวของโรงเรียนเมื่อไม่สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ได้ก็
จะมีการปรับหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายนั้น ๆ รวมไปถึงเราได้
เห็นความเชื่อมโยงระหว่างสมรรถนะด้านงบประมาณ สถานที่และอุปกรณ์เครื่องมือว่าสมรรถนะ
เหล่านี้มีความเชื่อมโยงสนับสนุนกัน 

โดยสิ่งส าคัญส าหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา
ไวรัสโควิด-19 นี้เราจะเห็นว่าเกิดปัญหาขึ้นหลาย ๆ ประการ เป็นเหตุให้องค์การคือตัวโรงเรียนต้องมี
การปรับตัวโดยจะเห็นว่าส่วนส าคัญในการด าเนินการปรับตัวเรื่องของความยืดหยุนของการเลือกใช้
วิธีการให้เหมาะสมกับปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้น รวมไปถึงความร่วมมือของส่วนงานต่าง  ๆ ที่เข้าใจถึง
สถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ และต้องมีการสื่อสารที่เชื่อมข้อมูลในทุกส่วนงาน โดยในการวิจัยนี้จะเห็นว่าการ
ใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารสามารถช่วยให้การปรับตัวท าได้เป็นอย่างดี 

 
11.2 อภิปรำยผลกำรวิจัย 

 หลังจากที่ได้ท าการวิเคราะห์ผลของการวิจัยเปรียบเทียบกับงานวิจัย รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ส าหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้รับผลกระทบสถานการณ์โควิด -19 (เก็จกนก 
เอ้ือวงศ์, ชูชาติ พ่วงสมจิตร์, นงเยาว์ อุทุมพร, กุลชลี จงเจริญ, ธิติกรณ์ จารึกศิลป์, 2564) ซึ่งเป็น
การศึกษาการจัดการเรียนการสอนในช่วงการระบาดในระยะแรกคือในปี พ .ศ. 2563 จะเห็นว่า 
ในช่วงแรกของการจัดการเรียนรู้ในปีที่ พ.ศ. 2563 ยังมีอัตราการแพร่ระบาดที่ไม่มากนักยังสามารถ
จัดการเรียนแบบผสมผสานโดยจะมีทั้งการเรียนที่สถานศึกษาสลับกับการศึกษาทางไกล และไม่มีการ
ปิดสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ท าให้ปัญหาต่าง ๆ ยังไม่เกิดขึ้นมากนัก ทางโรงเรียนยังไม่มีการปรับตัว
เท่าไร่นักเพราะความรุนแรงของปัญหายังไม่มาก แต่ก็ท าให้เห็นถึงปัญหาและความไม่พร้อมของปัจจัย
ที่เกี่ยวของและสมรรถนะขององค์การโดยเฉพาะในด้านงบประมาณและอุปกรณ์เครื่ องมือ แต่ก็ยังไม่
เห็นถึงปัญหาเหมือนเมื่อมีการเรียนต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2564 โดยเมื่อท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ
งานวิจัย รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) (สุวิทย์ บึงบัว, 2564) ที่เป็นการสรุปผลการด าเนินการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ในเทอมแรกของปีการศึกษา 2564  ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม 
ในระดับประเทศ จะเห็นว่าไม่รายละเอียดของปัญหาที่เกิดขึ้น ใกล้เคียงกับงานวิจัยฉบับนี้ ซึ่งใน
งานวิจัยฉบับนี้แสดงให้เห็นถึงแนวทางในการปรับตัวของโรงเรียนอย่างมีรายละเอียดที่มากกว่า เพราะ
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งานวิจัยของคุณสุวิทย์ ใบบัวจะเน้นที่รายละเอียดของการแก้ไขในภาพใหญ่ของโครงการระดับ
นโยบาย แต่ผลของการวิจัยทั้งหมดที่กล่าวมาท าให้เห็นว่าปัญหาในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ในภาวการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสโควิด-19 มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดตามสถานการณ์ 
สมรรถนะองค์การและปัจจัยแวดล้อมภายนอก ซึ่งก็จะส่งผลต่อแนวทางในการปรับตัวของแต่ละ
องค์การที่จะต้องเลือกวิธีการให้เหมาะสม และการปรับตัวในการด าเนินการได้ดีหรือไม่ดีก็ขึ้ นอยู่กับ
ความยึดหยุ่นในการบริหารการและการด าเนินงาน 
 

11.3 ข้อเสนอแนะของปัญหำจำกผลกำรศึกษำ 
ส าหรับข้อเสนอแนะจากการศึกษาปัญหาและการปรับตัวในการด าเนินนโยบายการจัดการ

เรียนการสอนออนไลน์ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ผู้ศึกษาได้ท าการรวบรวมข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา
ในระยะยาว ไว้ดังนี้ 

1) การเพ่ิมสมรรถนะด้านโครงสร้าง โดยในอนาคตเทคโนโลยีจะมีบทบาทอย่างมากในวิถีชีวิต
มนุษย์ดังนั้นการศึกษาเองก็จ าเป็นต้องปูพ้ืนฐานด้านทักษะทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้กับนักเรียนและ
คนในองค์การไม่ต่างจากการทักษะทางวิชาตามกลุ่มสาระที่มีอยู่ จึงควรจัดตั้งกลุ่มงานเพ่ือด าเนินการ
เพ่ือเป็นการสนับสนุนกิจกรรมด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นการเฉพาะ 

2) การเพ่ิมสมรรถนะด้านบุคลากร ซึ่งการพัฒนาทักษะของครู จะต้องเพ่ิมเติมความรู้ในการ
ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เป็นเหมือนทักษะพ้ืนฐานอีกหนึ่งอย่างที่ต้องมี และความสามารถทาง
เทคโนโลยีสมัยใหม่นี้ก็จะช่วยในการท างานและท าให้การสอนมีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 

3) การเพ่ิมสมรรถนะด้านงบประมาณ จากผลการศึกษาจะเห็นว่าประเด็นนี้จะมีผลกระทบ
โดยตรงกับสมรรถนะด้านวัสดุอุปกรณ์อึกด้วย โดยการด าเนินการเตรียมพร้อมหรือปฏิบัติการ
จ าเป็นต้องมีงบประมาณมาสนับสนุน จึงควรจะมีการจัดท าโครงการเพ่ือของบประมาณมาพัฒนา
สมรรถนะขององค์การ โดยที่การบริหารจัดการโครงการพัฒนาเทคโนโลยีคงต้องใช้หน่วยงาน
สนับสนุนเฉพาะตามค าแนะน าในหัวข้อด้านโครงสร้าง 

4) การเพ่ิมสมรรถนะด้านสถานที่ ในข้อแนะน านี้จะขอมุ่งประเด็นไปที่การสร้างสถานที่ที่ใช้
ในการสอนและฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี โดยถ้าเรามีการจัดตั้งกลุ่มสนับสนุนเฉพาะ มีการ
ตั้งเป็นโครงการ จัดหางบประมาณ ก็ควรจะมีการจัดหาสถานที่เพ่ือสะดวกในการด าเนินการ 

5) การเพ่ิมสมรรถนะด้านวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งอุปกรณ์สื่อสารถือเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่มีความส าคัญ
ต่อการเรียนการสอนออนไลน์ โดยจะอาจจะมีการจัดหาอุปกรณ์สื่อสารมาให้นักเรียนไว้ใช้ เหมือนกับ
โครงการแจกแทปเล็ตก่อนหน้านี้  ซึ่งจากผลการศึกษาก็มีความเห็นว่าในข้อก าหนดส าหรับ  
การสนับสนุนควรมีการเลือกในการแจกให้มีความเหมาะสม เช่นเลือกแจกในบางระดับชั้นโดยอาจจะ
เลือกสนับสนุนในชั้นสูงก่อน และการสนับสนุนสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้มีความทั่วถึงและไม่มีค่าใช้จ่าย 
เพ่ือไม่ได้เป็นภาระแก่ผู้ปกครอง  
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11.4 ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป 
1) การศึกษานี้ มีขอบเขตการศึกษาในโรงเรียนมัธยม เพียงหนึ่งแห่ง เพียงเพ่ือที่จะศึกษาถึง

ความสัมพันธ์เบื้องต้นของสมรรถนะองค์การกับการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
จึงไม่ได้เป็นการยืนยันของผลของการศึกษาต่อสถานศึกษาแห่งอ่ืน ๆ ทั่วไป 

2) รูปแบบการศึกษาวิจัย เป็นไปเพียงในเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลเพียงไม่ 
กี่คน จึงแนะน าให้ผู้ที่สนใจในการศึกษาต่อควรท าการวิจัยในเชิงปริมาณเพ่ือความถูกต้อง แม่นย าของ
ข้อมูล 

3) ในการศึกษาวิจัยนี้ เป็นการอ้างอิงจากนโยบายการเรียนการสอนออนไลน์ ในภาวะวิกฤต
โควิด-19 ซึ่งจากสถานการณ์แพร่ระบาดที่เกิดขึ้น ถือเป็นปัจจัยภายนอกที่มีลักษณะเฉพาะจึงอาจ
ส่งผลท าให้รูปแบบการบริหารจัดการแตกต่างกันออกไป ดังนั้นในการอ้างอิงผลการวิจัยจึงต้อง
พิจารณาถึงลักษณะของนโยบายรวมถึงความสอดคล้องของปัจจัยภายนอกร่วมด้วย 
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กำรยกร่ำงแพลตฟอร์มระบบกำรตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบ 
ภำยในจังหวัดระยอง 

ธิติมำ ชำญขุนทด* 

บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) วัตถุประสงค์การศึกษาเพ่ือ
ศึกษาลักษณะและสภาพปัญหาระบบการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง ยกร่าง
และพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง และวิเคราะห์
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อร่างแพลตฟอร์มระบบการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบ
ภายในจังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการตรวจสอบของหน่วย
ตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง จะต้องมีการก าหนดคุณค่าของระบบ โดยการยึดตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 และยึดหลักมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2560 ภารกิจ
และกิจกรรมหลัก ต้องยกระดับรูปแบบการด าเนินงานแบบเดิม จากการใช้หนังสือราชการไปสู่ระบบ
ดิจิทัลในทุกกระบวนการด าเนินงาน ส่วนรายรับและที่มาของรายได้ ต้องได้รับการสนับสนุน
งบประมาณเพ่ิมเติมจากส่วนกลางหรือจากจังหวัดหรือหารายได้จากช่องทางอ่ืนที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
ส าหรับเรื่องหุ้นส่วนการด าเนินภารกิจต้องเป็นการบูรณาการการท างานหน่วยงานหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้อง อีกทั้งในเรื่องของทรัพยากรหลักที่ต้องใช้ในการตรวจสอบ คือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และ
เทคโนโลยี แต่ว่าสิ่งส าคัญคือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีความเข้าใจในเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ต่อมาการก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการมุ่งเน้นที่หน่วยรับ
ตรวจซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาค และหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
โครงการจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของจังหวัดระยอง การก าหนดรูปแบบความสัมพันธ์ของ
หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยองต้องมีความเที่ยงธรรม และความเป็นอิสระ การก าหนดช่องทาง
การให้บริการจะต้องมีทางเลือกที่หลากหลายในการรับบริการของหน่วยรับตรวจ โดยเฉพาะผ่านทาง
ระบบดิจิทัลหรือ Platform ต่าง ๆ และสุดท้ายเรื่องโครงสร้างงบประมาณและการใช้จ่ายต้องได้รับ
งบประมาณที่เพ่ิมขึ้น เพ่ือใช้จ่ายในการพัฒนา Platform การด าเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน
จังหวัดระยองให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบได้มากขึ้น 

 

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ในส่วนของข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการตรวจสอบของหน่วย
ตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง ผู้วิจัยจะเสนอร่างแพลตฟอร์มในรูปแบบ Web Platform และ 
Mobile Platform ที่มาจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด  

ค ำส ำคัญ: แพลตฟอร์ม, ระบบตรวจสอบ, หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง 
 

Abstract 

This research is a qualitative research. The objective of this study was to study the 
characteristics and problems of the audit system of the Internal Audit Unit in Rayong 
Province. Drafting and developing the platform Audit System of the Internal Audit Unit in 
Rayong Province. And analyze the opinions of stakeholders towards the platform Audit 
System of the Internal Audit Unit in Rayong Province. The results of the study found that 
Development of the Audit System Platform of the Internal Audit Unit in Rayong Province. 
The system values must be defined. By adhering to the regulations of the Ministry of 
Finance on Internal Audit of Government Sectors B.E. 2551 and adhere to internal audit 
standards and the ethics of internal audit operations of government agencies, B.E. 2560 
Mission and main activities Must upgrade the old operating model from the use of official 
books Go digital in every process. Income and source of income Must receive additional 
centralized budget support or from the province or earn money from other legitimate 
channels. For mission operations partners must be the integration of the work of the 
relevant agencies or people. In addition, in the matter of the main resources that must be 
used in the audit these are people, money, materials, and technology. But the important 
thing is to develop human resources. To have an understanding of modern digital 
technologies that is constantly changing. Subsequently, the targeting of the service Focus 
on the inspection unit, which is the administrative agency of the provincial government 
and Organizations that have been allocated project budgets from the annual budget of 
Rayong Province. Determining the relationship model of the internal audit unit in Rayong 
province must be fair and have independence. Determination of service channels there 
must be a variety of options for receiving the services of the inspection agency. especially 
through digital systems or various platforms and finally, the budget structure and 
expenditure need to get more budget to spend on Platform development Operations of 
the Internal Audit Unit in Rayong Province to be effective effectiveness and achieve greater 
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audit objectives. As for suggestions on platform development Audit System of the Internal 
Audit Unit in Rayong Province. The researcher will present the platform in the form Web 
Platform and Mobile Platform. From the opinions of all stakeholders. 

Keywords: Platform, inspection system, Rayong Internal Audit Unit 
 

1. บทน ำ 
 

การตรวจสอบภายในภาคราชการของไทย เริ่มมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 โดยระเบียบการเบิก
จ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. 2505 ได้ก าหนดให้หัวหน้าราชการแต่งตั้งข้าราชการในหน่วยงาน 1 คน
หรือหลายคนเป็นผู้ตรวจสอบภายใน รับผิดชอบในการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินรวมทั้งการก่อหนี้
ผูกพันงบประมาณรายจ่ายของเจ้าของงบประมาณนั้น ๆ และตรวจสอบงานด้านอื่นตามที่หัวหน้าส่วน
ราชการมอบหมายเป็นการภายในและรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการอย่าง
น้อยเดือนละครั้ง ต่อมาในปี พ.ศ. 2516 ข้อก าหนดเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในได้ถูกน าไปก าหนดไว้
ในระเบียบการรับจ่าย การเก็บรักษา และน าส่งเงินของส่วนราชการ พ.ศ. 2516 แทน โดยก าหนดให้
หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการซึ่งไม่ต่ ากว่าชั้นตรี  อย่างน้อย 2 คน 
เป็นกรรมการตรวจสอบการเงินประจ าเดือนทุกเดือน ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
ก าหนดให้ส่วนราชการที่เป็นกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่เทียบเท่า รวมถึงจังหวัดทุก
จังหวัดมีต าแหน่งอัตราก าลังเพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการหรือของจังหวัด
โดยเฉพาะ โดยให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี และให้กระทรวงการคลัง
เป็นผู้รับผิดชอบในการฝึกอบรม  

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด เป็นหน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงมหาดไทย ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 16 ก าหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ของหน่วยงานของรัฐรับผิดชอบตรวจสอบหน่วยรับตรวจ โดยก าหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ระดับจังหวัด รับผิดชอบตรวจสอบราชการบริหารส่วนภูมิภาค โดยมีผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดท า
หน้าที่ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
เพ่ือให้ความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารด้วยความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและปรับปรุงการ
ด าเนินงานช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยจัดให้มีแนวทางที่เป็นระเบียบและแบบแผนที่ดีมาใช้
ในการประเมินผลประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการก ากับ
ดูแล (หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561)  
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ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 
ก าหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปีต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณาอนุมัติและให้ส าเนาแผนการตรวจสอบประจ าปีให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบด้วย และในการ
รายงานผลการตรวจสอบจากการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติตามข้อก าหนด 
(Financial & Compliance Audit) การตรวจสอบด้านการด าเนินงาน (Performance Audit) 
การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Audit) การตรวจสอบด้านการ
ปฏิบัติการ (Operation Audit) การตรวจสอบด้านการบริหารงาน (Management Audit) ให้ส่ง
ส าเนาผลการตรวจสอบให้ต้นสังกัดของหน่วยรับตรวจทราบด้วย ประกอบกับในแต่ละปีงบประมาณ
กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ และเมื่อด าเนินการตรวจสอบแต่ละหน่วยรับตรวจหรือแต่ละโครงการแล้วเสร็จ  
ให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายในเวลาอันสมควร ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงาน 
ของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และได้ก าหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดรายงานผลการ
ตรวจสอบตามแผน ปีงบประมาณละ 4 ครั้ง ดังนั้น หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดจึงต้องมีการ
รวบรวมผลการตรวจสอบภายในภาพรวมของจังหวัดทั้งที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพเพ่ือให้
การตรวจสอบภายในเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานในปัจจุบันคือ ในระหว่างกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบหน่วยตรวจสอบภายในจะมีการ
ร้องขอเอกสารจากหน่วยงานเพ่ือใช้ส าหรับการตรวจสอบซึ่งปริมาณเอกสารที่ร้องขอแต่ละครั้งจะมี
ปริมาณมาก อีกทั้งหน่วยงานส่งเอกสารให้หน่วยตรวจสอบภายในตรวจสอบล่าช้าส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในมีความล่าช้าด้วย ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด
กระทบต่อการรายงานผลการตรวจสอบ อีกทั้งการส่งข้อมูลรายงานผลการตรวจสอบมีช่องทาง
หลากหลาย เช่น ส่งทางไปรษณีย์  ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Line Application ท าให้
กระทรวงมหาดไทยได้รับข้อมูลสรุปผลการตรวจสอบในภาพรวมของ จังหวัดไม่ครบถ้วน 
เมื่อประมวลผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดทั่วประเทศท าให้ผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยองไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงหรือตามแผนที่ก าหนด กระทบต่อ
ภาพลักษณ์ขององค์กร 

ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 ที่มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี เพื่อการก้าวเป็นรัฐบาลดิจิทัล
และสอดคล้องตามแนวทางของแผนงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย พ.ศ. 2563 -2565 และ
สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการคลังในการส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้ตรวจสอบภายใน ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพขององค์กรในภาพรวม 
ดังนั้น การพัฒนาแพลตฟอร์มเพ่ือการตรวจสอบภายในจะช่วยให้การจัดการฐานข้อมูลการตรวจสอบ
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ภายในของจังหวัดเป็นไปอย่างมีระบบช่วยให้การจัดเก็บ ประมวลผล เรียกใช้ข้อมูลและรายงานผลมี
ความสะดวก รวดเร็ว สามารถสะท้อนผลการตรวจสอบไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นปัจจุบัน 
ใช้เป็นข้อมูลเพื่อการตัดสินใจให้กับผู้บริหาร ใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม และบริหารจัดการ
การตรวจสอบภายในของกระทรวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบการตรวจสอบของหน่วย
ตรวจสอบภายในจังหวัดขึ้นใหม่ โดยควรน าเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับการให้บริการ 
เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทส าคัญในชีวิตแทบทุกด้าน  ไม่ว่าจะเป็นการ
ติดต่อสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ของผู้คนในสังคมด าเนินบนฐานของข้อมูลในอินเทอร์เน็ต หลายประเทศ
ในโลกจึงจ าเป็นต้องปรับตัวไปสู่ความเป็นดิจิทัล ภาครัฐในหลายประเทศเปลี่ยนแปลงจากระบบ
รัฐบาลแบบเดิมไปสู่ระบบรัฐบาลดิจิทัลสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้เกิดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลขึ้น  ซึ่งประเทศ
ไทยได้ตระหนักถึงอิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เป็นทั้งโอกาส
และความท้าทายของประเทศไทย ที่จะปรับปรุงทิศทางการด าเนินงานของประเทศด้วยการใช้
ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีดิจิทัล รัฐบาลจึงได้ประกาศนโยบายดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งเน้นให้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวผลักดันการสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ซึ่งภาครัฐถือเป็นกลไกส าคัญของการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ทั้งในบทบาทของ 
ผู้ก าหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนาของประเทศ และในฐานะของผู้ปฏิบัติหรือผู้น านโยบายไปท าให้
เกิดเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง เพ่ือเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมในภาครัฐให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม หน่วยงานภาครัฐหลายแห่งเริ่มปรับตัวสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล โดยการน าเอาเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ มาประยุกต์กับการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์มาก
ที่สุด 

ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยตรวจสอบภายในของจังหวัดระยอง 
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย ได้เล็งเห็นความส าคัญของการปรับตัวสู่
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยเฉพาะในเรื่องการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง ที่ใน
ปัจจุบันและอนาคตควรน าเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์กับการตรวจสอบ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึง
ต้องการศึกษาการยกร่างแพลตฟอร์มระบบการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง  
เพ่ือให้ได้แพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดและตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
  

2.1 เพ่ือศึกษาลักษณะและสภาพปัญหาระบบการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน
จังหวัดระยอง 
 2.2 เพ่ือศึกษายกร่างและพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน
จังหวัดระยอง 
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 2.3 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อร่างแพลตฟอร์มระบบการตรวจสอบ
ของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง 
 

3. กำรทบทวนวรรณกรรมและกรอบควำมคิด 
 

การศึกษาแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเอกสารผลงานที่เกี่ยวข้องกับการยก
ร่างแพลตฟอร์มระบบการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาลักษณะและสภาพปัญหาระบบการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง 
ยกร่างและพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง และ
วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อร่างแพลตฟอร์มระบบการตรวจสอบของหน่วย
ตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง 

ลักษณะพ้ืนฐานระบบการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง หน่วย
ตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง (2564) ได้ก าหนดกฎบัตรการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบ
ภายในจังหวัดระยอง ว่าด้วยค านิยาม วัตถุประสงค์ สายบังคับบัญชา อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
มาตรฐานและจริยธรรมในการตรวจสอบภายใน เพื่อก าหนดขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ 
อ านาจการตรวจสอบ ตลอดจนแนวทางการด าเนินการและการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน
จังหวัดระยอง เพ่ือให้ผู้บริหารหน่วยรับตรวจและผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจ โดยสรุปในเรื่องดังต่อไปนี้ 

1) ค านิยามของการตรวจสอบภายใน 
การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยง

ธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น 
การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยการ
ประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแล
อย่างเป็นระบบ 

มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน หมายถึง กรอบหรือแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าเชื่อถือและ 
มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หมายถึง การประพฤติตนของผู้ตรวจสอบภายใน
ภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงาม ในอันที่จะน ามาซึ่งความเชื่อมั่นและให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม 
เป็นอิสระและเปี่ยมด้วยคุณภาพ 

หน่วยตรวจสอบภายใน หมายถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของส่วน
ราชการ ตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
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ผู้ตรวจสอบภายใน หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการให้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 

หน่วยรับตรวจ หมายถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 
2) วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน 

2.1) เพ่ือให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัด
ให้มีข้ึนเพื่อเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานบรรลุ
ถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 

2.2) เพ่ือให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่ามีการก าหนดและประเมินผล
กระทบจากความเสี่ยงที่ส าคัญ น าไปสู่ระบบการควบคุมภายในที่ดี และทันเวลา โดยสอบทานและ
ประเมินกระบวนการในการปฏิบัติงาน ความน่าเชื่อถือของรายงาน การบริหารงานและความเพียงพอ
ของการควบคุมภายใน 

2.3) เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลได้ว่าข้อมูลของรายงาน การบริหารงาน 
และการด าเนินงานที่ส าคัญ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา โดยสอบทานและประเมิน
กระบวนการในการปฏิบัติงานของการควบคุมภายใน 

3) สายการบังคับบัญชา 
3.1) หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อผู้ว่าราชการ

จังหวัด 
3.2) การเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปี ให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด

เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ
3.3) หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อผู้ว่า

ราชการจังหวัด 
4) นโยบายการด าเนินงาน 

4.1) ส่วนราชการในสังกัดส่วนภูมิภาค ควรได้รับการตรวจสอบและให้ค าปรึกษา
อย่างทัว่ถึง โดยให้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยตรวจสอบภายในระดับกรม 

4.2) ด าเนินการตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจรรยาบรรณการตรวจสอบ
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และแนวทาง
การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 

4.3) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการตรวจสอบภายในของจังหวัด  ให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
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5) อ านาจหน้าที่ 
5.1) มีหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบการปฏิบัติงานของส่วนราชการสังกัด

ส่วนภูมิภาค เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี 

5.2) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในได้รับอนุมัติและมีอ านาจ
ในการเข้าถึงข้อมูลระบบงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม ผู้บริหารงานทุกระดับขององค์กรมีหน้าที่ในการช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของหน่วย
ตรวจสอบภายในบรรลุตามหน้าที่  วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
หน่วยงานของรัฐ 

5.3) มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน การรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
และการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ โดยปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงาน และการเสนอ
ความเห็นในการตรวจสอบของฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และมิให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ใด ๆ ของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัด อันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและ
การเสนอความเห็น 

5.4) ไม่มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย วิธีการปฏิบัติงาน และการวางระบบ
ควบคุมภายใน หรือแก้ไขระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานในองค์กร ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ประเมินและให้
ค าปรึกษาแนะน า 

6) ความรับผิดชอบ 
หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง ต้องปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วย

ตรวจสอบภายใน โดยให้รายงานผลการตรวจสอบและการให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ประเมินผล 
ข้อเสนอแนะ ค าปรึกษา ตามแนวทางที่มาตรฐานการตรวจสอบภายใน หลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
ตรวจสอบภายในของราชการก าหนดไว้ ดังนี้ 

6.1) ก าหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารงานและการด าเนินการด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการ 

6.2) จัดท ากฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ 

6.3) จัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 
6.4) เสนอแผนการตรวจสอบประจ าปีต่อผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาอนุมัติภายใน

เดอืนกันยายน ของทุกปี 
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6.5) ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและ
จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ และคู่มือ/แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
กรมบัญชีกลาง 

6.6) ปฏิบัติงานตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด 
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตรวจสอบการด าเนินงาน ตรวจสอบการบริหาร ตรวจสอบพิเศษและ
ตรวจสอบระบบงานสารสนเทศของส่วนราชการในจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของทางราชการให้บรรลุเป้าหมาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามแผนการตรวจสอบที่วางไว้ 

6.7) เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายในเวลาที่สมควรหรือ
อย่างน้อยทุก 2 เดือนนับจากวันที่ด าเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน 

6.8) ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ ให้ค าปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ เพ่ือให้การ
ปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะ 

6.9) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยรับตรวจ กรมบัญชีกลาง 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดผลงานที่เป็นประโยชน์
สูงสุดต่อจังหวัดระยอง 

6.10) การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ 

6.11) พัฒนาบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายในให้มีความรู้ ความช านาญในด้าน
วิชาชีพ การตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการอย่างพอเพียง โดยการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ 

6.12) ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
7) ขอบเขตการปฏิบัติงาน  
ภารกิจของงานตรวจสอบภายในแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) การให้ความเชื่อมั่น (Assurance 

Services) เป็นการตรวจสอบเพ่ือน ามาประเมินกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
และการก ากับดูแล ด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม หลักเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
โดยต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบและใช้ทักษะเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 2) การให้
ค าปรึกษา (Consulting Services) เป็นกิจกรรมให้ค าแนะน าและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมคุณค่า ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน การก ากับดูแลและสนับสนุนให้จังหวัดระยองสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ขอบเขตการปฏิบัติงานของสายงานตรวจสอบภายใน คือ การสอบทานกระบวนการในการ
ปฏิบัติงาน กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน ระเบียบวิธีปฏิบัติของหน่วยงานสังกัด
ส่วนภูมิภาคเพ่ือ 

7.1) ให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายจังหวัดก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดและคุ้มค่า 

7.2) ประเมินความเพียงพอ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 
การบริหารความเสี่ยง การก ากับดูแลในทุกกิจกรรมการด าเนินงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การควบคุมความเสี่ยงจากการทุจริตและมาตรการในการบริหารจัดการของจังหวัด 

7.3) ให้ความมั่นใจได้ว่าข้อมูลทางการเงินและมิใช่การเงิน มีความครบถ้วน ถูกต้อง 
และเชื่อถือได ้

7.4) ให้มีการดูแลรักษาทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และประหยัด รวมทั้งลดโอกาสในการน าไปสู่การทุจริต 

7.5) ให้เกิดการปฏิบัติที่ถูกต้องตามนโยบาย มาตรฐาน วิธีปฏิบัติงาน ระเบียบ
ข้อบังคับของกระทรวงและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

7.6) ให้ค าแนะน ากับผู้บริหาร และหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการก ากับดูแล 
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

7.7) ประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การก ากับ
ดูแล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการควบคุมความเสี่ยงจากการทุจริตในหน่วยงานสังกัดส่วน
ภูมิภาค 

8) หน้าที่ความรับผิดชอบในผลงานตามหน้าที่  
ในการตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดได้ก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ของหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบประจ าปี โดยหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดได้ใช้ข้อมูลของ
หน่วยรับตรวจเป็นข้อมูลหลักในการตรวจสอบ ซึ่งหน่วยรับตรวจเป็นผู้รับผิดชอบในความถูกต้องและ
ครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการ
ตรวจสอบตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 

9) การรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าส่วนราชการภายในเวลาอันสมควรหรืออย่างน้อย

ทุก 2 เดือนนับจากวันที่ด าเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน เพ่ือทราบ พิจารณาสั่งการและ 
ให้ข้อเสนอแนะ จัดส่งรายงานให้กับผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมี
ผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที  
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ในรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้สรุปเกี่ยวกับประเด็นเรื่องที่ตรวจพบ แล ะ
ข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขของผู้ตรวจสอบไว้ โดยหน่วยรับตรวจมีหน้าที่ชี้แจงและรายงานผล
การด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกลับมาเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 45 วัน นับ
จากวันที่ได้รับรายงาน 

ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการติดตามผลการตรวจสอบในประเด็นสิ่งที่
ตรวจพบและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

Alexander Osterwalder, Yves Pigneur and Tim Clark (2010, pp.70-71) กล่าวว่ า 
Business Model Canvas (BMC) เป็นตัวแบบที่ช่วยในการออกแบบพัฒนารูปแบบธุรกิจและ
องค์การเป็นเครื่องมือช่วยในการวางแผนองค์การ ซึ่งจะช่วยให้เห็นภาพองค์การได้อย่างครบถ้วนทุก
มุมมอง ช่วยในการก าหนดกลยุทธ์ ประเมินความสมรรถนะ ประเมินความส าเร็จของแผนงานและ
เลือกรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับองค์การ เพ่ือจะได้พัฒนา
องค์การไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้  ซึ่งแผนผังโมเดลธุรกิจได้แบ่งโครงสร้างในการวางแผนและก าหนด 
กลยุทธ์ หรือองค์ประกอบของธุรกิจหรือองค์การออกเป็น 9 ส่วน โดยสามารถอธิบายองค์การในแบบ
เรียบง่ายและรวดเร็วบนหน้ากระดาษแผ่นเดียว เพ่ือให้ทุกคนทั้งภายในและภายนอกองค์การสามารถ
เข้าใจและสื่อถึงสิ่งเดียวกันได้อย่างตรงประเด็น และน าไปใช้งานต่อได้ทันที นอกจากจะท าให้การ
สื่อสารชัดเจนแล้ว จุดเด่นของ Business Model Canvas (BMC) คือ ท าให้ผู้บริหารสามารถเห็น
ภาพรวมขององค์การเพ่ือจะปรับจุดด้อย เพ่ิมจุดแข็ง รวมไปถึงการปรับกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ของ
องค์การได้ง่ายและรวดเร็ว โดยองค์ประกอบทั้ง 9 ส่วน ของ Business Model Canvas (BMC) 
Alexander Osterwalder, Yves Pigneur and Tim Clark (2010, pp.71-72) ได้อธิบายองค์ประกอบ
ทั้ง 9 ส่วนที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1) การก าหนดคุณค่า (Value Propositions - 
VP) หมายถึง การก าหนดคุณค่าในการด าเนินธุรกิจ เป็นปัจจัยที่ลูกค้าเลือกสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของ
เราแทนที่จะเลือกของคู่แข่ง คุณค่าของสินค้าและบริการ อาจเป็นนวัตกรรม หรือการน าเสนอสิ่งใหม่ 
หรือมีการเพ่ิมคุณสมบัติพิเศษที่ท าให้คุณค่าเพ่ิมขึ้น ตัวอย่างสิ่งที่เป็นคุณค่ากับลูกค้า ได้แก่ คุณภาพ
ของสินค้าและบริการ ความสะดวกในการเข้าถึงสินค้าและบริการ ความแปลกใหม่ การออกแบบ
สินค้าและบริการได้ตามความต้องการของลูกค้าเฉพาะราย ภาพลักษณ์ของตราสินค้า ราคาสินค้าและ
ค่าบริการ การลดต้นทุนของสินค้า และการลดความเสี่ยง เป็นต้น 2) กิจกรรมหลักในแต่ละภารกิจ 
(Key Activities - KA) หมายถึง กิจกรรมที่ต้องท าเพ่ือให้โมเดลธุรกิจอยู่ได้เป็นสิ่งส าคัญที่สุดที่
องค์การต้องท าเพ่ือให้โมเดลธุรกิจประสบความส าเร็จ กิจกรรมหลักเหมือนกับทรัพยากรหลักตรงที่
ช่วยให้องค์การสามารถสร้างและเสนอคุณค่า การเข้าถึงตลาดรักษาความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้า และ
สร้างรายได้ โดยกิจกรรมหลักอาจแตกต่างกันไปแล้วแต่ประเภทของโมเดลธุรกิจ 3) ที่มารายได้และ
รายรับ (Revenue Streams - RS) หมายถึง เงินที่ลูกค้าได้รับจากลูกค้าแต่ละกลุ่ม โดยต้นทุนต้องถูก
น าไปหักลบออกจากรายได้เพ่ือให้ได้รายรับ หากลูกค้าเปรียบเสมือนหัวใจของโมเดลธุรกิจ กระแส
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รายได้และรายรับก็เปรียบได้กับเส้นเลือดใหญ่ขององค์การ 4) หุ้นส่วนการด าเนินภารกิจ (Key 
Partners - KP) หมายถึง เครือข่ายและพันธมิตรที่ท าให้โมเดลธุรกิจประสบความส าเร็จ เพราะเป็น
ส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งการช่วยจัดหาวัตถุดิบและการช่วยจ าหน่ายสินค้าและบริการ  การสร้างพันธมิตร
และเครือข่าย เพ่ือให้โมเดลธุรกิจเกิดผลลัพธ์ดีที่สุด และลดความเสี่ยง 5) ทรัพยากรหลักที่ต้องใช้ 
(Key Resources - KR) หมายถึง ทรัพยากรที่ส าคัญกับธุรกิจเรา ทรัพยากรในที่นี้หมายรวมทั้งคน 
เครื่องจักร เงินทุน ทรัพย์สินทางปัญญา ที่ดิน ฯลฯ สิ่งที่ควรเขียนในช่องนี้ควรจะแยกเป็น 2 ส่วนคือ 
ทรัพยากรส่วนที่เรามีอยู่ และทรัพยากรส่วนที่เราต้องมี การมองหาทรัพยากรเราต้องย้อนกลับไปดูว่า
ลูกค้าของเราคือใคร อะไรคือคุณค่าที่เราจะน าเสนอแก่ลูกค้า และทรัพยากรของเราจะสามารถสร้าง
คุณค่านั้น ๆ ได้หรือไม ่อย่างไร 6) การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย (Customer Segments - CS) หมายถึง 
ผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ เป็นกลุ่มคนหรือกลุ่มองค์การที่องค์การต้องการเข้าถึงและตอบสนองความ
ต้องการ ลูกค้าถือเป็นหัวใจของโมเดลธุรกิจทุกประเภท ทั้งนี้เพ่ือที่จะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
ได้มากขึ้น องค์การสามารถแบ่งลูกค้าออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ โดยแบ่งตามความต้องการ พฤติกรรม หรือ
คุณสมบัติอ่ืน ๆ โมเดลธุรกิจอาจก าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเดียวหรือหลายกลุ่มขึ้นอยู่กับสินค้า
และบริการขององค์การ องค์กรต้องตัดสินใจอย่างชัดเจนว่าจะตอบสนองต่อลูกค้ากลุ่มใด เมื่อตัดสินใจ
แล้วจึงจะสามารถออกแบบโมเดลธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้า  7) 
การก าหนดรูปแบบความสัมพันธ์ (Customer Relationships - CR) หมายถึง วิธีการในการรักษา
ลูกค้าเดิม เป็นรูปแบบความสัมพันธ์ที่บริษัทสร้างขึ้นกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม บริษัทควรระบุรูปแบบ
ความสัมพันธ์ที่ต้องการสร้างกับลูกค้าแต่ละกลุ่มให้ชัดเจน ความสัมพันธ์อาจมีตั้งแต่แบบเป็นส่วนตัว
ไปจนถึงแบบทางการ ซึ่งอาจถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจและความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าและ
กลุ่มเป้าหมาย 8) การก าหนดช่องทางการให้บริการ (Channels - CH) หมายถึง ช่องทางในซื้อขาย
และช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ลูกค้าเราเป็นแบบไหน ลักษณะธุรกิจเราเป็นอย่างไร 
การซื้อขายผ่านช่องทางใดจึงจะสะดวกมากที่สุด นอกจากนี้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าก็
ต้องเลือกให้ถูกต้อง ตรงจุด ลูกค้าเราอยู่กับสื่อชนิดใด เราจะแจ้งข้อมูลสินค้า หรือบอกโปรโมชั่นกับ
ลูกค้าผ่านสื่อประเภทใดจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนท าธุรกิจจ าเป็นต้องรู้ 
ซึ่งช่องทางเหล่านี้ มันเกิดขึ้นตั้งแต่กระบวนการก่อนการขาย ไปจนถึงหลังการขายสินค้าและบริการ 
9) โครงสร้างงบประมาณและการใช้จ่าย (Cost Structure - CS) หมายถึง ต้นทุนมีหลายประเภท 
หากแบ่งตามวัตถุประสงค์ จะมี 2 ประเภท คือ ต้นทุนเพ่ือขับเคลื่อนธุรกิจ เช่น ค่าจ้างบุคลากรและ
พนักงาน ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าน้ ามัน ค่าบ ารุงรักษาเรื่องจักร ค่าเช่าส านักงาน ฯลฯ และอีกประเภทหนึ่ง 
คือ ต้นทุนเพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้ธุรกิจ เช่น งบโฆษณา งบเช่าพ้ืนที่พิเศษเพ่ือลูกค้าของตนเองตาม
ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ แต่ถ้าแยกตามประเภทของต้นทุน จะมี 4 ประเภท ดังนี้ ต้นทุนคงที่ (fixed 
cost) เป็นรายจ่ายคงที่  จ่ายประจ า เช่น ค่าจ้างพนักงาน และค่าเช่า เป็นต้น, ต้นทุนผันแปร 
(variable cost) จ่ายมากจ่ายน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้ เช่น ค่าน้ า ค่าไฟ และค่าน้ ามัน เป็นต้น, 
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ต้นทุนผลิตมากแล้วราคาถูกลง (economy of scale) เช่น สั่งผลิตขวดโหลใส่อาหารจ านวน 10,000 
ใบขึ้นไป จะได้ราคาต่อชิ้นถูกกว่าปกติ และต้นทุนซื้อรวมกันแล้วถูกลง (economy of scope) เช่น 
ซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมกัน และจัดส่งครั้งเดียวจะได้ส่วนลดมากกว่า ส่วนเรื่องแพลตฟอร์ม (Platform) 
Geoffrey Parker, Marshall Van แ ล ะ  Alstyne Sangeet (2016, p.8) ไ ด้ จ า แนกประ เภท 
การด าเนินธุรกิจ ไว้ 2 รูปแบบ คือ 1) ธุรกิจแบบ “ท่อน้ า” (Pipe) กับ 2) ธุรกิจแบบแพลตฟอร์ม
“Platform” โดยการด าเนินธุรกิจแบบท่อน้ าเป็นรูปแบบธุรกิจดั้งเดิมมายาวนาน คือ ผู้ผลิตท าการ
ผลิตสินค้าขึ้นมา แล้วขายให้ผู้บริโภค มูลค่าเศรษฐกิจเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า การท าธุรกิจ
รูปแบบนี้ มีทางเดินแบบเส้นตรง เหมือนกับน้ าไหลตามท่อน้ า ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ หรือ ธุรกิจบริการ เช่น ส่วนราชการ โรงแรม หรือสถาบันการศึกษา ล้วนเป็นธุรกิจรูปแบบท่อ
น้ า ส่วนราชการต่าง ๆ ท างานบนรูปแบบ “ท่อน้ า” ส่วน Alibaba อาศัยรูปแบบ Platform หรือ
โรงแรมโดยทั่วไปใช้รูปแบบ “ท่อน้ า” ส่วน Airbnb มีรูปแบบ Platform การศึกษาในห้องเรียนต่าง ๆ 
ใช้รูปแบบ “ท่อน้ า” ส่วน Udemy เป็นองค์กรการศึกษาแบบออนไลน์ ใช้รูปแบบ Platform โดยให้
ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ สร้างหลักสูตรขึ้นมา เพ่ือให้คนทั่วไปที่สนใจได้เข้ามาเรียน คุณสนใจให้เรื่อง
อะไรหรือด้านใดสามารถเลือกเรียนได้ตามความชอบของตัวคุณเอง โดยธุรกิจรูปแบบ Platform 
องค์กรไม่ได้ผลิตสินค้าอะไรเลยหรือบางคนเรียกว่าธุรกิจแบบ “การจับคู่” (Matchmakers) ธุรกิจ
เหล่านี้มีอะไรที่คล้าย ๆ กัน คือเป็นตัวเชื่อมระหว่างคนกลุ่มหนึ่ง เช่น คนที่ก าลังหารถโดยสาร กับคน
อีกกลุ่มหนึ่ง คือ คนขับรถที่ก าลังมองหาผู้โดยสาร ธุรกิจรูปแบบ Platform ด าเนินงานแตกต่างไปจาก
ธุรกิจรูปแบบดั้งเดิม ธุรกิจอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมจะซื้อวัตถุดิบมาผลิตเป็นสินค้า แล้วก็ขายให้กับ 
คนซื้อหรือผู้บริโภค แต่วัตถุดิบของธุรกิจ Platform คือการน าลูกค้าที่เป็นคนต่างกลุ่มกันมาพบปะกัน 
สิ่งที่ธุรกิจแบบ Platform ขาย คือ การที่สมาชิกของแต่ละกลุ่มสามารถเข้าถึงกันและกัน Platform 
จึงมีความเป็นตลาดสดออนไลน์ที่คนซื้อคนขายได้มาพบกัน หรือระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการมา
พบกัน  

ถนัด แก้วเจริญไพศาล และทวีศักดิ์ สูทกวาทิน (2563) ได้วิเคราะห์องค์ประกอบในการ
พัฒนา Platform การจัดการเพ่ือฝ่าวิกฤต Digital Disruption โดยมีองค์ประกอบในการพัฒนา 9 
องค์ประกอบ คือ 1) การก าหนดคุณค่าของภารกิจ ใครมีสมรรถนะอะไรดีทั้งในและนอกหน่วยงาน 
สามารถน ามาผสมขีดความสามารถเพ่ือการท างานร่วมกันในระบบนิเวศใหม่ที่เป็นระบบ Digital 
online Platform 2) กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการที่เคยแยกกระจายเพ่ือไปใช้บริการหลาย
หน่วยงาน หลายขั้นตอนสามารถมาใช้จุดบริการร่วม one common stop services ที่รวดเร็วเรียบ
ง่ายในขั้นตอนเดียว 3) ช่องทางการใช้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการที่ไม่ผ่านการเดินทาง  
ใน Platform แบบต่าง ๆ อาทิ Web Platform Mobile Platform Tablet Platform หรือใช้บริการ 
ณ จุดบริการร่วมที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจายเดินทางน้อยสุด หรือมีบริการจัดส่งถึงโดยไม่ต้องเดินทาง 
4) การสร้างสายสัมพันธ์ เงื่อนไขและความคงอยู่ของสายสัมพันธ์แปรผันตามผลประโยชน์ที่เป็น
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นวัตกรรมที่ร่วมรังสรรค์ใหม่ ๆ และประสิทธิภาพการด าเนินภารกิจร่วม สามารถก าหนดเป็นข้อตกลง
เฉพาะกิจเฉพาะเรื่อง ไม่คลุมรวบและมีข้อตกลงจ ากัดระยะเวลาสั้นไม่ถาวร 5) ที่มารายได้และรายรับ 
องค์กรดิจิทัลใน Platform อาศัยรายได้หลักจากสมรรถนะทางดิจิทัลที่ท างานได้น้อยมาก โดยเฉพาะ
รายได้ในลักษณะทวีผลจากคุณค่าของทรัพย์สินทางปัญญา 6) พันธมิตร หุ้นส่วน และผู้มีส่วนได้เสีย 
สามารถจัดหาหรือก าหนดแปรผันตามสมรรถนะในการด าเนินภารกิจคุณค่าใหม่ ผันแปรตามพลวัตร
แห่งนวัตกรรมประโยชน์ที่สามารถ Disrupt ระบบและกลไกเดิม 7) กิจกรรมหลักในการบริการ 
ระบบงานอัจฉริยะหรือปัญญาประดิษฐ์สามารถมีบทบาทเข้ามาทดแทนขั้นตอนกระบวนงานที่
ปฏิบัติการด้วยมือที่ไม่สม่ าเสมอมีความคลาดเคลื่อนผันแปรตามความรู้สึกอารมณ์หรือดุลยพินิจของ
คน ทั้งในส่วนต้นน้ าที่มี IOT ฝังเซ็นเซอร์เริ่มและตรวจจับก าเนิดธุรกรรมของงานแทนมือ เช่น 
Scanner กล้องวิดีโอ ส่งผ่านไปกลางน้ าประมวลผล ตอบสนองตามความต้องการของงานในแต่ละ
ธุรกรรม ในส่วนปลายน้ าเป็นกระบวนการ E-Services ทั้งในแบบการซื้อขายหรือการให้บริการ 
ในแบบต่าง ๆ 8) ทรัพยากรส าคัญ การจัดสรรทรัพยากรบริหารในระบบ Platform สามารถก าหนด
ในลักษณะ Resources Sharing เนื่องจากเป็นกลไกท างานร่วมกัน ทรัพยากรทั้งในส่วนที่เป็น 
คนต้องได้รับการ Retaining เกี่ยวกับทักษะ Digital ในรูปแบบและระดับต่าง ๆ กันตามความจ าเป็น 
เงิน มีแนวโน้มใช้ E-Money เครื่องจักร พัสดุ ข้อมูล เทคโนโลยี ทั้งหลายจะได้รับการแปลงเป็นระบบ
ดิจิทัล ที่สามารถสื่อสารเชื่อมโยงกันและประมวลผลร่วมกันได้ และ 9) ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
การจัดการระบบ Platform ที่ท างานร่วมกัน ต้องได้รับการคิดวิเคราะห์ต้นทุนร่วมและพัฒนาทักษะ
การจัดการแบ่งปันต้นทุนร่วมในแนวใหม่ เนื่องจากจ าต้องมีพ้ืนฐานความรู้ทางดิจิทัลจึงจะสามารถ
เข้าใจต้นทุนดิจิทัลซ่อนตัวรูปแบบใหม่ ๆ ที่ยังเป็นอยู่ เช่น จะซื้อหรือเช่า การตัดสินใจซื้อนวัตกรรมที่
ขาดเกณฑ์อ้างอิงและความสามารถในการเปรียบเทียบต่อรอง รูปแบบการเช่าที่มีความซับซ้อนและ
แปรผันตามจ านวนในการใช้บริการ หน่วยความจ า ความไว ความต่อเนื่อง ฯลฯ จะท าเองหรือจ้าง 
การป้องกันภัยรักษาความปลอดภัยทางดิจิทัลที่มองไม่เห็นเป็นรูปธรรม 

จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบทั้ง 9 องค์ประกอบ ของแนวคิดทฤษฎี Business Model Canvas 
(BMC) และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะท าให้สามารถวิเคราะห์และมองเห็นภาพรวมระบบนิเวศของ
หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง และสามารถทราบถึงสมรรถนะหลักและข้อจ ากัดในด้านต่างๆ 
ของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง ที่ส่งผลต่อการน าไปพัฒนาสู่ระบบนิเวศใหม่ได้ อีกทั้งเป็น
เสมือนข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือใช้ในการพัฒนาแพลตฟอร์ม (Platform) และน าเอาเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ 
มาช่วยในการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง โดยจากการทบทวนวรรณกรรม
ข้างต้น ผู้วิจัยจึงสามารถสังเคราะห์เป็นกรอบความคิดได้ดังนี้ 
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ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

จากกรอบแนวคิดข้างต้น ผู้วิจัยสรุปรายละเอียดของการยกร่างแพลตฟอร์มระบบการ
ตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง พบว่า ภารกิจและกิจกรรมตามลักษณะงานของ
ระบบการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง ประกอบด้วย 1) งานบริการให้ความ
เชื่อมั่น (Assurance Services) 2) งานบริการให้ค าปรึกษา (Consulting Services) มีความสัมพันธ์
เชื่อมโยงภารกิจและกิจกรรมหลักตาม แนวคิดทฤษฎีแนวคิดของ Business Model Canvas ผู้วิจัย
จึงได้น าองค์ประกอบตามแนวคิดทฤษฎีดังกล่าวมาเป็นกรอบในการศึกษาทั้งหมด 9  องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) การก าหนดคุณค่าของระบบ 2) ภารกิจและกิจกรรมหลัก 3) รายรับและที่มาของรายได้ 4) 
หุ้นส่วนการด าเนินภารกิจ 5) ทรัพยากรหลักที่ต้องใช้ 6) การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 7) การก าหนด
รูปแบบความสัมพันธ์ 8) การก าหนดช่องทางการให้บริการ และ 9) โครงสร้างงบประมาณและการใช้จ่าย 
  

4. ระเบียบวิธีวิจัย 
 
การศึกษาการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด

ระยอง เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) มีความจ าเป็นต้องศึกษาแบบเจาะลึก
เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการวิเคราะห์ ข้อมูลด้านปฐมภูมิได้มาจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และข้อมูล
ด้านทุติยภูมิได้มาจากการศึกษา วิทยานิพนธ์ งานวิจัย หนังสือ คู่มือและการค้นหาจากอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งสัมภาษณ์จากประชากรผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 1 คน หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง 1 คน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายในจังหวัด 2 
คน หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาค 9 คน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

กำรยกร่ำงแพลตฟอร์มระบบกำรตรวจสอบ 
ของหน่วยตรวจสอบภำยในจังหวัดระยอง 

 
- การก าหนดคณุค่าของระบบ 
- ภารกิจและกิจกรรมหลัก 
- รายรับและที่มาของรายได ้
- หุ้นส่วนการด าเนินภารกิจ 
- ทรัพยากรหลักท่ีต้องใช้ 
- การก าหนดกลุม่เป้าหมาย 
- การก าหนดรูปแบบความสมัพันธ์ 
- การก าหนดช่องทางการให้บริการ 
- โครงสร้างงบประมาณและการใช้จ่าย 
 

ระบบกำรตรวจสอบ 
ของหน่วยตรวจสอบภำยในจังหวัดระยอง 

 
 1. งานบริการให้ความเช่ือมั่น  
     (Assurance Services) 
 2. งานบริการให้ค าปรึกษา  
     (Consulting Services) 
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บริหารราชการส่วนภูมิภาค 9 คน องค์กรกลาง 9 คน โดยใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
interview) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด 5 ชุด ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยด าเนินการเรียบ
เรียงข้อมูลที่บันทึกจากการสัมภาษณ์มาจ าแนกและจัดหมวดหมู่ เป็นระบบ  (Typology and 
Taxonomy) แล้วน ามาวิเคราะห์ส่วนประกอบ (Componential - Analysis) และเนื้อหา (Content 
Analysis) แล้วน าข้อมูลมาเปรียบเทียบเพ่ือหาลักษณะร่วมกันที่เหมือนกันและแตกต่างกัน  วิเคราะห์
สาเหตุและผล (Cause and Effect Analysis) และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบการ
พรรณนา 
 

5. ผลกำรศึกษำ 
 

จากผลการวิจัยการยกร่างแพลตฟอร์มระบบการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน
จังหวัดระยอง ผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นในการวิเคราะห์ผลการวิจัยไว้  3 ประเด็น ประกอบด้วย 
1) ลักษณะและสภาพปัญหาระบบการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง 2) ร่าง
แพลตฟอร์มระบบการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง และ 3) ความคิดเห็นของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อร่างแพลตฟอร์มระบบการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
ระยอง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ลักษณะและสภาพปัญหาระบบการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง  
ในปัจจุบันมีลักษณะและองค์ประกอบการด าเนินการประกอบด้วย 1) การวางแผนการตรวจสอบ 2) 
การตรวจสอบด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติตามข้อก าหนด  3) การตรวจสอบด้านการ
ด าเนินงาน 4) การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 5) การตรวจสอบด้านการปฏิบัติการ 6) 
การตรวจสอบด้านการบริหารงาน และ 7) การรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ มีรายละเอียดดังนี้  

1.1) การวางแผนการตรวจสอบ ลักษณะการวางแผนการตรวจสอบจะเริ่มจากการ
ประเมินความเสี่ยงทุกหน่วยงานที่เป็นหน่วยรับตรวจ ในส่วนของจังหวัดระยองจะเป็นหน่วยงาน
บริหารราชการส่วนภูมิภาค จ านวน 32 หน่วยงาน การประเมินความเสี่ยงจะกระท าอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง และจัดล าดับตามผลการประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมที่จะท าการตรวจสอบ และจะต้องท า
แผนการตรวจสอบระยะยาวโดยน าแผนการตรวจสอบระยะยาวของปีก่อนมาทบทวนเพ่ือให้
ครอบคลุมทุกหน่วยรับตรวจ และให้สอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยงที่ได้ด าเนินการประเมิน 
ในแต่ละปี และจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า สภาพปัญญาของการวางแผนการตรวจสอบ 
ในปัจจุบันมีปัญหาในกระบวนการของการจัดเก็บข้อมูลจากหน่วยรับตรวจเพ่ือน ามาประเมินความ
เสี่ยง โดยหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดจะต้องส่งแบบสอบถามให้กับหน่วยรับตรวจ เพ่ือน าข้อมูล
จากแบบสอบถามมารวบรวมและประเมินความเสี่ยง ซึ่งในการส่งแบบสอบถามให้หน่วยรับตรวจนี้  
ในระยะเวลานาน เนื่องจากระบบการส่งหนังสือยังเป็นแบบระบบเดิมคือใช้เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
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ของหน่วยงานในการส่งทางไปรษณีย์ และในบางกรณีเกิดเหตุการณ์ที่หน่วยงานไม่ได้รับหนังสือจึงท า
ให้การตอบกลับแบบสอบถามมีความล่าช้ามากยิ่งขึ้น (นุจนาถ, 24 ตุลาคม 2564) 

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า การวางแผนการตรวจสอบ 
จะแบ่งเป็น 2 ระดับ คือแผนการตรวจสอบระยะยาว เป็นแผนที่จัดท าไว้ล่วงหน้าระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี 
ขึ้นไป โดยทั่วไปมีระยะเวลา 3-5 ปี และแผนการตรวจสอบประจ าปีเป็นแผนที่จัดท าไว้ล่วงหน้า 
มีรอบระยะเวลา 1 ปี และต้องจัดท าให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบระยะยาวที่ก าหนดไว้ โดยการ
ดึงหน่วยงานและเรื่องที่จะตรวจสอบในแต่ละปีตามที่ปรากฏในแผนการตรวจสอบระยะยาว มาจัดท า
เป็นแผนการตรวจสอบประจ าปี มีความสอดคล้องกับกรมบัญชีกลาง (2546) กล่าวถึงกระบวนการ
ตรวจสอบภายในที่ต้องมีกระบวนการวางแผนการตรวจสอบ ว่าเป็นขั้นตอนการส ารวจข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับหน่วยรับตรวจอย่างละเอียดและท าความเข้าใจในกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยรับตรวจ และ
ประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมว่าหน่วยรับตรวจใดมีความเสี่ยงในเรื่องอะไรบ้างและความเสี่ยง
ดังกล่าวอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงหรือต่ าเพียงใด และได้แบ่งแผนการตรวจสอบออกเป็น 2 ประเภท 
คือ 1) แผนการตรวจสอบระยะยาว และ 2) แผนการตรวจสอบประจ าปี 

1.2) การตรวจสอบด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติตามข้อก าหนด (Financial 
& Compliance Audit) เป็นการตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทาง
การเงิน การบัญชีและการรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึงการดูแลป้องกันทรัพย์สิน และ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่าง ๆ ว่ามีเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่า
ข้อมูลที่บันทึกบัญชีในบัญชี รายงาน ทะเบียน และเอกสารต่าง ๆ ถูกต้อง และสามารถสอบทานได้
หรือเพียงพอที่จะป้องกันการรั่วไหล สูญหาย ของทรัพย์สินต่าง ๆ ได้ และเป็นการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ขององค์กรว่าเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่ก าหนดทั้งภายนอกและภายในองค์กร จากการสัมภาษณ์สัมภาษณ์เชิงลึก 
พบว่า สภาพปัญหาของการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติตามข้อก าหนด 
การเปลี่ยนแปลงของระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก ท าให้ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีการ
พัฒนาและเรียนรู้ระเบียบใหม่ ๆ อยู่เสมอ อีกทั้งระบบการเงินการบัญชีของหน่วยรับตรวจในปัจจุบัน
ได้ปรับรูปแบบมาเป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ท าให้ผู้ตรวจสอบภายในมีอุปสรรคในการตรวจสอบ
เนื่องจากการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในยังเป็นรูปแบบการตรวจสอบแบบเดิมโดยใช้ข้อมูลจาก
เอกสารที่หน่วยรับตรวจเตรียมให้เท่านั้น 

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า การตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี
และการปฏิบัติตามข้อก าหนด (Financial & Compliance Audit) ของหน่วยตรวจสอบภายใน
จังหวัดระยองเป็นการตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้ของการบันทึกข้อมูลทางการเงิน เพ่ือให้มั่นใจ
ได้ว่าข้อมูลที่บันทึกในบัญชีรายวัน ทะเบียนเอกสารต่าง ๆ มีความถูกต้อง และสามารถป้องกันการ
รั่วไหลสูญหายของทรัพย์สินต่าง ๆ ที่จะต้องใช้เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ในการตรวจสอบเป็นจ านวน
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มาก มีความสอดคล้องกับที่กรมบัญชีกลาง (2563) ได้ก าหนดให้การตรวจสอบการเ งิน (Financial 
Audit) และการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด (Compliance Audit) เป็นส่วนหนึ่งของงาน
บริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) โดยก าหนดว่า การตรวจสอบการเงิน (Financial 
Audit) เป็นการตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วน และความเชื่อถือได้ของข้อมูลการเ งิน และ
รายงานการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี นโยบายการบัญชี กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้อผิดพลาดและการทุจริตด้านการเงินและ
บัญชี และก าหนดว่าการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด (Compliance Audit) เป็นการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึง
มาตรฐานแนวปฏิบัติ และนโยบายที่ก าหนดไว้  

1.3) การตรวจสอบด้านการด าเนินงาน (Performance Audit) ลักษณะการตรวจสอบ
ด้านการด าเนินงาน เป็นการตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผนงาน งานและโครงการของ
หน่วยงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือหลักการที่ก าหนดการตรวจสอบเน้น
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า โดยต้องมีผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมาย ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม โดยจะต้องค านึงถึงความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงการบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยง การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าภายใต้ระยะเวลาที่
ก าหนด ในการตรวจสอบการด าเนินงานผู้ตรวจสอบภายในต้องสอบถาม สัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูล
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะต้องมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
พบว่า สภาพปัญญาของการตรวจสอบด้านการด าเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง 
ยังมีข้อมูลหลักฐานหรือข้อเท็จจริงในปริมาณหรือจ านวนที่เพียงพอต่อการสรุปผลการตรวจสอบได
อย่างสมเหตุสมผล เช่น การตรวจสอบการใช้ประโยชน์จากการก่อสร้างถนน การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
การก่อสร้างวางท่อระบายน้ า สามารถตรวจสอบได้ยาก โดยข้อเท็จจริงถ้าต้องการได้ข้อมูลจากการใช้
ประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างนั้น ๆ จะต้องเก็บข้อมูลโดยการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์จาก
ชาวบ้านที่พักอาศัยในพ้ืนที่นั้น ๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลจากการใช้ประโยชน์ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานาน 
เนื่องจากไม่มีเครื่องมือที่จะใช้รวบรวมข้อมูลหรือใช้อ้างอิงได้อย่างน่าเชื่อถือ  

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า การตรวจสอบด้านการด าเนินงาน 
(Performance Audit) ของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง ที่ เป็นการตรวจสอบที่เน้นของผล
การด าเนนิงานที่เกิดข้ึนจริง ในระหว่างด าเนินการและหรือที่แล้วเสร็จ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมถึงการบริหารจัดการการบริหารความเสี่ยง การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ภายใต้ระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้ความส าคัญกับผลงานที่เกิดขึ้นว่ามีประสิทธิภาพและประโยชน์
เพียงใด มีความสอดคล้องกับที่กรมบัญชีกลาง (2563) ได้ก าหนดให้การตรวจสอบการด าเนินงาน 
(Performance Audit) เป็นส่วนหนึ่งของงานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) ว่าเป็น
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การตรวจสอบความประหยัด ความมีประสิทธิผล ความมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าของกิจกรรมที่
ตรวจสอบ  

1.4) การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology Audit) 
ลักษณะการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการตรวจสอบที่พิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือ
ไดข้องระบบงานและข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทั้งระบบการเข้าถึงข้อมูลใน
การปรับปรุงแก้ไขและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยการตรวจสอบประเภทนี้จะเป็นส่วน
หนึ่งของงานตรวจสอบภายในเกือบทุกงานที่น าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็น
การตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบการด าเนินงาน หรือการตรวจสอบการบริหาร และสภาพ
ปัญหาของการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ผู้ตรวจสอบ
ภายในมีความรู้ด้านระบบสารสนเทศไม่เพียงพอ จึงต้องใช้เวลานานพอสมควรที่จะเรียนรู้ เนื่องจาก
เป็นการตรวจสอบที่เป็นงานเทคนิคเฉพาะ จะต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทาง
คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีมาช่วยในการตรวจสอบ 

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า การตรวจสอบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology Audit) ของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง เป็นการ
ตรวจสอบที่พิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของระบบงานและข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลด้วย
คอมพิวเตอร์ มีความสอดคล้องกับที่กรมบัญชีกลาง (2563) ได้ก าหนดให้การตรวจสอบความมั่นคง
ปลอดภัยของเทคโนโลยีสารเทศ โดยการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย (2564) ได้ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ
กระทรวงมหาดไทย โดยก าหนดว่าการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information 
Technology Audit) เป็นการตรวจสอบระบบสารสนเทศในการด าเนินงาน เพ่ือให้ทราบว่าระบบงาน
มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน เชื่อถือได้และข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ระบบการเข้าถึงข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขและการเก็บรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การใช้งานจริง 
เช่น ตรวจสอบการพัฒนาระบบ ตรวจสอบการน าระบบมาใช้งานจริ ง ตรวจสอบการปฏิบัติตาม
นโยบายรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศของกิจการหรือกฎ ระเบียบ หรือมาตรการที่
ก าหนดไว้ 

1.5) การตรวจสอบด้านการปฏิบัติการ (Operation Audit) ลักษณะของการตรวจสอบ
ด้านการปฏิบัติการ เป็นการตรวจสอบเพ่ือประเมินระบบการควบคุมภายใน ด้านการจัดการ 
ด้านการเงิน การบัญชี พัสดุ เพ่ือให้องค์กรมีความมั่นใจว่า ส่วนราชการมีระบบการควบคุมภายในที่
เพียงพอ เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน และเพียงพอต่อการป้องกันการทุจริต จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
พบว่า สภาพปัญหาของการตรวจสอบด้านการปฏิบัติการ การตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเป็น
การตรวจสอบขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
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ค าสั่งเฉพาะของแต่ละหน่วยรับตรวจที่ผู้ตรวจสอบภายในจ าเป็นต้องรู้ และผู้ตรวจสอบภายในจะต้อง
แยกระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยรับตรวจเองซึ่งบางครั้งอาจเก็บข้อมูลของ
ระเบียบกฎหมายได้ไม่ครบถ้วนทั้งหมด หากมีเครื่องมือที่สามารถจัดเก็บแยกกฎระเบียบของแต่ละ
หน่วยรับตรวจให้ผู้ตรวจสอบภายในเรียกใช้งานได้จะท าให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า การตรวจสอบด้านการปฏิบัติการ 
(Operation Audit) ของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง ที่เป็นการตรวจประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน ด้านการจัดการ ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ ที่มีข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานจ านวนมากนั้น มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับ
กระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (2564) ได้ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในของกระทรวงมหาดไทย โดยก าหนดให้การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน (Operation Audit) 
เป็นการตรวจสอบเพ่ือประเมินระบบการควบคุมภายใน ด้านการจัดการ ด้านการเงิน การบัญชี พัสดุ 
เพ่ือให้องค์กรมีความมั่นใจว่าส่วนราชการมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงานและเพียงพอต่อการป้องกันการทุจริต 

1.6) การตรวจสอบด้านการบริหารงาน (Management Audit) พบว่า ลักษณะ 
การตรวจสอบด้านการบริหาร เป็นการตรวจสอบการบริหารงานด้านต่าง ๆ ขององค์กร ว่ามีระบบ
การบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผล เกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน 
การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านต่าง ๆ ว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ภารกิจขององค์กร รวมทั้งเป็นไปตามหลักการบริหารงานและหลักการก ากับดูแลที่ดี  (Good 
Governance) ในเรื่องความน่าเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม และความโปร่งใสจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า การควบคุม เกี่ยวกับการเงิน งบประมาณ และพัสดุ ของหน่วยรับตรวจ 
ตรวจสอบได้ยากโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการพัสดุ เช่น ถ้าต้องการตรวจพัสดุหรือครุภัณฑ์ของ
หน่วยงาน จะต้องตรวจจากแฟ้มงานหรือเอกสารจ านวนมาก ในบางหน่วยงานเอกสารอาจสูญหายไม่
มีให้ตรวจสอบ เป็นอุปสรรคต่อการรายงานผลการตรวจสอบ 

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า การตรวจสอบด้านการบริหารงาน 
(Management Audit) เป็นการตรวจสอบการบริหารงานด้านต่าง ๆ ขององค์กร ว่ามีระบบการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผล เกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน 
การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน มีความสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ที่กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  (2564) 
ได้ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกระทรวงมหาดไทย โดยก าหนดให้การ
ตรวจสอบด้านการบริหาร (Management Audit) เป็นการตรวจสอบระบบการบริหารจัดการด้าน
ต่าง ๆ ให้เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจ และหลักการก ากับดูแลที่ดี (Good Governance) ในเรื่อง
ความน่าเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรมและความโปร่งใส 
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1.7) การรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ พบว่า ลักษณะการรายงานและ
ติดตามผลการตรวจสอบ เป็นการน าเสนอข้อมูลที่ผู้ตรวจสอบได้ตรวจสอบรวบรวม ข้อตรวจพบ 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่ได้จากการตรวจสอบมาวิเคราะห์จนไดผลสรุป และจัดท ารายงาน
น าเสนอหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ การรายงานเป็นการแจ้งข้อเท็จจริงต่าง ๆ 
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และประสิทธิภาพของการด าเนินงานนอกจากนั้น รายงาน
การตรวจสอบยังอาจมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงระบบการควบคุมและวิธีปฏิบัติให้เหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สภาพปัญหาของการรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ พบว่า การส่งข้อมูล
รายงานผลการตรวจสอบมีความหลากหลาย เช่น ส่งทางไปรษณีย์ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ 
Line Application ท าให้กระทรวงมหาดไทยได้รับข้อมูลสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของจังหวัด
ไม่ครบถ้วน ส่งผลต่อการประมวลผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของประเทศของจังหวัดระยองไม่
เป็นไปตามข้อเท็จจริงหรือตามแผนที่ก าหนด กระทบต่อภาพลักษณ์ของจังหวัด 

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า การรายงานและติดตามผลการ
ตรวจสอบเป็นการน าเสนอข้อมูลที่ผู้ตรวจสอบได้ตรวจสอบรวบรวม ข้อตรวจพบ ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการตรวจสอบมาวิเคราะห์จนไดผลสรุป และจัดท ารายงานน าเสนอหัวหน้าส่วน
ราชการ ผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ มีความสอดคล้องกับกรมบัญชีกลาง (2561) ที่ได้ก าหนด
มาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ เกี่ยวกับ
กระบวนการตรวจสอบภายในในส่วนของกระบวนการรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ เป็นการ
น าข้อเท็จจริงหรือข้อตรวจพบ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่ได้จากการตรวจสอบมาจัดท า
รายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งติดตามด้วยว่าหัวหน้าส่วนราชการ
ได้สั่งการตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในหรือไม่ 

2) การพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง 
โดยความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี มีองค์ประกอบในการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบ
การตรวจสอบทั้งหมด 9 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 1) การก าหนดคุณค่าของระบบ 2) ภารกิจและ
กิจกรรมหลัก 3) รายรับและที่มาของรายได้ 4) หุ้นส่วนการด าเนินภารกิจ 5) ทรัพยากรหลักที่ต้องใช้ 
6) การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 7) การก าหนดรูปแบบความสัมพันธ์ 8) การก าหนดช่องทางการ
ให้บริการ และ 9) โครงสร้างงบประมาณและการใช้จ่าย รวมทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลที่ควรน ามาใช้ในการ
พัฒนาแพลตฟอร์มระบบการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง โดยมีความคิดเห็น
ดังนี้ 

2.1) การก าหนดคุณค่าของระบบ เป็นการน าสมรรถนะของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
นอกหน่วยงาน มาผสมขีดความสามารถเพ่ือท างานร่วมกันในระบบนิเวศใหม่ที่เป็นระบบ Digital 
Online Platform จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า คุณค่าของระบบที่ดี คือ การยึดหลักความสามารถ 
ในการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นคุณค่าของการใช้งาน การน ารูปแบบ
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และลักษณะของการปฏิบัติงานในรูปแบบเดิมมาเปรียบเทียบกับการพัฒนาระบบหรือการท างานใน
รูปแบบใหม่ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น การปฏิบัติงานตรวจสอบในรูปแบบเดิมอาจใช้ระยะเวลาในการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 เดือน หากน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการตรวจสอบจะท าให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้รวดเร็วขึ้นโดยอาจใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบเพียง 2 สัปดาห์ อีกทั้งยังรวมถึงการน า
ขีดความสามารถและสมรรถนะของหลาย ๆ หน่วยงานมาท างานร่วมกัน เพ่ือให้สามารถให้บริการได้
หลากหลายมิติ และตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ รวดเร็ว (วัลล์ชัย, 11 พฤศจิกายน 2564) 

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า การก าหนดคุณค่าของระบบ 
ของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง การยึดหลักความสามารถในการปฏิบัติตามระเบียบ 
ข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นคุณค่าของการใช้งาน การน ารูปแบบและลักษณะของการ
ปฏิบัติงานในรูปแบบเดิมมาเปรียบเทียบกับการพัฒนาระบบหรือการท างานในรูปแบบใหม่ผ่าน
เทคโนโลยีดิจิทัล และการน าวัตถุประสงค์ในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเป็นคุณค่าของ
ระบบ มีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี Business Model Canvas ที่ใช้ในการวิเคราะห์ตัวแบบ
การด าเนินธุรกิจขององค์กรที่ประสบความส าเร็จของ Alexander ว่าการก าหนดคุณค่า (Value 
Propositions) เป็นการระบุคุณค่าในการด าเนินงานธุรกิจ อาจเป็นนวัตกรรมหรือการน าเสนอสิ่งใหม่ 
ที่ตอบโจทย์ความต้องการพ้ืนฐาน ความทุกข์ยากที่ลูกค้ามี และความสามารถในการสร้างสรรค์
ประโยชน์ใหม่ ๆ ให้แก่ลูกค้า 

2.2) ภารกิจและกิจกรรมหลัก เป็นกิจกรรมที่ก าหนดเพ่ือให้โมเดลธุรกิจอยู่ได้ 
เหมือนกับทรัพยากรหลักตรงที่ช่วยให้องค์การสามารถสร้างและเสนอคุณค่า การเข้าถึงและรักษา
ความสัมพันธ์กับลูกค้า จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
องค์ประกอบในการก าหนดภารกิจและกิจกรรมหลักส าหรับร่างแพลตฟอร์มระบบการตรวจสอบของ
หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง ว่าควรน าเอากิจกรรมที่หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดปฏิบัติ
ตามปกติเป็นภารกิจและกิจกรรมหลักในการยกร่างแพลตฟอร์ม โดยภารกิจหลัก ประกอบด้วย 1) 
งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) 2) งานบริการให้ค าปรึกษา (Consulting 
Services) โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญคิดเห็นตรงกันว่าเพ่ือให้การบริการมีความสะดวก รวดเร็ว 
มากยิ่งขึ้นควรน าเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาการให้บริการในแต่ละกิจกรรม (วัลล์ชัย , 11 
พฤศจิกายน 2564) 

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ภารกิจและกิจกรรมหลักในการยก
ร่างแพลตฟอร์มระบบการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง ควรก าหนดภารกิจและ
กิจกรรมหลัก คือ 1) งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) 2) งานบริการให้ค าปรึกษา 
(Consulting Services) เป็นภารกิจและกิจกรรมหลักในการยกร่างแพลตฟอร์ม มีความสอดคล้องกับ
แนวคิดทฤษฎี Business Model Canvas ที่ใช้ในการวิเคราะห์ตัวแบบการด าเนินธุรกิจขององค์กรที่
ประสบความส าเร็จของ Alexander ว่ากิจกรรมหลัก (Key Activities) เป็นการก าหนดกิจกรรมหลัก
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ในการด าเนินธุรกิจ กิตติชัย ชิตตระกูล (2560) กล่าวว่า กิจกรรมหลักเป็นการระบุกิจกรรมส าคัญ ๆ 
ที่ธุรกิจต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ได้แก่ การให้บริการสินค้า บริการที่แก้ปัญหาให้ลูกค้า  

2.3) รายรับและที่มาของรายได้ คือเงินที่ ได้รับจากลูกค้าแต่ละกลุ่ม จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบในการก าหนดรายรับ
และที่มาของรายได้ ว่าหมายถึงเงินที่ได้รับจากผู้รับบริการ เนื่องจากหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
ระยองเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจหน้าที่ในการให้บริการกับภาครัฐด้วยกัน ในกรณีดังกล่าวนี้
เบื้องต้นจึงอาจยังไม่มีรายรับและรายได้ แต่ส าหรับในอนาคตเมื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบเป็นแบบ
ออนไลน์หรือแอพพลิเคชั่นขึ้นมาแล้ว อาจมีช่องทางที่สามารถรับรายได้ เหมือนกับภาคเอกชน ไม่ว่า
จะเป็นค่าลิขสิทธิ์ ค่าโฆษณา ค่าประชาสัมพันธ์ เป็นต้น (จารุวรรณ, 15 พฤศจิกายน 2564) 

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า รายรับและที่มาของรายได้ ส าหรับ
การยกร่างแพลตฟอร์มระบบการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง จะไม่มีรายรับ
และรายได้เนื่องจากเป็นหน่วยงานภาครัฐและกลุ่มเป้าหมายที่รับบริการเป็นภาครัฐด้วยกัน แต่เมื่อ
พัฒนาระบบการตรวจสอบเป็นแบบออนไลน์หรือแอพพลิเคชั่นขึ้นมาแล้ว อาจมีช่องทางที่สามารถรับ
รายได้ เหมือนกับภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็น ค่าลิขสิทธิ์ ค่าโฆษณา ค่าประชาสัมพันธ์ เป็นต้น  มีความ
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี Business Model Canvas ที่ใช้ในการวิเคราะห์ตัวแบบการด าเนินธุรกิจ
ขององค์กรที่ประสบความส าเร็จของ Alexander ว่ารายรับและท่ีมาของรายได้ (Revenue Streams) 
เป็นการวิเคราะห์ก าหนดที่มาแห่งรายได้ในรูปแบบต่าง ๆ วิภาวรรณ กลิ่นหอม (2551) กล่าวว่า การ
เข้ามาของรายได้มีหลายวิธี เช่น ค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ รายได้ที่เกิดจากการเรียกเก็บเงินส าหรับการใช้
งานของทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการคุ้มครอง  

2.4) หุ้นส่วนการด าเนินภารกิจ เป็นเครือข่ายและพันธมิตรที่ท าให้โมเดลธุรกิจ
ประสบความส าเร็จ การสร้างพันธมิตรและเครือข่ายเพ่ือให้โมเดลธุรกิจเกิดผลลัพธ์ดีที่สุด จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า หุ้นส่วนในการด าเนินภารกิจหลักๆของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด ปัจจุบัน
จะมีหุ้นส่วนคือ ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในจังหวัด หน่วยรับตรวจ ต้นสังกัดหน่วยรับตรวจ และกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงของ
กระทรวงมหาดไทย (กุลธวัช, 15 พฤศจิกายน 2564) 

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า หุ้นส่วนด าเนินภารกิจ ในการยกร่าง
แพลตฟอร์มระบบการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง จะต้องประกอบด้วยผู้ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง ได้แก่ ผู้ว่า
ราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในจังหวัด หน่วยรับ
ตรวจ ต้นสังกัดหน่วยรับตรวจ และกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงของกระทรวงมหาดไทย  
มีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี Business Model Canvas ที่ใช้ในการวิเคราะห์ตัวแบบการ
ด าเนินธุรกิจขององค์กรที่ประสบความส าเร็จของ Alexander ว่าหุ้นส่วนในการด าเนินภารกิจ (Key 
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Partners) เป็นการก าหนดโครงสร้าง คู่ค้า พันธมิตร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
ยุดา รักไทย และสุภาวดี วิทยะประพันธ์ (2545) กล่าวว่า หุ้นส่วนและพันธมิตร คือ พันธมิตร 
ในสายใยแห่งคุณค่า โดยแบ่งการเป็นพันธมิตรออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1) พันธมิตรต้นน้ า พันธมิตร
แต่ละฝ่ายจะร่วมมือในกิจกรรมขั้นแรกของกระบวนการด าเนินงาน ได้แก่ การวิจัยและพัฒนาและ 
การผลิต โดยอาศัยการรวมการแลกเปลี่ยน และการถ่ายโอนความรู้เทคโนโลยี รวมไปถึงทุนทรัพย์
อย่างอ่ืนที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนา วิธีนี้ใช้กันมาก เพราะองค์กรไม่สามารถลงทุนพัฒนาเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ได้ตามล าพัง 2) พันธมิตรปลายน้ า เป็นการสร้างข้อได้เปรียบทางการค้า และการตลาดของ
องค์กรที่ร่วมเป็นพันธมิตรกันโดยอาศัยระบบการกระจายสินค้า การพัฒนากิจกรรมการขายร่วม 
เป็นต้น และ 3) พันธมิตรล าน้ า ถือว่าเป็นการรวมจุดแข็งของธุรกิจต้นน้ า หรือหน่วยงานผลิตและวิจัย
จากองค์กรหนึ่งกับจุดแข็งของธุรกิจปลายน้ าหรือหน่วยงานด้านการขายจากอีกองค์กรหนึ่ง 

2.5) ทรัพยากรหลักท่ีต้องใช้ คือทรัพยากรที่ส าคัญในการด าเนินธุรกิจของเรา ในที่นี้
รวมถึง คน เครื่องจักร เงินทุน ทรัพย์สินทางปัญญา ที่ดิน ฯลฯ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า 
ทรัพยากรหลักที่ต้องใช้ในการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน
จังหวัดระยอง คือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยี (วัลล์ชัย, 11 พฤศจิกายน 2564) 

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ทรัพยากรหลักที่ต้องใช้ ในการยก
ร่างแพลตฟอร์มระบบการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง ต้องใช้ทรัพยากร  
ในการด าเนินการ 4 ทรัพยากร คือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยี มีความสอดคล้องกับแนวคิด
ทฤษฎี Business Model Canvas ที่ใช้ในการวิเคราะห์ตัวแบบการด าเนินธุรกิจขององค์กรที่ประสบ
ความส าเร็จของ Alexander ว่าทรัพยากรหลัก (Key Resource) คือการก าหนดทรัพยากรหลักที่ต้อง
ใช้ในการด าเนินธุรกิจ ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ เครื่องจัก และเทคโนโลยี ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
(2545) กับแนวคิดทฤษฎี 4 M’s การบริหารจัดการทุกประเภทจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหรือทรัพยากร
ทางการบริหารจัดการที่ส าคัญ ได้แก่ บุคลากร (Man) งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) 
และการจัดการ (Management) 4 M’s ถือเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ใช้ในการบริหารเพราะการบริหารจะ
ประสลผลส าเร็จตามเป้าหมายต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพมีปริมาณเพียงพอต้องได้รับงบประมาณ
สนับสนุนการด าเนินงานเพียงพอ ต้องมีวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของแผนงานและ
โครงการ และต้องมีระบบการจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพเพ่ือให้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดเกิดประโยชน์
สูงสุด  

2.6) การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย คือกลุ่มคนหรือกลุ่มองค์การที่องค์การต้องการ
เข้าถึงและตอบสนองความต้องการ เพ่ือที่จะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้มากขึ้น จากการสัมภาษณ์
เชิงลึก พบว่า กลุ่มเป้าหมายหลักของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด คือ หน่วยรับตรวจ ต้นสังกัดของ
หน่วยรับตรวจ และกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงของกระทรวงมหาดไทย ในอนาคต
กลุ่มเป้าหมายของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง อาจจะดึงกลุ่มเป้าหมายหน่วยงานในจังหวัด
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ที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน เช่น ส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด เพ่ือบูรณาการการท างานร่วมกัน 
เป็นต้น 

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ในการยก
ร่างแพลตฟอร์มระบบการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง ควรก าหนด
กลุ่มเป้าหมายให้หน่วยงานหรือผู้ที่มารับบริการจากการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยตรวจสอบ
ภายในจังหวัดระยอง ประกอบด้วย หน่วยรับตรวจ ต้นสังกัดของหน่วยรับตรวจ และกลุ่มตรวจสอบ
ภายในระดับกระทรวงของกระทรวงมหาดไทย เป็นกลุ่มเป้าหมายในการยกร่างแพลตฟอร์ม มีความ
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี Business Model Canvas ที่ใช้ในการวิเคราะห์ตัวแบบการด าเนินธุรกิจ
ขององค์กรที่ประสบความส าเร็จของ Alexander ว่ากลุ่มเป้าหมาย (Customer Segment) เป็นการ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเข้าถึง โดยพิจารณาจากความต้องการ พฤติกรรม และคุณลักษณะ  
อ่ืน ๆ Maria (2565) ผู้เป็นเจ้าของ Lucky Shrub ที่เป็นร้านค้าแบบครบวงจรส าหรับการจัดและดูแล
สวน การระบุกลุ่มเป้าหมายของ Lucky Shrub กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ผู้ที่สนใจการท าสวนและ 
การดูแลสวน กลุ่มเป้าหมายรองอันดับ 1 คือ ผู้ที่อาจสนใจบริการออกแบบและดูแลรักษา 
กลุ่มเป้าหมายรองอันดับ 2 คือ ผู้ที่ต้องการตกแต่งอพาร์ทเมนท์โดยการปลูกต้นไม้ในห้อง 

2.7) การก าหนดรูปแบบความสัมพันธ์ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบในการก าหนดรูปแบบความสัมพันธ์คือวิธีการในการ
รักษากลุ่มเป้าหมาย เป็นความสัมพันธ์ที่อาจมีตั้งแต่แบบส่วนตัวไปจนถึงแบบทางการ การก าหนด
รูปแบบความสัมพันธ์ของการยกร่างแพลตฟอร์มระบบการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน
จังหวัดระยอง ควรเป็นรูปแบบความสัมพันธ์แบบทางการ เพ่ือมิให้เกิดการแทรกแซงในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามภารกิจ (กุลธวัช, 15 พฤศจิกายน 2564) 

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า การก าหนดรูปแบบความสัมพันธ์ 
ของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง ที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายควรมีความสัมพันธ์แบบทางการ 
มีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี  Business Model Canvas ที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ตัวแบบ 
การด าเนินธุรกิจขององค์กรที่ประสบความส าเร็จของ Alexander ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer 
Relationships) เป็นการสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีลักษณะแตกต่างกันตามลักษณะเฉพาะของ
ความต้องการและความเหมาะสม นครินทร์ ร่วมสกุล (2559) กล่าวถึงการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ว่าเป็น
การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านกระบวนการติดต่อสื่อสารทุกช่องทางซึ่งจะต้องมีการสร้าง  
ความประทับใจในทุกการสัมพันธ์ โดยจะต้องมีการติดตามความต้องการของลูกค้าอยู่ตลอดเวลา 
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่มีต่อเนื่องยาวนาน และได้กล่าวถึงแบบจ าลองการสร้างความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าเกี่ยวกับรูปแบบการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยประโยชน์เพ่ิมเติมไปจากประโยชน์ที่ลูกค้า
ได้รับจากสินค้าหรือบริการของบริษัทที่ลูกค้าจ่ายเงินซื้อ  
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2.8) การก าหนดช่องทางการให้บริการ คือ ช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
หรือกลุ่มเป้าหมาย โดยการติดต่อสื่อสารต้องเลือกให้ถูกต้อง ตรงจุด จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า 
ช่องทางการให้บริการของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดจะต้องเปลี่ยนเป็นรูปแบบ Platform คือ 
หน่วยตรวจสอบภายในและหน่วยรับตรวจสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันไม่ว่าจะเป็นกรณีที่  
ผู้ตรวจสอบภายในร้องขอเอกสารต่าง ๆ ในระหว่างการตรวจสอบก็ให้สามารถอัพโหลดข้อมูลได้ทันที
เป็นการลดต้นทุนของหน่วยงานโดยที่ไม่ต้องส่งเป็นกระดาษ โดยสามารถด าเนินการผ่ าน Web 
Platform และ Mobile Platform (จารุวรรณ, 15 พฤศจิกายน 2564) 

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า การก าหนดช่องทางการให้บริการ 
ส าหรับร่างแพลตฟอร์มระบบการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง ควรก าหนดให้
ช่องทางการให้บริการของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดควรเปลี่ยนเป็นรูปแบบ Platform กล่าวคือ 
หน่วยตรวจสอบภายในและหน่วยรับตรวจสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ 
ผู้ตรวจสอบภายในร้องขอเอกสารต่าง ๆ ในระหว่างการตรวจสอบก็ให้สามารถอัพโหลดข้อมูลได้ทันที
เป็นการลดต้นทุนของหน่วยงานโดยที่ไม่ต้องส่งเป็นกระดาษ โดยสามารถด าเนินการผ่าน  Web 
Platform และ Mobile Platform มีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี Business Model Canvas 
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ตัวแบบการด าเนินธุรกิจขององค์กรที่ประสบความส าเร็จของ Alexander ว่าการ
ก าหนดช่องทางการให้บริการ (Channels) เป็นการก าหนดช่องทางต่าง ๆ ที่ลูกค้าสามารถเข้าถึง
สินค้าและบริการ ส านักงาน ก.พ.ร. จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ. 2564-2565) 
เพ่ือสร้างให้เกิดเป็นระบบราชการที่ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ท ามาหากินได้ และเชื่อมั่นใน
ภาครัฐ ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีเป้าหมายให้ภาครัฐมีบริการที่เป็นมาตรฐานสากล ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในฐานะผู้รับบริการได้ อย่างทันที ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านบริการภาครัฐทาง
อิเล็กทรอนิกส์ มีการเชื่อมโยงบริการของทุกหน่วยงานแบบเบ็ดเสร็จ โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัล 
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ การให้บริการประชาชน พร้อม
ทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการภาครัฐ โดยใช้กลยุทธ์พัฒนาบริการ
ภาครัฐที่เชื่อมโยงทุกหน่วยงานแบบเบ็ดเสร็จ (end to end Service) โดยให้บริการผ่านระบบกลาง
การให้บริการและมีแอพพลิเคชั่นที่ทันสมัยสนับสนุนการด าเนินงานดังกล่าว (Shared Application 
Enabling Service) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่าง
ทันที ทุกช่องทาง (Omni Channel) ทุกเวลาด้วยมาตรฐานเดียวกัน 

2.9) โครงสร้างงบประมาณและการใช้จ่าย จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบในการก าหนดช่องทางการให้บริการว่า คือ
ช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย โดยการติดต่อสื่ อสารต้องเลือกให้ถูกต้อง ตรงจุด 
ช่องทางการให้บริการของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดจะต้องสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้ที่
เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ผู้ตรวจสอบภายในร้องขอเอกสารต่าง ๆ ในระหว่างการตรวจสอบก็ให้
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สามารถอัพโหลดข้อมูลได้ทันทีเป็นการลดต้นทุนของหน่ วยงานโดยที่ไม่ต้องส่งเป็นกระดาษ 
โดยสามารถด าเนินการผ่าน Web Platform และ Mobile Platform (กุลธวัช, 15 พฤศจิกายน 
2564) 

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า โครงสร้างงบประมาณและการใช้
จ่าย ในการยกร่างแพลตฟอร์มระบบการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง จะต้องมี
งบประมาณรองรับโดยการจัดท าแผนงานหรือโครงการ ซึ่งสามารถพิจารณาด าเนินการเพียงบางส่วน
ก่อนโดยกสนน าเอาแผนงานหรือโครงการแบบเต็มรูปแบบมาเป็นแนวทางในการด าเนินการ มีความ
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี Business Model Canvas ที่ใช้ในการวิเคราะห์ตัวแบบการด าเนินธุรกิจ
ขององค์กรที่ประสบความส าเร็จของ Alexander ว่าโครงสร้างเงินทุน (Cost Structure) เป็นการ
วิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนในการด าเนินธุรกิจในส่วนต่าง ๆ ทั้งส่วนที่เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร 
หรือสินทรัพย์หมุนเวียน กิตติชัย ชิตตระกูล (2560) กล่าวว่า โครงสร้างด้านต้นทุนหมายรวมถึงต้นทุน
ทั้งหมดท่ีจะเกิดขึ้นในการด าเนินการตามรูปแบบธุรกิจที่บริษัทก าหนด เช่น ต้นทุนในการสร้างคุณค่า
สินค้าและบริการ ต้นทุนในการรักษาลูกค้า ต้นทุนด้านทรัพยากร ต้นทุนในการบริการ โดยการ
ค านวณต้นทุนสามารถค านวณได้ตาม ทรัพยากรหลักที่ต้องใช้ ภารกิจและกิจกรรมหลัก และหุ้นส่วน
ในการด าเนินภารกิจ  

2.10) เทคโนโลยีดิจิทัลที่ควรน ามาปรับใช้ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า 
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ควรน ามาปรับใช้ในการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบ
ภายในจังหวัดระยอง ในช่วงแรกควรท า Web Platform หรือ Application Platform คือ การใช้
งานผ่านเว็บไซต์ ลักษณะคล้ายกับ Google ที่สามารถเข้าใช้งานได้ทั้งเว็บไซต์และ Application 
ส่วนเทคโนโลยีที่ควรจะน าเข้ามาปรับใช้มีอยู่  3  ประการ ได้แก่ 1) เทคโนโลยีที่ผูกเชื่อมกับ
อินเทอร์เน็ต (IOT) เพ่ือเชื่อมต่อโครงสร้างและเครือข่ายต่าง ๆ เข้า ด้วยกัน 2) Big Data เพราะข้อมูล
สารสนเทศในรับการให้บริการจะเข้ามาเป็นจ านวนมากเราจะ ไม่ใช้วิธีเก็บตามแฟ้มแบบเดิมอีกต่อไป 
และ 3) เทคโนโลยีคลาวน์ (Cloud Technology) เพราะในอนาคตจะเป็นการน าทรัพยากรทางด้าน 
Computer ทั้ง Hardware และ Software มาแบ่งปันกันใช้งานหรือให้บริการต่าง ๆ ระบบเครือข่าย
ออนไลน์ และจะรับทราบร่วมกัน (จารุวรรณ, 15 พฤศจิกายน 2564) 

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า เทคโนโลยีที่ควรน ามาปรับใช้ในการ
ยกร่างแพลตฟอร์มระบบการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง ควรเป็น 1) 
เทคโนโลยีที่ผูกเชื่อมกับอินเทอร์เน็ต (IOT) 2) Big Data 3) เทคโนโลยีคลาวน์ (Cloud Technology) 
มีความสอดคล้องกับ ถนัด แก้วเจริญไพศาล และทวีศักดิ์ สูทวาทิน (2563) กล่าวถึง เทคโนโลยีดิจิทัล
ที่ส าคัญต่อการบริหาร ประกอบด้วย 1) เทคโนโลยีที่ผูกเชื่อมอินเทอร์เน็ต (IOT : Internet of Things) 
2) เทคโนโลยีคลาวน์ (Cloud Technology) เป็นการใช้ซอฟต์แวร์, ระบบ, และทรัพยากรของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต โดยสามารถเลือก จ านวนทรัพยากร และการ
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ประมวลผล ได้ตามความต้องการ และสามารถเข้าถึงข้อมูลบน Cloud จากที่ไหนก็ได้ ลดความยุ่งยาก
ในการติดตั้ง ดูแลระบบ ประหยัดเวลา และลดต้นทุนในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเอง 
3) Big Data เป็นข้อมูลที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าความสามารถของซอฟต์แวร์ที่ใช้กันอยู่ทั่วไป จะบันทึก 
จัดการ และประมวลผลข้อมูลได้ภายในเวลาที่ยอมรับได้ และ 4) Block chain เป็นรูปแบบการเก็บ
ข้อมูลแบบหนึ่ง ที่ท าให้ข้อมูล Digital Transaction ของแต่ละคนสามารถแชร์ไปยังทุก ๆ คนได้  

3) การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการ
ตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง จะท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นของ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 6 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 2) หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง 3) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง 4) หัวหน้าหน่วยงาน
บริหารราชการส่วนภูมิภาค 5) เจ้าหน้าที่หน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาค และ 6) องค์กรกลาง 
มีความคิดเห็นดังนี้ 

3.1) การก าหนดคุณค่าของระบบ เป็นการน าสมรรถนะของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
นอกหน่วยงาน มาผสมขีดความสามารถเพ่ือท างานร่วมกันในระบบนิเวศใหม่ที่เป็นระบบ Digital 
Online Platform จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า คุณค่าของระบบที่ดี คือ การยึดหลักความสามารถใน
การปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบในแต่ละ
ด้านเป็นคุณค่าหลักของการให้บริการ (มนศักดิ์, 9 พฤศจิกายน 2564) และจะยึดหลักตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561 และแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในในแต่ละปีงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย
ที่ได้แจ้งให้หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดถือปฏิบัติ (ภัทรกันย์, 24 ตุลาคม 2564) 

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า การก าหนดคุณค่าของระบบในการ
ยกร่างแพลตฟอร์มระบบการตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดความสะดวก คล่องตัวและมีความถูกต้อง ในการ
ปฏิบัติงาน ลดภาระเกี่ยวกับการเพ่ิมจ านวนเอกสารที่ต้องส่งให้ผู้ตรวจสอบภายใน อีกทั้งป้องกันการ
สูญหายของข้อมูลได้ควรยึดหลักตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และแนวทางการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในในแต่ละปีงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย และวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบแต่
ละด้านเป็นคุณค่าของระบบ มีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี Business Model Canvas ที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ตัวแบบการด าเนินธุรกิจขององค์กรที่ประสบความส าเร็จของ Alexander ว่าการก าหนด
คุณค่า (Value Propositions) เป็นการระบุคุณค่าในการด าเนินงานธุรกิจ อาจเป็นนวัตกรรมหรือการ
น าเสนอสิ่งใหม่ ที่ตอบโจทย์ความต้องการพ้ืนฐาน ความทุกข์ยากที่ลูกค้ามี และความสามารถในการ
สร้างสรรค์ประโยชน์ใหม่ ๆ ให้แก่ลูกค้า 

3.2) ภารกิจและกิจกรรมหลัก เป็นกิจกรรมที่ก าหนดเพ่ือให้โมเดลธุรกิจอยู่ได้ 
เหมือนกับทรัพยากรหลักตรงที่ช่วยให้องค์การสามารถสร้างและเสนอคุณค่า การเข้าถึงและรักษา
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ความสัมพันธ์กับลูกค้า จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า องค์ประกอบในการก าหนดภารกิจและ
กิจกรรมหลักว่าของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยองมี 2 
ภารกิจหลัก ประกอบด้วย 1) งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) และ 2) งานบริการ
ให้ค าปรึกษา (Consulting Services) (นุจนาถ,ภัทรกันย์, 28 ตุลาคม 2564)  

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า การก าหนดภารกิจและกิจกรรมหลัก 
ส าหรับร่างแพลตฟอร์มระบบการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง จะต้อง
ประกอบด้วย 2 ภารกิจหลักด้วยกัน คือ 1) งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) 
2) งานบริการให้ค าปรึกษา (Consulting Services) ในการยกร่างแพลตฟอร์ม มีความสอดคล้องกับ
แนวคิดทฤษฎี Business Model Canvas ที่ใช้ในการวิเคราะห์ตัวแบบการด าเนินธุรกิจขององค์กรที่
ประสบความส าเร็จของ Alexander ว่ากิจกรรมหลัก (Key Activities) เป็นการก าหนดกิจกรรมหลัก
ในการด าเนินธุรกิจ กิตติชัย ชิตตระกูล (2560) กล่าวว่า กิจกรรมหลักเป็นการระบุกิจกรรมส าคัญ ๆ 
ที่ธุรกิจต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ได้แก่ การให้บริการสินค้า บริการที่แก้ปัญหาให้ลูกค้า 

3.3) รายรับและท่ีมาของรายได้ คือ เงินหรือรายได้ที่ได้รับจากกลุ่มเป้าหมายหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
องค์ประกอบในการก าหนดรายรับและที่มาของรายได้ว่าคือรายได้ที่ได้รับจากกลุ่มเป้าหมายหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยองเป็นหน่วยงาน
ราชการดังนั้นในกรณีรายได้และและรายรับ อาจจะไม่มีเพราะโดยส่วนใหญ่การบริการของภาครัฐจะ
เน้นการให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย (นุจนาถ, 28 ตุลาคม 2564) 

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า รายรับและที่มาของรายได้ ในการ
พัฒนาแพลตฟอร์มระบบการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง จะไม่มีรายรับและ
รายได้เนื่องจากเป็นหน่วยงานภาครัฐและกลุ่มเป้าหมายที่รับบริการเป็นภาครัฐด้วยกันมีความ
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี Business Model Canvas ที่ใช้ในการวิเคราะห์ตัวแบบการด าเนินธุรกิจ
ขององค์กรที่ประสบความส าเร็จของ Alexander ว่ารายรับและท่ีมาของรายได้ (Revenue Streams) 
เป็นการวิเคราะห์ก าหนดที่มาแห่งรายได้ในรูปแบบต่าง ๆ วิภาวรรณ กลิ่นหอม (2552) กล่าวว่า 
การเข้ามาของรายได้มีหลายวิธี เช่น ค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ รายได้ที่เกิดจากการเรียกเก็บเงินส าหรับ
การใช้งานของทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการคุ้มครอง 

3.4) หุ้นส่วนการด าเนินภารกิจ เป็นเครือข่ายและพันธมิตรที่ท าให้โมเดลธุรกิจ
ประสบความส าเร็จ การสร้างพันธมิตรและเครือข่ายเพ่ือให้โมเดลธุรกิจ เกิดผลลัพธ์ดีที่สุด จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า หุ้นส่วนการด าเนินภารกิจในอนาคตต้องไม่ใช่เพียงแค่หน่วยงานบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณจากจังหวัดระยองเพียงอย่างเดียว  โดยใน
ปัจจุบันแต่ละจังหวัดได้มีหน่วยงานส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ดังนั้น จึงอาจมีการบูรณาการการ
ท างานร่วมกัน (นุจนาถ, 28 ตุลาคม 2564) 
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จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า หุ้นส่วนด าเนินภารกิจในการยกร่าง
แพลตฟอร์มระบบการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง จะต้องประกอบด้วยผู้ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง ได้แก่ ผู้ว่า
ราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในจังหวัด หน่วยรับ
ตรวจ ต้นสังกัดหน่วยรับตรวจ และกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงของกระทรวงมหาดไทย 
มีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี Business Model Canvas ที่ใช้ในการวิเคราะห์ตัวแบบการ
ด าเนินธุรกิจขององค์กรที่ประสบความส าเร็จของ Alexander ว่าหุ้นส่วนในการด าเนินภารกิจ (Key 
Partners) เป็นการก าหนดโครงสร้าง คู่ค้า พันธมิตร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ยุดา 
รักไทย และสุภาวดี วิทยะประพันธ์ (2545) กล่าวว่า หุ้นส่วนและพันธมิตร คือ พันธมิตรในสายใยแห่ง
คุณค่า โดยแบ่งการเป็นพันธมิตรออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1) พันธมิตรต้นน้ า พันธมิตรแต่ละฝ่ายจะ
ร่วมมือในกิจกรรมขั้นแรกของกระบวนการด าเนินงาน ได้แก่ การวิจัยและพัฒนา และการผลิต 
โดยอาศัยการรวมการแลกเปลี่ยน และการถ่ายโอนความรู้เทคโนโลยี รวมไปถึงทุนทรัพย์อย่างอ่ืนที่ใช้
ในการวิจัยและพัฒนา วิธีนี้ใช้กันมาก เพราะองค์กรไม่สามารถลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ตาม
ล าพัง 2) พันธมิตรปลายน้ า เป็นการสร้างข้อได้เปรียบทางการค้า และการตลาดขององค์กรที่ร่วมเป็น
พันธมิตรกันโดยอาศัยระบบการกระจายสินค้า การพัฒนากิจกรรมการขายร่วม เป็นต้น และ 3) 
พันธมิตรล าน้ า ถือว่าเป็นการรวมจุดแข็งของธุรกิจต้นน้ า หรือหน่วยงานผลิตและวิจัยจากองค์กรหนึ่ง
กับจุดแข็งของธุรกิจปลายน้ าหรือหน่วยงานด้านการขายจากอีกองค์กรหนึ่ง 

3.5) ทรัพยากรหลักที่ต้องใช้  คือทรัพยากรที่ส าคัญในการด าเนินงานของเรา 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า การให้บริการของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด จะต้องใช้ทรัพยากร
ในการด าเนินการ 4 ทรัพยากร คือ คน, เงิน, วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยี (นุจนาถ, 28 ตุลาคม 
2564) 

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ทรัพยากรหลักที่ต้องใช้ ในการยก
ร่างแพลตฟอร์มระบบการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง ต้องใช้ทรัพยากรใน
การด าเนินการ 4 ทรัพยากร คือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยี มีความสอดคล้องกับแนวคิด
ทฤษฎี Business Model Canvas ที่ใช้ในการวิเคราะห์ตัวแบบการด าเนินธุรกิจขององค์กรที่ประสบ
ความส าเร็จของ Alexander ว่าทรัพยากรหลัก (Key Resource) คือการก าหนดทรัพยากรหลักที่ต้อง
ใช้ในการด าเนินธุรกิจ ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ เครื่องจัก และเทคโนโลยี ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
(2545) กับแนวคิดทฤษฎี 4 M’s การบริหารจัดการทุกประเภทจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหรือทรัพยากร
ทางการบริหารจัดการที่ส าคัญ ได้แก่ บุคลากร (Man) งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) 
และการจัดการ (Management) 4 M’s ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ใช้ในการบริหาร เพราะการบริหารจะ
ประสลผลส าเร็จตามเป้าหมายต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพมีปริมาณเพียงพอต้องได้รับงบประมาณ
สนับสนุนการด าเนินงานเพียงพอ ต้องมีวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของแผนงานและ
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โครงการ และต้องมีระบบการจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพเพ่ือให้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดเกิดประโยชน์
สูงสุด 

3.6) การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มคนหรือกลุ่มองค์การที่องค์การต้องการ
เข้าถึงและตอบสนองความต้องการ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า กลุ่มเป้าหมายการให้บริการอาจ
เพ่ิมมากขึ้น ถ้ามีแพลตฟอร์มการให้บริการหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยองเกิดขึ้น  เพราะไม่
จ ากัดเพียงเฉพาะหน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาค แต่อาจรวมถึงหน่วยงานบริหารราชการ
ส่วนกลางที่มีส านักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคต้องการรับค าปรึกษา อยู่ที่ใดในประเทศก็สามารถติดต่อ
เข้ามาเพ่ือขอรับบริการได้ทั้งสิ้น จะท าให้กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการขยายออกไปได้มากขึ้น (ภัทรกันย์, 
28 ตุลาคม 2564) 

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ในการยก
ร่างแพลตฟอร์มระบบการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง ควรก าหนดให้
หน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดระยอง ต้นสังกัดของหน่วยงานบริหารราชการส่วน
ภูมิภาค และกระทรวงมหาดไทย เป็นกลุ่มเป้าหมาย มีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี Business 
Model Canvas ที่ใช้ในการวิเคราะห์ตัวแบบการด าเนินธุรกิจขององค์กรที่ประสบความส าเร็จของ 
Alexander ว่ากลุ่มเป้าหมาย (Customer Segment) เป็นการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเข้าถึง 
โดยพิจารณาจากความต้องการ พฤติกรรม และคุณลักษณะอ่ืน ๆ Maria (2565) ผู้เป็นเจ้าของ 
Lucky Shrub ที่เป็นร้านค้าแบบครบวงจรส าหรับการจัดและดูแลสน การระบุกลุ่มเป้าหมายของ 
Lucky Shrub กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ผู้ที่สนใจการท าสวนและการดูแลสวน กลุ่มเป้าหมายรอง
อันดับ 1 คือ ผู้ที่อาจสนใจบริการออกแบบและดูแลรักษา กลุ่มเป้าหมายรองอันดับ 2 คือ ผู้ที่ต้องการ
ตกแต่งอพาร์ทเมนท์โดยการปลูกต้นไม้ในห้อง 

3.7) การก าหนดรูปแบบความสัมพันธ์  คือวิธีการในการรักษาลูกค้าเดิม เป็น
ความสัมพันธ์ที่อาจมีตั้งแต่แบบส่วนตัวไปจนถึงแบบทางการ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ควรมี
ความสัมพันธ์แบบเป็นทางการกับหน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาค โดยหน่วยตรวจสอบภายใน
จังหวัดยึดหลักความเที่ยงตรงและความเป็นอิสระ ปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติหน้าที่ 
(นุจนาถ, 28 ตุลาคม 2564) 

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่าองค์ประกอบในการก าหนดรูปแบบ
ความสัมพันธ์ ส าหรับร่างแพลตฟอร์มระบบการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง 
ควรมีรูปแบบความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบเป็นทางการ และยังคงยึดหลักความเที่ยงตรง
และความเป็นอิสระ ปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติหน้าที่ มีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี 
Business Model Canvas ที่ ใช้ในการวิเคราะห์ตัวแบบการด าเนินธุรกิจขององค์กรที่ประสบ
ความส าเร็จของ Alexander ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships) เป็นการสร้างสาย
สัมพันธ์กับลูกค้าที่มีลักษณะแตกต่างกันตามลักษณะเฉพาะของความต้องการและความเหมาะสม 
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นครินทร์ ร่วมสกุล (2559) กล่าวถึงการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ว่าเป็นการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
ผ่านกระบวนการติดต่อสื่อสารทุกช่องทางซึ่งจะต้องมีการสร้างความประทับใจในทุกการสัมพันธ์ 
โดยจะต้องมีการติดตามความต้องการของลูกค้าอยู่ตลอดเวลา เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่มีต่อเนื่อง
ยาวนาน และได้กล่าวถึงแบบจ าลองการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเกี่ยวกับรูปแบบการสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยประโยชน์เพ่ิมเติมไปจากประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับจากสินค้าหรือบริการของ
บริษัทที่ลูกค้าจ่ายเงินซื้อ 

3.8) การก าหนดช่องทางการให้บริการ คือ ช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
หรือกลุ่มเป้าหมาย โดยการติดต่อสื่อสารต้องเลือกให้ถูกต้อง ตรงจุด จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า  
การบริการในอนาคตต้องมีทางเลือกหลายช่องทาง ประชาชนสะดวกแบบใดสามารถมารับบริการได้
ทั้งหมด โดยเฉพาะผ่านทางระบบดิจิทัลหรือออนไลน์  ยกตัวอย่างเช่น Web Platform หรือ 
Application จะช่วยให้เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริการยิ่งขึ้น  (จารุวรรณ, 15 
พฤศจิกายน 2564) 

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า การก าหนดช่องทางการให้บริการ 
ในการยกร่างแพลตฟอร์มระบบการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง ควรก าหนด
ช่องทางการให้บริการผ่าน Web Platform และ Mobile Platform มีความสอดคล้องกับแนวคิด
ทฤษฎี Business Model Canvas ที่ใช้ในการวิเคราะห์ตัวแบบการด าเนินธุรกิจขององค์กรที่ประสบ
ความส าเร็จของ Alexander ว่าการก าหนดช่องทางการให้บริการ (Channels) เป็นการก าหนด
ช่องทางต่าง ๆ ที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการ และมีความสอดคล้องกับที่ส านักงาน ก.พ.ร. 
(2564) ได้จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ. 2564-2565) เพ่ือสร้างให้เกิดเป็นระบบ
ราชการที่ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ท ามาหากินได้ และเชื่อมั่นในภาครัฐ ได้ก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่มีเป้าหมายให้ภาครัฐมีบริการที่เป็นมาตรฐานสากล ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในฐานะผู้รับบริการได้ อย่างทันที ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านบริการภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ 
มีการเชื่อมโยงบริการของทุกหน่วยงานแบบเบ็ดเสร็จ โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ การให้บริการประชาชน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการภาครัฐ โดยใช้กลยุทธ์พัฒนาบริการภาครัฐที่เชื่อมโยงทุก
หน่วยงานแบบเบ็ดเสร็จ (end to end Service) โดยให้บริการผ่านระบบกลางการให้บริการและ 
มีแอพพลิเคชั่นที่ทันสมัยสนับสนุนการด าเนินงานดังกล่าว (Shared Application Enabling Service) 
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างทันทีทุกช่องทาง (Omni 
Channel) ทุกเวลาด้วยมาตรฐานเดียวกัน พัฒนาการให้บริการของรัฐที่ให้ความส าคัญกับประชาชน
ในฐานะผู้รับบริการ โดยการพัฒนารูปแบบบริการต่าง ๆ ของภาครัฐต้องยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 
(Customer Centric) อีกทั้ง ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การให้บริการในรูปแบบส่วนบุคคล 
(Personalized Customer Service) ด้วยการเสนอบริการที่ตรงใจผู้รับบริการจากการวิเคราะห์
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ข้อมูลการใช้บริการที่ผ่านมาของผู้รับบริการ (Data Analytics) เพ่ือการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว 
เข้าถึงง่าย เสียค่าใช้จ่ายน้อยแก่ประชาชน โปร่งใส และเป็นมาตรฐานสากลพัฒนาระบบนิเวศที่สร้าง
เสริมภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย (OG & MP) โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการภาครัฐ รวมถึงพัฒนาช่องทางที่เปิดโอกาสให้ชุมชน วิสาหกิจเพ่ือ
สังคม ภาคประชาชน องค์กรภาคประชาสังคมและภาคเอกชน สามารถเข้ามามีบทบาทในการพัฒนา
นวัตกรรมในการบริการสาธารณะร่วมกับภาครัฐมากยิ่งขึ้น (People Participation) เพ่ือพัฒนาการ
ให้บริการที่เป็นเลิศร่วมกัน 

3.9) โครงสร้างงบประมาณและการใช้จ่าย คือต้นทุนในการขับเคลื่อนภารกิจ และ
ต้นทุนในการเพ่ิมคุณค่าให้ภารกิจขององค์การ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ถ้าหากจะพัฒนา
แพลตฟอร์มการให้บริการของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดขึ้น โครงสร้างงบประมาณต้องได้รับการ
อนุมัติจากผู้บริหารของจังหวัดโดยอาจพิจารณาจากโครงการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของจังหวัด
ในแต่ละปีงบประมาณ (นุจนาถ, 28 ตุลาคม 2564)  

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า โครงสร้างงบประมาณและการใช้
จ่าย ในการยกร่างแพลตฟอร์มระบบการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง จะต้องมี
แผนงานหรือโครงการรองรับส าหรับการยกร่างแพลตฟอร์มโดยน าเอาแผนงานและโครงการแบบเต็ม
รูปแบบมาเป็นแนวทางในการด าเนินการเป็นระยะ มีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี Business 
Model Canvas ที่ใช้ในการวิเคราะห์ตัวแบบการด าเนินธุรกิจขององค์กรที่ประสบความส าเร็จของ 
Alexander ว่าโครงสร้างเงินทุน (Cost Structure) เป็นการวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนในการด าเนิน
ธุรกิจในส่วนต่าง ๆ ทั้งส่วนที่เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร หรือสินทรัพย์หมุนเวียน กิตติชัย 
ชิตตระกูล (2560) กล่าวว่า โครงสร้างด้านต้นทุนหมายรวมถึงต้นทุนทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในการ
ด าเนินการตามรูปแบบธุรกิจที่บริษัทก าหนด เช่น ต้นทุนในการสร้างคุณค่าสินค้าและบริการ ต้นทุนใน
การรักษาลูกค้า ต้นทุนด้านทรัพยากร ต้นทุนในการบริการ โดยการค านวณต้นทุนสามารถค านวณได้
ตาม ทรัพยากรหลักท่ีต้องใช้ ภารกิจและกิจกรรมหลัก และหุ้นส่วนในการด าเนินภารกิจ 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

6.1 บทสรุป  
ในภาวะปัจจุบันแรงขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม (Driving Force) 

ส่งผลให้การด าเนินงานภาครัฐของประเทศไทยมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับตัวเพ่ือรองรับกับยุคของ
การเปลี่ยนผ่านทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) ที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาท
และทดแทนการท างานของบุคคลรวมถึงเทคโนโลยีแบบดั้งเดิม ซึ่งมีความสอดคล้องกับการเปลี่ ยน
พฤติกรรมการบริโภคและการรับบริการที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนไปด าเนินธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านเทคโนโลยี
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ดิจิทัลเพ่ิมขึ้นอย่างก้าวกระโดด รัฐบาลจึงได้มีการจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
พ.ศ. 2563-2565 เพ่ือสนับสนุนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานการให้บริการภาครัฐของประเทศ
ไทย ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล 
พ.ศ. 2562 รวมไปถึงแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะแผนการปฏิรูปประเทศว่า
ด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ได้ปรับเป้าหมายในเรื่องของความปกติใหม่ในหน่วยงานภาครัฐของ
ประเทศไทย รวมถึงแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่ีมุ่งพัฒนาให้ประเทศไทยมีการเติบโตทางด้าน
เศรษฐกิจดิจิทัล จนน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะและ
สภาพปัญหาระบบการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง ยกร่างและพัฒนา
แพลตฟอร์มระบบการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง และวิเคราะห์ความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อร่างแพลตฟอร์มระบบการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
ระยอง เพ่ือน าเสนอแนวทางการยกร่างแพลตฟอร์มระบบการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน
จังหวัดระยอง ผลการศึกษาวิเคราะห์พบว่า ระบบการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
ระยองจะต้องมีการก าหนดคุณค่าของระบบ โดยยึดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และแนวทางการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในในแต่ละปีงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยที่ได้แจ้งให้หน่วยตรวจสอบ
ภายในจังหวัดถือปฏิบัติ และวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบในแต่ละด้านเป็นคุณค่าหลักของการ
ให้บริการ และภารกิจและกิจกรรมหลักของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด ต้องยกระดับรูปแบบการ
ท างานแบบเดิมจากหนังสือทางราชการไปสู่ระบบดิจิทัล ส่วนรายรับและที่มาของรายได้ อาจจะไม่มี
เพราะโดยส่วนใหญ่การบริการของภาครัฐจะเน้นการให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย  ส าหรับเรื่องหุ้นส่วน
การด าเนินภารกิจ ในอนาคตต้องไม่ใช่เพียงแค่หน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานที่
ได้รับงบประมาณจากจังหวัดระยองเพียงอย่างเดียว โดยในปัจจุบันแต่ละจังหวัดได้มีหน่วยงานส านัก
ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ดังนั้น จึงอาจมีการบูรณาการการท างานร่วมกัน อีกทั้งในเรื่องของทรัพยากร
หลักที่ต้องใช้ในการให้บริการประชาชน คือ คน, เงิน, วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยี แต่สิ่งส าคัญคือ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือ คน ให้มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ต่อมาเรื่องกลุ่มเป้าหมายการให้บริการของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด 
คือ หน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาค ในเรื่องการก าหนดรูปแบบความสัมพันธ์ของหน่วยตรวจสอบ
ภายในจังหวัดระยอง มีความเป็นกลาง มีความเที่ยงธรรม และมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ 
ส่วนเรื่องการก าหนดช่องทางการให้บริการ จะต้องมีทางเลือกการรับบริการในหลายช่องทาง 
เพ่ือรองรับความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ โดยเฉพาะผ่านทางระบบดิจิทัลหรือ Platform 
ต่าง ๆ และสุดท้ายเรื่องโครงสร้างงบประมาณและการใช้จ่าย หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง
ต้องการงบประมาณ เพ่ือใช้ส าหรับการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบ
ภายในจังหวัดระยองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น   
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6.2 ข้อเสนอแนะ 
ส าหรับข้อเสนอแนะจากการศึกษาการยกร่างแพลตฟอร์มระบบการตรวจสอบของหน่วย

ตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อเสนอแนะ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1) การก าหนดคุณค่าของระบบ ควรยึดตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน

และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และแนวทางการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในในแต่ละปีงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย ถูกต้องแล้ว  แต่ต้อง
ค านึงถึงคุณค่าของการให้บริการในรูปแบบการบริการแบบ Platform ด้วย คือ การน าขีดความสามารถ
และสมรรถนะของแต่ละหน่วยงานมาปฏิบัติงานร่วมกันในระบบนิเวศใหม่ที่เป็น  ระบบการให้บริการ
แบบ Digital Online Platform เพ่ือให้การด าเนินภารกิจและการให้บริการสามารถเชื่อมโยงกันได้
ทั้งหมด  

2) ภารกิจและกิจกรรมหลัก ภารกิจที่หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยองด าเนินการอยู่ยัง
เป็นการใช้กระดาษอยู่ ต้องยกระดับเป็นระบบดิจิทัลทั้งหมด ตั้งแต่การวางแผนการตรวจสอบจึงถึง
การรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ เพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) รายรับและที่มาของรายได้ หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยองได้รับจากงบประมาณ
จากโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ อนุมัติโดยผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ เพ่ือพัฒนาระบบการตรวจสอบของหน่วย
ตรวจสอบภายในจังหวัดระยองให้มีประสิทธิภาพ ควรได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมส าหรับใช้
ในการพัฒนาระบบดังกล่าว   

4) หุ้นส่วนการด าเนินภารกิจ หุ้นส่วนการดาเนินภารกิจในอนาคตต้องไม่ใช่เพียงแค่
หน่วยงานภาครัฐด้วยกัน แต่จะต้องเป็นการบูรณาการการท างานจากทุกภาคส่วน ผ่าน Platform 
ของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง เพ่ือด าเนินการตามภารกิจทั้งงานบริการให้ความเชื่อมั่น
และงานบริการให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงาน 

5) ทรัพยากรหลักที่ต้องใช้ ในการด าเนินการมี 4 ทรัพยากร คือ คน, เงิน, วัสดุอุปกรณ์ และ
เทคโนโลยี แต่ในระบบ Platform ต่อไป ทรัพยากรเหล่านี้จะแปลงเป็นระบบดิจิทัลทั้งหมด ไม่ว่าจะ
เป็น คนดิจิทัล เงินดิจิทัล เป็นต้น และจะสามารถน ามาใช้แลกเปลี่ยนและท างานร่วมกันในลักษณะ 
Resources Sharing ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยองต้องเตรียมพร้อม
ปรับตัวให้ทันกับทรัพยากรที่ก าลังเปลี่ยนแปลงเข้ามาแทนที่ของเดิม  

6) การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการ จะต้องเปลี่ยนมุมมองเป็นภาพองค์รวมทั้ง
ประเทศ จะไม่มีแบ่งเป็นรายพ้ืนที่จังหวัดเหมือนในปัจจุบัน เพราะถ้ามี Platform การให้บริการของ
หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยองเกิดขึ้น ไม่ว่าหน่วยรับตรวจหรือผู้ที่ต้องการรับบริการอยู่ที่ใดใน
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ประเทศก็สามารถติดต่อเข้ามาเพ่ือขอรับบริการได้ทั้งสิ้น จะท าให้ขยายกลุ่มป้าหมายผู้รับบริการได้
มากขึ้นกว่าเดิม  

7) การก าหนดรูปแบบความสัมพันธ์ หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยองจะต้องเป็นเสมือน
ศูนย์กลางที่รับเรื่องหรือข้อปัญหาต่าง ๆ จากหน่วยงานเพื่อให้ค าปรึกษาและความเชื่อมั่น โดยยึดหลัก
ความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระ 

8) การก าหนดช่องทางการให้บริการ ในอนาคตจะต้องมีทางเลือกหลายช่องทาง  หน่วยรับ
ตรวจสะดวกแบบใดสามารถมารับบริการได้ทั้งหมด โดยเฉพาะผ่านทางระบบดิจิทัลหรือออนไลน์ 
จะช่วยให้เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริการยิ่งขึ้น  เพราะเหตุนี้จึงต้องเริ่มพัฒนา 
Platform การให้บริการของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยองขึ้นโดยเร็ว  เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการที่ก าลังจะเปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบเดิม  

9) โครงสร้างงบประมาณและการใช้จ่าย โครงสร้างงบประมาณของหน่วยตรวจสอบภายใน
จังหวัดระยอง ควรจะได้รับการจัดสรรเพ่ิมขึ้น ถ้าหากจะพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการตรวจสอบของ
หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยองขึ้น ในอนาคตอาจจะต้องมีแผนงาน/โครงการรองรับการพัฒนา
แพลตฟอร์มแบบเต็มรูปแบบซึ่งต้องใช้เงินจ านวนไม่น้อย เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณในแต่ละปี
ควรด าเนินการเป็นระยะ โดยน าเอาแผนงาน/โครงการแบบเต็มรูปแบบมาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการ เช่น ในระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง 
จะประกอบด้วย การวางแผนการตรวจสอบ การตรวจสอบด้านการและบัญชีและการปฏิบัติตาม
ข้อก าหนด การตรวจสอบด้านการด าเนินงาน การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจสอบ
ด้านการบริหารงาน การตรวจสอบด้านการปฏิบัติการ และการรายงานและการติดตามผลการ
ตรวจสอบ สามารถด าเนินการเพียงบางส่วนก่อนเป็นการน าร่อง โดยอาจเริ่มจากการวางแผนการ
ตรวจสอบ และการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติตามข้อก าหนด แต่แนวทางที่ดีที่สุด
และเป็นการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ หน่วยงานส่วนกลางโดยส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องเป็นผู้พัฒนาและจัดการค่าใช้จ่ายในการสร้างแพลตฟอร์ม  เพ่ือที่จะ
สามารถใช้งานในรูปแบบเดียวกันทั้งประเทศ 
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ศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงระดับของกำรยอมรับควำมเสี่ยงกับพฤติกรรม 
กำรลงทุนในสกุลเงินดจิิทัล: กรณีศึกษำผู้ลงทุนในจังหวัดชลบุรี 

ปัญฑำรีย์ อ่ ำกร่ำง* 

บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง “ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับของการยอมรับความเสี่ยงกับพฤติกรรมการ
ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล : กรณีศึกษาผู้ลงทุนในจังหวัดชลบุรี ” มุ่ งเน้นเพ่ือศึกษาปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ และการรับรู้ความเสียงที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของผู้ลงทุนในจังหวัดชลบุรี จ านวน 157 คน ใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการวิจัยมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ คือ Independent Sample t-test, One-way analysis 
of variance และ Pearson Correlation Coefficient  

ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 
สถานภาพ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของผู้ลงทุนในจังหวัดชลบุรีที่
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพบว่าประชากรที่มีอายุแตกต่างกัน 
มีพฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 
2) ปัจจัยด้านการยอมรับความเสี่ยง ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพ  
การใช้งาน และความเสี่ยงด้านความปลอดภัย มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการลงทุนของผู้ลงทุน  
ในจังหวัดชลบุรี พบว่าความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพการใช้งานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลงทุน
ของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า 
และมีทิศทางเดียวกัน อีกท้ัง ยังพบว่าความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล 

ค ำส ำคัญ: สกุลเงินดิจิทัล, การยอมรับความเสี่ยง,การตัดสินใจ,พฤติกรรมการลงทุน 
 
 
 
 
 

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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1. บทน ำ  
 

ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จนเป็นการน ามาซึ่งกระแสโลกาภิวัตน์ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในทุกภาคส่วนของสังคม ภาคการเงินก็เช่นกัน ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี
อย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้สื่อที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนนั้นเปลี่ยนแปลงไป จนมาถึงเงินดิจิทัล 

สกุลเงินแรกที่เป็นที่รู้จักและก่อก าเนิดขึ้นได้แก Bitcoin ซึ่งสกุลเงินดิจิทัลคือ สกุลเงินที่ถูก
สร้างขึ้นมาด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ไม่มีรูปร่าง ไม่สามารถจับต้องได้ เหมือนธนบัตรหรือเงินบาท 
ปัจจุบันสกุลเงินดิจิทัลถือก าเนิดขึ้นมาหลากหลายสกุลเงิน มีผู้คนสนใจเป็นจ านวนมาก ว่าสกุลเงิน
ดิจิทัลคืออะไร มีสกุลอะไรบ้าง เงินเหล่านี้เชื่อถือได้หรือไม่ โลกมีการก ากับดูแลอย่างไร และประเทศ
ไทยมีทิศทางอย่างไรต่อสกุลเงินดิจิทัล  

สกุลเงินดิจิทัลเริ่มต้นจากการพัฒนาระบบโอนเงินให้ไม่มีตัวกลางในการตรวจสอบและบันทึก
ข้อมูลการทางธุรกรรม (Decentralized) ซึ่งอาศัยสมาชิกในเครือข่ายตรวจสอบความถูกต้องของการ
ท าธุรกรรมจากต้นทางดังกล่าวหลังจากนั้นจัดเก็บข้อมูลประวัติการทาธุรกรรมในรูปแบบของบล็อก
เชนและถูกจัดเก็บให้กับสมาชิกทุกท่านในเครือข่าย ซึ่งแต่ละสกุลเงินดิจิทัลมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน 

เทคโนโลยีบล็อกเชนที่มีการยืนยันแล้วว่ามีความปลอดภัยสูงและโปร่งใส ตรวจสอบได้โดยไร้
ตัวกลาง ส่งผลให้สกุลเงินดิจิทัลมีผลกระทบอย่างมากต่อตลาดการเงินของโลกมีทั้ งบริษัทชั้นน าของ
โลกที่ประกาศให้สามารถใช้สกุลเงินดิจิทัลในการซื้อสินค้า รวมถึงนักลงทุนรายใหญ่ให้ความสนใจท า
ให้เป็นที่พูดถึงกันทั่วโลกของการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลในช่วงเวลา ไม่ก่ีปีที่ผ่านมา 

ในปัจจุบันมีผู้ลงทุนมากมายที่ให้ความสนใจและหันมาลงทุนในสกุลเงินเป็นจ านวนมากโดย
ผ่านแพลตฟอร์มลงทุนทั้งของไทยและต่างประเทศ ซึ่งผู้ที่เข้ามาลงทุนบางกลุ่มมีความรู้ความเข้าใจดี 
บางกลุ่มมีความรู้ปานกลางและบางกลุ่มเข้ามาแบบตามกระแสไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจดีพอจึงจะ
เห็นว่า มีทั้งคนที่ได้ผลลัพธ์ที่พึงพอใจ และ คนที่สูญเสียจากการลงทุน ดังกล่าว 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงท าการวิจัยขึ้นเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับของการยอมรับความ
เสี่ยงกับพฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล กรณีศึกษาผู้ลงทุนในจังหวัดชลบุรี โดยผลที่ได้จากการ
วิจัยจะน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริโภคที่มีความสนใจในการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงิน
ดิจิทัลต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ในกำรวิจัย 
 

2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านประชากรที่มีความสัมพันธ์พฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของ
ผู้ลงทุนในจังหวัดชลบุรี 
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2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการยอมรับความเสี่ยงมีความสัมพันธ์พฤติกรรมการลงทุนในสกุล
เงินดิจิทัลของผู้ลงทุนในจังหวัดชลบุรี 
 

3. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

3.1 ทราบถึงปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงิน
ในรูปแบบดิจิทัลของผู้ลงทุนในจังหวัดชลบุรี 

3.2 ทราบถึงการรับรู้ความเสี่ยงมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของ  
ผู้ลงทุนในจังวัดชลบุรี 

3.3 น าข้อมูลที่ได้สามารถเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของ 
ผู้ลงทุนที่ต้องการเข้ามาเริ่มลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล 
 

4. ขอบเขตของกำรวิจัย 
 

4.1 ขอบเขตของประชำกร  
ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย โดยการเลือกสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มประชากรซึ่งเป็นผู้ที่

มีศักยภาพเป็นผู้ใช้สกุลเงินดิจิทัล จ านวน 157 คน ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ใน Facebook Group และ 
Line Group โดยผู้ตอบแบบสอบถามจะเลือกตอบแบบบังเอิญจากจ านวนประชากรในกลุ่ม ผ่านการ
กรอกข้อมูลช่องทางออนไลน์ Google Form และค าถามปลายเปิด 

 
4.2 ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่ำง  
เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นกลุ่มประชากรที่มี

ศักยภาพเป็นผู้ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลและรู้จักสกุลเงินดิจิทัลใน Facebook Group และ Line 
Group ที่เก่ียวกับผู้ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของประเทศไทยที่แน่นอน จึงใช้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ
เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) กลุ่มตัวอย่างจะมีระดับความเชื่อมั่นที่ .95 (95%) ยอมรับ
ความคลาดเคลื่อน .05 (5%) 
 

4.3 ขอบเขตของเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimantal Design) ผู้วิจัยได้ท าการวิจัย 

เชิงส ารวจ (Survey Research) ใช้เครื่องมือในการวิจัย คือ ส ารวจประชากรด้วยแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ชนิดเขียนตอบผ่านช่องทางออนไลน์บน Google Form 
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4.4 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ  
ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการตอบแบบสอบถาม ในเดือน 

กันยายน 2564 – พฤศจิกายน 2564 
 

5. วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 
 

เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยที่ศึกษาตามสภาพที่
เป็นไปตามธรรมชาติไม่มีการจัดกระท าหรือควบคุมตัวแปรใด ๆ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพียงครั้ง
เดียว ใช้เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์และใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป 

กลุ่มประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้  คือผู้ลงทุนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งทางผู้วิจัยไม่
ทราบจ านวนที่แน่นอน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจึงใช้วิธีการก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางหา
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) เพ่ือก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยเลือกตารางจากตารางแบบไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน โดยก าหนดค่าความ
คลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ที่ 0.05 มีระดับความเชื่อมั่นที่ 0.95% จากตารางพบว่า
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่จะต้องศึกษา จ านวน 157 ตัวอย่าง และสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะ
เป็น ด้วยวิธีการสุ่มแบบสะดวกโดยระยะเวลาการเก็บข้อมูลคือ ตั้งแต่เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยแบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด มีรายละเอียดดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย ข้อมูล เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 

รายได้ และสถานภาพ เป็นค าถามปลายเปิดแบบตรวจสอบรายการ มีค าถามทั้งสิ้น 6 ข้อค าคาม 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการปัจจัยด้านการยอมรับความเสี่ยง ประกอบด้วยค าถามทั้งหมด 3 

ส่วน คือ 1) ความเสี่ยงด้านการเงิน 2) ความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพการใช้งาน และ 3) ความเสี่ยงด้าน
การใช้งาน โดยมีค าถามทั้งหมด 6 ข้อ เป็นค าถามประเมินค่าความส าคัญแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
5 = ส าคัญมากท่ีสุด, 4 = ส าคัญมาก, 3 = ส าคัญปานกลาง, 2 = ส าคัญน้อย, 1 = ส าคัญน้อยที่สุด 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลประกอบด้วยค าถามทั้งหมด  5 
ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการรับรู้ปัญหา 2) ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล 3) ขั้นตอนการประเมินทางเลือก 
4) ขั้นตอนการเลือกซื้อ และ 5) ขั้นตอนหลังการซื้อ โดยมีค าถามทั้งหมด 25 ข้อ เป็นค าถามประเมิน
ค่าความส าคัญแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้    

5 = ส าคัญมากที่สุด, 4 = ส าคัญมาก, 3 = ส าคัญปานกลาง, 2 = ส าคัญน้อย, 1 = ส าคัญ
น้อยที่สุด 
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6. แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

6.1 แนวคิดและทฤษฎีลักษณะด้ำนประชำกรศำสตร์ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ (education occupation 

and income) เป็นตัวแปรที่ส าคัญในการแบ่งส่วนตลาดโดยทั่วไปแล้วจะมุ่งความสนใจไปที่
ผู้ใช้บริการที่มีความร่ ารวย ในขณะเดียวกันครอบครัวที่มีรายได้ต่ าจะเป็นกลุ่มผู้ใช้บริการที่มีนาดใหญ่ 
หมายความว่า รายได้จะเป็นตัวชี้วัดความสามารถจับจ่ายใช้สอยสินค้าแต่การเลือกสินค้าที่แท้จริงอาจ
ถือเกณฑ์ ลักษณะการด ารงชีพ รสนิยม กระแสแฟชั่นและปัจจัยอ่ืน ๆ รายได้อาจถูกหยิบยกมาใช้เป็น
ตัวชี้วัดอยู่บ่อยครั้ง และจะเชื่อมโยงในส่วนรายได้แต่ละบุคคลร่วมกับตัวแปรด้านประชากรศาสตร์
หรืออ่ืน ๆ เพ่ือให้สามารถก าหนดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด เช่น กลุ่มรายได้อาจมีความเกี่ยวกับ
เกณฑ์อายุและอาชีพ ร่วมกันสรุปออกมาดังนี้ 

ตำรำงท่ี 1 ตารางแบ่งส่วนตลาดทางประชากร 
ตัวแปรประชำกร ตัวอย่ำงกำรแบ่งตลำด 

อำย ุ - ต่ ากว่า 15ปี 
- ช่วงระหว่าง 15-20, 21-30, 31-40, 41-50, 50 ปีขึ้นไป 

เพศ - ชาย 
- หญิง 

ขนำดครอบครัว - สมาชิก 1-2, 3-4, 5 คนขึ้นไป 
วัฏจักชีวิตครอบครัว - โสดและยังหนุ่ม 

- แต่งงานแล้วยังไม่มีบุตร 
- แต่งงานแล้วมีบุตรยังเล็กอยู่ (ต่ ากว่า 6 ขวบ) 
- แต่งงานแล้วมีบุตรโตแล้ว (6 ขวบขึ้นไป) 

อำชีพ  - พนักงานบริษัท 
- รับราชการ 
- เกษตรกร 
- ธุรกิจส่วนตัว 

กำรศึกษำ - ต่ ากว่ามัธยมศึกษา 
- มัธยมศึกษา 
- ปวช./ปวส. 
- ปริญญาตรี 
- สูงกว่าปริญญาตรี 

ศำสนำ - พุทธ 
- คริสต์ 
- อิสลาม 
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ตัวแปรประชำกร ตัวอย่ำงกำรแบ่งตลำด 

เชื้อชำติ - ไทย อเมริกัน จีน อินเดีย และอื่น ๆ 
รำยได้ - สูง ปานกลาง ต่ า 

 
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543, น.38-39) ปัจจัยส่วนบุคคล รวมถึงอายุ เพศ วงจรการด าเนินชีวิต

ของครอบครัว การศึกษา รายได้ ลักษณะที่กล่าวมามีความส าคัญต่อนักวิเคราะห์ตลาด เพราะบ่งชี้ถึง
อุปสงค์ (Demand) ในตัวสินค้าและบริการทั้งหลาย แนวโน้มที่เปลี่ยนไปของปัจจัยส่วนบุคคล 
ชี้ให้เห็นถึงการเกิดขึ้นของตลาดใหม่ และตลาดอ่ืนก็ลดลงไป ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส าคัญมีดังนี้ 

อายุ นักวิเคราะห์ตลาดต้องตระหนักถึงความส าคัญด้านแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปของประชากร
เรื่องอายุ 

เพศ ผู้หญิงออกมาท างานมากขึ้นในปัจจุบัน นักการตลาดต้องค านึงถึงว่าปัจจุบัน เพศหญิง
เป็นผู้มีก าลังซื้อรายใหญ่ ซึ่งต่างจากเมื่อก่อนที่เพศชายเป็นผู้ซื้อ นอกจากนี้ บทบาทของเพศหญิงและ
บุรุษบางส่วนซ้ ากัน 

ครอบครัว มีขั้นตอนของการใช้ชีวิตการที่แตกต่างกัน เป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญที่แสดงพฤติกรรม 
ซึ่งวงจรมีข้ันตอนและมีพฤติกรรมการซื้อที่ไม่เหมือนกัน 
 

6.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
1) พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) 
Engle, Blackwell and Miniard (1993) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค 

ว่าหมายถึงกระบวนการตัดสินใจและลักษณะกิจกรรมของแต่ละบุคคลเพ่ือท าการประเมินผล  
การจัดหาการใช้และการใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าและบริการให้ได้มาซึ่งการบริโภค 

Hoyer and Maclnnis (1997) ได้ให้ความหมายว่า พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นผลสะท้อนของ
การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคทั้งหมดที่สัมพันธ์กับการได้รับมาบริโภค และการจ ากัดอันเกี่ยวกับสินค้า 
การบริการเวลา ความคิดโดยผู้ตัดสินใจซื้อ เพ่ือสนองความต้องการและความปรารถนาต่าง ๆ 
ให้ได้รับความพึงพอใจ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) พฤติกรรมผู้บริโภคหมายถึงพฤติกรรมที่ผู้ซื้อท าการ
ค้นหาการซื้อ ใช้ประเมินผลการใช้ผลิตภัณฑ์และการบริการ ซึ่งคาดว่าจะสนองความต้องการของตน 
หรือ การศึกษาถึงพฤติกรรม การตัดสินใจ และการกระท าของผู้บริโภคเกี่ยวกับการเลือกซื้อและ 
การเลือกใช้สินค้า 

 
6.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกำรตัดสินใจ  
สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ (2550) ได้กล่าวว่า การตัดสินใจคือการเลือกทางเลือก

ที่เป็นไปได้เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2551) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การตัดสินใจ คือ กระบวนการใช้
ความคิด และการกระท าของการรับรู้โดยศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา (Problem) หรือโอกาส 
(Opportunity) และประเมินทางเลือกท่ีเหมาะสมที่สุดเพื่อจัดการกับปัญหา หรือ โอกาสที่เกิดขึ้น 

ถวัลย์ วรเทพพุฒิพงศ์ (2540) กล่าวว่า การตัดสินใจ ไว้ว่าเป็นกระบวนการเลือกทางปฏิบัติ
ทางใดทางหนึ่งจากทั้งหมดท่ีมีเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ต้องการซึ่งต้องอาศัยหลักเกณฑ์ประกอบการ
พิจารณาในการตัดสินใจ 

โกวิทย์ กังสนันท์ (2549) กล่าวว่า การตัดสินใจคือการที่ผู้ตัดสินใจมีตัวเลือกหลายทางเลือก 
และ น าทางเลือกมาเปรียบเทียบกันก่อนที่จะตัดสินใจเลือกทางเลือกใดตัวเลือกหนึ่งเพ่ือให้ส าเร็จตาม 
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การตัดสินใจ หมายถึง การเลือกและเปรียบเทียบเพ่ือค้นหาสิ่งที่
ต้องการจากทางเลือกหลายทางเลือกโดยพิจารณาด้วยเหตุผลเพ่ือให้ได้สิ่งที่ต้องการ และท าให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ดังนั้นการตัดสินใจจึงหมายถึงการพิจารณาโดยใช้ข้อมูลหลักการและเหตุผลจากหนึ่ง
แหล่งหรือหลายแหล่งและน ามาวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนในการหาทางเลือกที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุดจาก
หลายทางเลือกที่จะสามารถตอบสนองเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

กระบวนกำรตัดสินใจซื้อ 
Kotler and Keller (2012, p.188) ขั้นตอนกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค มี 5 ขั้นตอน 

ดังนี้ 
1) การรับรู้ถึงความต้องการ (Need arousal) หรือการรับรู้ถึงปัญหา (Problem recognition) 

คือการที่บุคคลรับรู้ถึงความต้องการของตนซึ่งอาจเกิดขึ้นเองหรือเกิดจากสิ่งกระตุ้น เช่น ความหิว 
เป็นต้น การรับรู้ถึง ความต้องการ การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และ
ความรู้สึกภายหลังการซื้อ 

2) การค้นหาข้อมูล (Information search) ผู้บริโภคที่ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์อันเนื่องมาจาก
การกระตุ้นต่าง ๆ แล้วผู้บริโภคจะแสวงหาข้อมูลในตัวผลิตภัณฑ์นั้นเพื่อประกอบการตัดสินใจ 

3) การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of alternative) ผู้บริโภคจะน าข้อมูลที่ได้รวบรวม
ไว้มาจัดเป็นหมวดหมู่และวิเคราะห์หลักเกณฑ์ท่ีใช้พิจารณา 

4) การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง 
หลังจาก มีการประเมินผลทางเลือกในขั้นที่ 3 จะช่วยให้บริโภคก าหนดความพอใจระหว่างผลิตภัณฑ์ 
ต่าง ๆ ที่ผู้บริโภคชอบมากท่ีสุด การตัดสินใจซื้อจึงเกิดขึ้น หลังจากประเมินทางเลือก (Evaluation of 
alternative) แล้วเกิดความตั้งใจซื้อ (Purchase intention) และเกิดการตัดสินใจซื้อ (Purchase 
decision) ในที่สุด 

5) ความรู้สึกภายหลังการซื้อ (Post purchase behavior) เป็นความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจ 
หลังจากมีการซื้อผลิตภัณฑ์ไปใช้แล้ว 
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6.4 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับรับรู้ควำมเสี่ยง 
นวลศิริ เปาโรหิตย์ (2533) กล่าวว่า การรับรู้หมายถึงขั้นตอนกระบวนการแปลความหมาย

ของสิ่งเร้าที่มากระทบกับประสาทสัมผัสต่าง ๆ ของคนและในการแปลความหมายนั้นขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์ในอดีตและสภาพจิตใจในปัจจุบัน 

บรรยงค์ โตจินดา (2543) ให้ความหมายไว้ว่าการรับรู้หมายถึง บุคคลได้รับตีความและ
ตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้น การรับรู้สามารถแบ่งแกได้ 2 กิจกรรม คือ ข้อมูลและการแปลข้อมูลให้เป็น
ข้อความ ตามความเข้าใจของแต่ละบุคคล การรับรู้จะต้องค านึงถึงความรู้ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสาร 
ความสนใจต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จึงจะสามารถแปลข้อความได้ถูกต้อง 
สรุป คือ การรับรู้ คือการที่บุคคลได้เจอกับสิ่งเร้าสิ่งหนึ่ง และมีการตอบสนองกับสิ่งนั้น โดยสามารถที่
จะเลือกรับสิ่งเร้าที่เข้ามาได้โดยการเห็น การได้ยิน และการได้ท าให้เกิดการตีความผ่านวิธีการ
วิเคราะห์ สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นความรู้และความเข้าใจของแต่ละบุคคลและให้ให้แต่ละบุคคล 
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและแนวความคิดที่เกิดการเรียนรู้ในที่สุด  

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำรรับรู้ 
รังสรรค์  ประเสริฐศรี  (2548) กล่าวว่าการรับรู้  เป็นปัจจัยที่มี อิทธิพล (Factors 

influencing the perception) เป็นปัจจัยที่มีผลต่ออิทธิพล และการรับรู้ของบุคคล ซึ่งมีผลท าให้
บุคคลเกิดการรับรู้ ที่แตกต่างกัน ได้แก่ 

1) ผู้รับรู้ (Perceiver) ได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลของผู้รับรู้ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกันและ
ส าคัญมากเกี่ยวกับการรับรู้ ได้แก่ ทัศนคติ แรงจูงใจ ความสนใจ ประสบการณ์ในอดีตและความ
คาดหวัง มีรายละเอียดดังนี้ 

1.1) ทัศนคติ (Attitudes) คือ ความรู้สึกและท่าทีท่ีบุคคลมีต่อความคิดหรือสิ่งใด ๆ
(Kotler, 2003) อาจจะเป็นในทางที่ดีหรืออาจไม่ดีก็ได้ ทัศนคติจะส่งผลต่อการตีความหมายของสิ่งที่
เกิดข้ึน หรือพฤติกรรมอาจส่งผลต่อกลุ่มงานได้ 

1.2) แรงจูงใจ (Motives) เป็นสภาพภายในจิตใจของบุคคลซึ่งเป็นแรงผลักดันต่อ
พฤติกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น ๆ 

1.3) ความสนใจ (interests) เป็นความสนใจของผู้รับรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยคน
ทั่วไปจะสนใจในเรื่องที่ตนเองมีความเก่ียวข้องมากกว่าเรื่องอ่ืน 

1.4) ประสบการณ์ในอดีต (Past experiences) โดยทั่วไปคนเราจะน าเอา
ประสบการณ์ในอดีต มาเป็นค่านิยมเก่ียวข้องกับสิ่งที่เรารับรู้อยู่ 

1.5) ความคาดหวัง (Expectation) เป็นความเชื่อ หรือ ความคิดที่มีเหตุผล
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือพฤติกรรมซึ่งน าไปสู่ผลลัพธ์ 
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2) เป้าหมาย (Target) กล่าวคือความมุ่งมั่นที่จะได้มาซึ่งสิ่งที่มองว่าเป็นที่ยอมรับและการ
รับรู้ลักษณะของเป้าหมาย ประกอบด้วย ความใหม่ (Novelty), การเคลื่อนไหว (Motion), เสียง 
(Sound), ขนาด (Size), ภูมิหลัง (Background) และความใกล้เคียง (Proximity) 

3) สถานการณ์ (Situation) เป็นสิ่งที่เรามองเห็น หรือ เหตุการณ์สภาพแวดล้อมภายนอก 
ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ ปัจจัยด้านสถานการณ์ที่ท าให้เกิดการรับรู้ประกอบด้วย เวลา สภาพงาน และ 
สังคม เช่น ช่วงเวลาที่ต่างกันอาจมีการรับรู้ได้ต่างกัน 

แมคคินี, วินคลอเฟอร์ และเอ็นนิว (Mckechnie, Winklhofer, & Ennew, 2006) กล่าวว่า
การยอมรับ ความเสี่ยงมีการมุ่งเน้นการยอมรับ ความเสี่ยงในมิติด้านการเงินความปลอดภัยในการใช้
งานและข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการมิติความเสี่ยงทั้ง 3 มิติ มีความสัมพันธ์กับบริบทของการตัดสินใจ
ใช้สกุลเงินดิจิทัลซึ่งเป็นธุรกรรมทางออนไลน์ของ โดยแต่ละมิติของความเสี่ยง สามารถเกิดขึ้นได้ใน
สถานการณ์ มีผลในเชิงลบและผลกระทบที่จะตามมาซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยง ไม่ได้มีนิยามความหมาย
ดังนี้  

1) ความเสี่ยงด้านการเงินหมายถึงทัศนคติความเชื่อเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายหรือจ านวน เงินที่อาจ
สูญเสียมากกว่าปกติจากการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านทางออนไลน์  

2) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยหมายถึงทัศนคติความเชื่อเกี่ยวกับการสูญเสียจากความไม่
ปลอดภัยของระบบ ทิพย์วัลย์ สุทิน (2551) ได้ให้ตัวอย่าง เช่น การถูกโจรกรรมทรัพย์สินผ่านโครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่การถูกโจรกรรมโดยแก้ไขเลขที่บัญชีปลายทางในระหว่างโอนเงิน เป็นต้น 

3) ความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ หมายถึงการถูกลักลอบการน า ข้อมูล
ส่วนตัวไปใช้โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลหรือจากการถูกลักลอบใช้สิทธิ์เข้าใช้ ระบบโดย
ไม่ได้รับอนุญาตนอกจากนี้ยังหมายรวมถึงทัศนคติความเชื่อด้านความซื่อสัตย์ของผู้ ให้บริการทั้ง 
ผู้ให้บริการทางออนไลน์และผู้ให้บริการเครือข่ายการสื่อสารในการปกปิดข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ  

ดังนั้น ผู้วิจัยมารถสรุปความหมายความการรับรู้ความเสี่ยงเสี่ยงได้ว่าเป็นการรับรู้ถึงความไม่
แน่นอนในการรักษาความปลอดภัย การเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวและความไม่ครบถ้วนของข้อมูลที่ผู้ซื้อ
หรือผู้ใช้บริการได้รับท าให้เกิดผลกระทบทางลบน าไปสู่คูวามไม่พึงพอใจและไม่ซื้อสินค้าหรือใช้บริการ
ที่ได้รับรู้ความเสี่ยงนั้น 

การรับรู้ความเสี่ยงเป็นอีกหนึ่งตัวแปรหลักที่มีความส าคัญและส่งผลต่อพฤติกรรมของ 
ผู้ใช้บริการ เป็นสภาวะที่มีความกังวลหากตัดสินใจและจะเกิดข้อผิดพลาด จนเกิดการชะลอการ 
ตัดสินใจและไม่เกิดการยอมรับการใช้ซึ่งแต่ละมิติของความเสี่ยงมีนิยามความหมาย 4 ปัจจัย ดังนี้  

1) ความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพการใช้งาน (Performance) หมายถึง ความกังวลในการใช้
บริการจะไม่สามารถสร้างประโยชน์ได้จริงและไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตรงตามที่ต้องการของ
ผู้ใช้บริการ  
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2) ความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัว (Privacy) หมายถึง ทัศนคติความเชื่อด้านความ ซื่อสัตย์
ของผู้ให้บริการทั้งธนาคารพาณิชย์และผู้ให้บริการเครือข่ายการสื่อสารในการปกปิดข้อมูลส่วนตัวของ
ผู้ใช้บริการ หรือถูกลักลอบน าข้อมูลส่วนตัว หรือสิทธิเข้าใช้ระบบ ซึ่งรวมถึงความปลอดภัยที่
ผู้ใช้บริการพึงจะได้รับจากการใช้งานเทคโนโลยีเพ่ือป้องกันหรือปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับไม่ให้ถูก
เผยแพร่โดยมิได้รับอนุญาต เช่น การถูกโจรกรรมทรัพย์สินผ่านโครงข่าย โทรศัพท์เคลื่อนที่การถกู
โจรกรรมโดยแก้ไขเลขท่ีบัญชีปลายทางในระหว่างโอนเงินเป็นต้น  

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Finance) หมายถึง ทัศนคติ ความเชื่อเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายหรือ
จ านวนเงินที่อาจสูญเสียมากกว่าปกติจากการใช้บริการ  

4) ความเสี่ยงด้านระยะเวลา (Time) หมายถึง ความเสี่ยงด้านเวลาของผู้ใช้บริการความ
เอ้ืออ านวยความสะดวกในการใช้บริการต่อช่วงเวลา และคุ้มค่าในการสูญเสียเวลาตาม ความคาดหวัง
ในการบริการของเทคโนโลยีในการท าธุรกรรมทางการเงิน  

 
แนวคิดและทฤษฎีลักษณะประชำกรศำสตร์  
ผู้วิจัยขออ้างอิงของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2539) โดยต้องการที่จะศึกษาการแบ่งส่วนตลาดตาม

ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ ซึ่งเป็นลักษณะที่ส าคัญจะช่วยในการก าหนดตลาด เป้าหมาย  
เพราะลักษณะประชากรศาสตร์ที่ต่างกันจะก าหนดลักษณะพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปด้วย 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และสถานภาพสมรส เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาท่ีวิจัยครั้งนี้ว่าจะมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัล ของผู้บริโภค
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดชลบุรีหรือไม่ 

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกำรรับรู้ควำมเสี่ยง 
จากแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการรับรู้ความเสี่ยงในเรื่องการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัล

นั้น จะใช้ทฤษฎีของเดอมิโดเจนและคนอ่ืน ๆ (Demirdogen et al., 2010) ในการศึกษาครั้งนี้ที่
ประกอบไปด้วย ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk), ความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพการใช้งาน 
(Performance Risk), ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Security Risk), ความเสี่ยงทางด้านสังคม
(Social Risk), ความเสี่ยงด้านจิตใจ (Psychological Risk), ความเสี่ยงด้านเวลา (Time Risk) และ 
ความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัว (Privacy Risk) เพ่ือน าทฤษฎีเหล่านี้ มาประยุกต์ใช้และศึกษา
ความสัมพันธ์ที่มีต่อการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขต พ้ืนที่จังหวัดชลบุรี  

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกำรตัดสินใจ  
ผู้วิจัยขออ้างอิงของ คอทเลอร์ (Kotler, 2003) โดยใช้การตระหนักถึงปัญหาหรือความ

ต้องการ, การแสวงหาข้อมูล, การประเมินทางเลือก, การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ 
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ต้องการที่จะศึกษาการตัดสินใจและพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสรุปได้ว่าการตัดสินใจหมายถึง  
การพิจารณาโดยใช้ข้อมูลหลักการและเหตุผล วิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนในการหาทางเลือกที่ดีที่สุด และ
เหมาะสมที่สุดจากหลายทางเลือกโดยองค์ประกอบในการตัดสินใจน าทฤษฎีเหล่านี้มาประยุกต์ใช้และ
ศึกษาความสัมพันธ์ที่มีต่อการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี 

กรอบแนวคิดในกำรกำรวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

7. ระเบียบวิธีวิจัย 
 

7.1 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในงำนวิจัย 
การเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งลักษณะการเก็บข้อมูลออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source) เป็นข้อมูลที่ได้จากการที่ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเก็บ

ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง 157 ชุดและค าถามปลายเปิด 
2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจาก

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บาทความ หนังสือ เอกสารและข้อมูลที่เก่ียวข้องทางอินเตอร์เน็ต 
 
7.2 กำรก ำหนดประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
1) กำรก ำหนดกลุ่มประชำกรตัวอย่ำง กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคที่

ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลในจังหวัดชลบุรี ซึ่งไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน 
2) กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นการก าหนด

ประชากรจากกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคที่ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลในจังหวัดชลบุรีจากตารางของเครจซี่

ปัจจัยด้ำนประชำกรศำสตร์ 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดับการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายได ้

- สถานภาพ 

 
 
 

พฤติกรรมกำรลงทุนในสกลุเงินดจิิทัล 

- พฤติกรรมการรับรู้ปัญหาและความ
ต้องการ 

- พฤติกรรมการค้นหาข้อมลู 

- พฤติกรรมการประเมินทางเลือก 

- พฤติกรรมการตดัสินใจลงทุน 

- พฤติกรรมหลังการลงทุน 
ปัจจัยด้ำนกำรยอมรับควำมเสี่ยง 

- ความเสีย่งด้านการเงิน 

- ความเสีย่งด้านประสิทธิภาพการใช้งาน 

- ความเสีย่งด้านความปลอดภัย 
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และมอร์แกน จากระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และ ก าหนดระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 
(Krejcie & Morgan, 1970) จากนั้นผู้วิจัยท าการสุ่มตัวอย่างประชากรด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) ท าให้ได้ขนาดตัวอย่าง 155 คน เพ่ิมจ านวนตัวอย่างอีก 2 คน 
รวมขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 157 คน   

3) ขั้นตอนกำรสุ่มตัวอย่ำง การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตการสุ่มตัวอย่างไว้ดังนี้ 

วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือเลือกสุ่มจากเขตพ้ืนที่จังหวัด
ชลบุรี เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ เศรษฐกิจ สังคม และวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน 

 

7.3 เครื่องมือที่ใช้ในงำนวิจัย 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยสร้าง

ขึ้นเพ่ือการศึกษาถึงลักษณะประชากรศาสตร์ และการรับรู้ความเสี่ยงมีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนใน
สกุลเงินดิจิทัลในเขต จังหวัดชลบุรี โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพ โดยเป็นค าถามแบบหลายตัวเลือก (Multiple 
Choices Questions) ให้ผู้ตอบเลือกเพียงข้อเดียว 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิิจิทัล ได้แก่ การรับรู้ปัญหา, 
การค้นหาข้อมูล, การประเมินทางเลือก, การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ โดยใช้
แบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า (Likert Scale Question) รวมจ านวน 5 ข้อ ใช้ระดับการวัด
ข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) มี 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน คือการ
ค านวณหาอันตรภาคชั้น เพ่ือแปลผลในแต่ละช่วง ประกอบด้วย 

ตำรำงท่ี 2 ตารางก าหนดระดับคะแนนต่อล าดับความคิดเห็นของแบบสอบถาม  
ค่ำคะแนนเฉลี่ย กำรแปลควำมหมำย 
4.21 – 5.00 ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
3.41 – 4.20 ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
2.61 – 3.40 ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
1.81 – 2.60 ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
1.00 – 1.80 ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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เพ่ือให้ได้ลักษณะเกณฑ์เป็นการแจกแจงปกติ (Normal Distribution) ผู้วิจัยใช้สูตรส าหรับ
การหาความกว้างของอันตรภาคชั้นแต่ละชั้น (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2544) ดังนี้ 

ความกว้างของอันตรภาคชั้น  = ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด - ข้อมูลที่มีค่าต่ าสุด 
               จ านวนชั้น 

= 5 – 1    
      5 
= 0.8 

ดังนั้น เกณฑ์เฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ในจังหวัด
ชลบุรี ได้แก่ การรับรู้ปัญหา, การค้นหาข้อมูล, การประเมินทางเลือก, การตัดสินใจซื้อและ พฤติกรรม
หลังการซื้อ สามารถแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

ตำรำงท่ี 3 ตารางการก าหนดระดับ ค่าเฉลี่ยและการแปลความหมายของแบบสอบถาม 
ระดับควำมคิดเห็น คะแนน 

ส าคัญมากที่สุด 5 
ส าคัญมาก 4 

ส าคัญปานกลาง 3 
ส าคัญน้อย 2 

ส าคัญน้อยทีสุ่ด 1 

 
ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับการรับรู้ความเสี่ยงโดยผู้วิจัยเลือกใช้ 3 ประเด็น ได้แก่ ความเสี่ยง

ด้านการเงิน (Financial Risk), ความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพการใช้งาน (Performance Risk), 
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Security Risk) ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลผู้บริโภค 
ในจังหวัดชลบุรี โดยใช้ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale questions) โดยใช้
ระดับการวัดข้อมูลประเภท อันตรภาคชั้น (Interval Scale) มี 5 ระดับ ซึ่ง มีเกณฑ์การให้คะแนน 
คือ การค านวณหาอันตรภาคชั้นเพื่อแปลผลในแต่ละช่วง ดังนี้ 

ตำรำงท่ี 4 ตารางก าหนดระดับคะแนนต่อล าดับความคิดเห็นของแบบสอบถาม 
ค่ำคะแนนเฉลี่ย กำรแปลควำมหมำย 

4.21 – 5.00 ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
3.41 – 4.20 ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
2.61 – 3.40 ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
1.81 – 2.60 ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
1.00 – 1.80 ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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เพ่ือให้ได้ลักษณะเกณฑ์เป็นการแจกแจงปกติ (Normal Distribution) ผู้วิจัยใช้สูตรส าหรับ
การหาความกว้างของอันตรภาคชั้นแต่ละชั้น (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2544) ดังนี้ 

ความกว้างของอันตรภาคชั้น  = ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด -  ข้อมูลที่มีค่าต่ าสุด 
              จ านวนชั้น 
     = 5 – 1    

      5 
= 0.8 

ดังนั้น เกณฑ์เฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ความเสี่ยง ได้แก่ ความเสี่ยงด้าน
การเงิน (Financial Risk), ความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพการใช้งาน (Performance Risk), ความเสี่ยง
ด้านความปลอดภัย (Security Risk) สามารถแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

ตำรำงท่ี 5 ตารางการก าหนดระดับค่าเฉลี่ยและการแปลความหมายของแบบสอบถาม 
ระดับควำมคิดเห็น คะแนน 

ส าคัญมากที่สุด 5 
ส าคัญมาก 4 

ส าคัญปานกลาง 3 
ส าคัญน้อย 2 

ส าคัญน้อยทีสุ่ด 1 

 
ขั้นตอนกำรในสร้ำงเครื่องมือวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัย

สร้างข้ึนโดยมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือดังต่อไปนี้  
1) ศึกษาค้นคว้าข้อมูล จากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทาง

ในการสร้างแบบสอบถาม  
2) ก าหนดขอบเขตของแบบสอบถาม ได้แก่ ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ การรับรู้ความ

เสี่ยงที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ผู้บริโภคเพ่ือสร้างแบบสอบถามให้ มีความ
สอดคล้องกัน 

3) ด าเนินการสร้างแบบสอบถาม โดยอาศัยกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ลักษณะ
ประชากรศาสตร์ การรับรู้ความเสี่ยง และการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล  

4) น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้องให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม และน ามาแก้ไขให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของ
งานวิจัย  
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5) น าแบบสอบถามที่ได้มาแก้ไขให้ถูกต้อง ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการสารนิพนธ์  

6) น าแบบสอบถามที่ได้รับการแก้ไขแล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเพ่ือ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และการใช้ส านวนภาษาเพ่ือแก้ไขครั้ง
สุดท้ายก่อนน าไปทดลองใช้ (Try Out)  

 
7.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งลักษณะการเก็บข้อมูลเพ่ือท าการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ 

7.4.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source) เป็นข้อมูลที่ได้จากการที่ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม
เก็บข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคที่ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลในจังหวัด
ชลบุรี 

7.4.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บาทความ หนังสือ เอกสาร วารสาร งานค้นคว้าอิสระและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ทางอินเตอร์เน็ต 

 
7.5 กำรจัดท ำและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
1) การตรวจสอบข้อมูล (Editing) โดยการตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ในการตอบ

แบบสอบถามและคัดแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก คัดเลือกเฉพาะที่สมบูรณ์เท่านั้น 
2) ท าการลงรหัส (Coding) ข้อมูลโดยแบ่งเป็นกลุ่มตามตัวแปรที่จะศึกษา และ น าข้อมูลมา

บันทึกลงในคอมพิวเตอร์ 
3) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปโดยด าเนินการตามขั้นตอน 
4) การวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1) วิเคราะห์ด้านประชากรศาสตร์ในด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 
และสถานภาพ โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

4.2) การวิเคราะห์ด้านการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ได้แก่ การรับรู้ปัญหา 
การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ โดยใช้แบบสอบถาม
ประเมินค่ามาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale questions) รวมจ านวน 25 ข้อ โดยหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations) 

4.3) การทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ  Independent sample t-test (กัลยา 
วานิชย์บัญชา, 2545) หรือ สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่าย (Pearson Correlation)  

(1) สมมติฐาน1ผู้บริโภคที่ที เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน และสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ในพ้ืนที่จังหวัด
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ชลบุรี แตกต่างกัน จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ One-way analysis of variance สถิติ 
Independent t-test   

(2) สมมติฐาน 2 การยอมรับความเสี่ยงประกอบด้วยความเสี่ยงด้าน
การเงิน (Financial Risk), ความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพการใช้งาน (Performance Risk), ความเสี่ยง
ด้านความปลอดภัย (Security Risk) ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรี
จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่าย (Pearson Correlation)  
 

7.6 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ก าหนดวิธีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

SPSS ในการประมวลผลข้อมูล เพ่ือวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และ
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

7.6.1 สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย การใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติโดยพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ และ
ความหมายของข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยใช้ลักษณะประชากรศาสตร์ของ
ผู้บริโภคและพฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคใน จังหวัดชลบุรี น ามาวิเคราะห์ด้วย 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1) การหาค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามส่วน
ที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลในด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน สถานภาพ  

2) หาค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนที่ 1 ข้อมูล
ส่วนบุคคลในด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน สถานภาพ 

3) หาค่าเฉลี่ย (Mean) ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนที่ 2 กระบวนการ
ตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล 

4) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามส่วนที่ 2 กระบวนการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล 

7.6.2 กำรวิเครำะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมำน (Inferential Statistics) ใช้วิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ซึ่งเป็นสถิติที่อธิบายคุณลักษณะของสิ่ง ที่ต้องการศึกษากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
หรือหลายกลุ่ม ซึ่งสามารถอ้างอิงไปยังกลุ่มประชากรที่ต้องการศึกษาได้ โดยกลุ่มที่น ามาศึกษาต้อง
เป็นตัวแทนที่มีคุณภาพของประชากรที่ต้องการสุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง และตัวแทนที่ดีของ
ประชากร มีสถิติอ้างอิงแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ  

1) สถิติแบบใช้พารามิเตอร์ (Parametric Statistics) เป็นวิธีการทางสถิติที่จะต้องเป็นไป
ตามข้อตกลงเบื้องต้น 3 ประการ ดังนี้  

(1) ข้อมูลที่รวบรวมได้ต้องเป็นข้อมูลที่อยู่ในระดับช่วง (Interval Scale) 
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(2) ข้อมูลที่รวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างจะต้องมีการแจกแจงแบบปกติ  (Interval 
Scale)  

(3) กลุ่มประชากรแต่ละกลุ่มที่น ามาศึกษาจะต้องมีความแปรปรวนเท่ากัน สถิติมี
พารามิเตอร์ เช่น t-test, ANOVA, Regression Analysis เป็นต้น 

2) ใช้ค่าสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่าย (Pearson Correlation) ใช้ในการหาความสัมพันธ์
ของตัวแปร 2 ตัวที่เป็นอิสระต่อกันโดยที่แต่ละตัวมีระดับการวัดของข้อมูลในระดับอันตรภาค 
(Interval scale) ขั้นไป 
 

8. ผลกำรวิจัย 
 

จากการศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และการยอมรับความเสี่ยงที่มีผลต่อพฤติกรรม 
การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรีโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บแบบสอบถามทั้งหมด 157 ชุด ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความ
ถูกต้องและความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามแล้วน ามาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติโดยโปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

 

8.1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจก

แจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 

เพศ จ ำนวนคน ร้อยละ 
ชำย 89 56.7 
หญิง 68 43.3 

รวม 157 100 
 

จากตารางที่ 6 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้เป็นส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 56.7 และ 
เป็นเพศหญิง จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 

อำย ุ จ ำนวนคน ร้อยละ 

21-30 ป ี 50 31.8 
31-40 ป ี 89 56.7 
41-50 ป ี 17 10.8 

มากกว่า 50 ป ี 1 0.6 
รวม 157 100 
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จากตารางที่ 7 จ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ  พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ ส่วนใหญ่มีอายุ 31 -40 ปี จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 56.7 
รองลงมาม ีอายุ 21-30 ปี จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 อายุ 41-50 ปี จ านวน 17 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.8 และอายุมากกว่า 50 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6  

ระดับกำรศึกษำ จ ำนวนคน ร้อยละ 
ต่ ากว่าปริญญาตร ี 8 5.1 

ปริญญาตรหีรือเทียบเท่า 140 89.2 
ปริญญาโทหรือสูงกว่า 9 5.7 

รวม 157 100 

 

จากตารางที่ 8 จ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา
พบว่ากลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จ านวน 140 
คน คิดเป็นร้อยละ 89.2 รองลงมาเป็น ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า จ านวน 9 คน คิดเป็น ร้อยละ 5.7 
และระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.1 

อำชีพ จ ำนวนคน ร้อยละ 

พนักงานเอกชน 137 87.3 
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 13 8.3 

ข้าราชการ 5 3.2 
นักลงทุน (full time trader) 1 0.6 

นักเรียน/นักศึกษา 1 0.6 

รวม 157 100 

 
จากตารางที่ 9 จ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพพบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างในครั้งนี้ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 87.3 
รองลงมาเป็น อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 อาชีพ รับข้าราชการ 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 นักลงทุน (full time trader) จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 
และนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 

 
 
 
 
 
 



 246 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอสิระของ 
นักศึกษาหลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุรี 

รำยได้ จ ำนวนคน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 15,000 1 0.6 
15,001-30,000 37 23.6 
30,001-45,000 31 19.7 
45,001-60,000 34 21.7 
มากกว่า 60,000 54 34.4 

รวม 157 100 

 

จากตารางที่ 10 จ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้  พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ส่วนใหญ่มีรายได้มากกว่า 60,000 บาท จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 34.4 
รายได้ระหว่าง 15,000-30,000 บาท จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 23.6 รองลงมา รายได้ 45,001-
60,000 บาท จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 21.7 รายได้ระหว่าง 30.001 -45,000 บาท จ านวน 31 
คน คิดเป็นร้อยละ 19.7 และรายได้ต่ ากว่า 15,000 บาท จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 

สถำนภำพ จ ำนวนคน ร้อยละ 

โสด 83 52.9 
สมรส 73 46.5 

หย่าร้าง 1 0.6 

รวม 157 100 

 

จากตารางที่ 11 จ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด จ านวน 83  คน คิดเป็นร้อยละ 52.9 
รองลงมามีสถานภาพ สมรส จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5 และสถานภาพ หย่าร้าง จ านวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 

 
8.2 ผลกำรทดสอบสมมติฐำน 
1) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และ 

สถานภาพ มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของผู้ลงทุนในจังหวัดชลบุรี 
2) ปัจจัยด้านการรับรู้ความเสี่ยงมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของ

ผู้ลงทุนในจังหวัดชลบุรี 
สมมติฐำนที่1 ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ

สถานภาพสมรสแตกต่างกันมีพฤติกรรมการลงทุนในสกลุงเงินดิจิทัล ในจังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน 
สมมติฐำนที่ 1.1 ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงิน

ดิจิทัล ในเขตพ้ืนที่ชลบุรีแตกต่างกัน 
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H0: ผู้บริโภคมีเพศแตกต่ำงกัน มีพฤติกรรมกำรลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภค

ในพ้ืนที่ชลบุรีแตกต่ำงกัน 
H1: ผู้บริโภคมีเพศแตกต่ำงกัน มีพฤติกรรมกำรลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภค

ในพ้ืนที่ชลบุรีไม่แตกต่ำงกัน 

กำรตัดสินใจลงทุนในสกุลเงนิดิจทิัล 
ในจังหวัดชลบุร ี

t-test of Equality of Means 

เพศ  ̅ S.D. t df Sig. 
ด้านการรับรู้ปัญหาหรือความต้องการ ชาย 4.02 0.804 3.137 155 .681 

หญิง 3.61 0.844    
ด้านการค้นหาข้อมูล ชาย 4.42 0.660 2.566 155 .050 

หญิง 4.12 0.824    
ด้านการประเมินทางเลือก ชาย 4.42 0.770 2.566 155 .050 

หญิง 4.12 0.943    
ด้านการตัดสินใจซื้อ ชาย 4.22 0.817 3.040 155 .155 

หญิง 3.86 0.964    
ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ ชาย 4.42 0.660 2.675 155 .193 

หญิง 3.90 0.798    
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 

จากตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของผู้ ลงทุนในเขต
พ้ืนที่จังหวัดชลบุรี โดยจ าแนกตามเพศ พบว่า  

ด้านการรับรู้ปัญหาหรือความต้องการมีค่า Sig. เท่ากับ 0.681 ซึ่งมากกว่า 0.05 
หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขต
พ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน ในด้านการรับรู้ปัญหาหรือความต้องการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้  

ด้านการศึกษาข้อมูลมีค่า Sig. เท่ากับ 0.050 ซึ่งเท่ากับ 0.05 หมายความว่า 
ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพ้ืนที่จังหวัด
ชลบุรี ที่แตกต่างกัน ในด้านการศึกษาหาข้อมูลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่วางไว้  

ด้านการประเมินทางเลือก มีค่า Sig. เท่ากับ 0.050 ซึ่งเท่ากับ 0.05 หมายความว่า 
ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพ้ืนที่จังหวัด
ชลบุรี ที่แตกต่างกัน ในด้านการประเมินทางเลือกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้อง
กับสมมติฐานที่วางไว้  
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ด้านการตัดสินใจลงทุน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.155 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า 
ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี 
ไม่แตกต่างกัน ในด้านการตัดสินใจลงทุนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่วางไว้  

ด้านพฤติกรรมหลังลงทุน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.193 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า 
ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี 
ไม่แตกต่างกัน ในด้านพฤติกรรมหลังลงทุนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่วางไว้  

สมมติฐำนที่ 1.2 ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล
ในเขตพ้ืนที่ชลบุรีแตกต่างกัน 

H0: ผู้บริโภคมีอำยุแตกต่ำงกัน มีพฤติกรรมกำรลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภค

ในพ้ืนที่ชลบุรีแตกต่ำงกัน 
H1: ผู้บริโภคมีอำยุแตกต่ำงกัน มีพฤติกรรมกำรลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภค

ในพ้ืนที่ชลบุรีไม่แตกต่ำงกัน 

กำรตัดสินใจลงทุนในสกุลเงนิดิจทิัลในจังหวัดชลบุร ี F Sig. 
ด้านการรับรู้ปัญหาหรือความต้องการ 4.691 .004 
ด้านการค้นหาข้อมูล 3.510 .017 
ด้านการประเมินทางเลือก 3.510 .017 
ด้านการตัดสินใจซื้อ 3.752 .012 
ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ 3.169 .026 

ภำพรวมกำรตัดสินใจ 4.093 .008** 

 
จากตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในพ้ืนที่

จังหวัดชลบุรีโดยจ าแนกตาม อายุ พบว่า ค่านัยส าคัญทางสถิติที่ได้คือ 0.008 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่า
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก คือ อายุที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการ
ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาในด้านการรับรู้ปัญหาหรือความต้องการ ด้านการ
ค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ พบว่า 
ค่านัยส าคัญทางสถิติที่ได้คือ 0.004 0.017 0.017 0.012 และ 0.026 ตามล าดับ ซึ่งมีค่าน้อยกว่า
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก คือ อายุที่แตกต่างกันจะมีขั้นตอนการ
ตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรีแตกต่างกัน  

สมมติฐำนที่ 1.3 ผู้บริโภคที่มี ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการลงทุน 
ในสกุลเงินดิจิทัลในพื้นท่ีชลบุรี แตกต่างกัน 
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H0: ผู้บริโภคมีระดับกำรศึกษำแตกต่ำงกันมีพฤติกรรมกำรลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล

ของผู้บริโภคในพื้นที่ชลบุรี แตกต่ำงกัน 
H1: ผู้บริโภคมีระดับกำรศึกษำแตกต่ำงกันมีพฤติกรรมกำรลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล

ของผู้บริโภคในพื้นที่ชลบุรี ไม่แตกต่ำงกัน 

กำรตัดสินใจลงทุนในสกุลเงนิดิจทิัลในจังหวัดชลบุร ี F Sig. 
ด้านการรับรู้ปัญหาหรือความต้องการ 4.333 .015 
ด้านการค้นหาข้อมูล .036 .965 
ด้านการประเมินทางเลือก .036 .965 
ด้านการตัดสินใจซื้อ 1.584 .209 
ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ 1.350 .262 

ภำพรวมกำรตัดสินใจ 1.218 .299 

 
จากตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของผู้ลงทุนในพ้ืนที่

จังหวัดชลบุรีโดยจ าแนกตาม ระดับการศึกษาพบว่า ค่านัยส าคัญทางสถิติที่ได้คือ 0.299 ซึ่งมีค่า
มากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก คือ ระดับการศึกษาที่แตกต่าง
กันจะมีพฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาในด้านการรับรู้ปัญหาหรือ
ความต้องการ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้าน
พฤติกรรมหลังการซื้อ พบว่า ค่านัยส าคัญทางสถิติที่ได้คือ 0.015 0.965 0.965 0.209 และ 0.262 
ตามล าดับ ซึ่งมีค่ามากกว่านัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก คือ  ระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกันจะมีขั้นตอนการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี 
ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐำนที่ 1.4 ผู้บริโภคที่มี อาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงิน
ดิจิทัลในเขตพ้ืนที่ชลบุรี แตกต่างกัน 

H0: ผู้บริโภคมีอำชีพ แตกต่ำงกัน มีพฤติกรรมกำรลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของ

ผู้บริโภคในพื้นที่ชลบุรี แตกต่ำงกัน 
H1: ผู้บริโภคมีอำชีพ แตกต่ำงกัน มีพฤติกรรมกำรลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของ

ผู้บริโภคในพื้นที่ชลบุรี ไม่แตกต่ำงกัน 
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กำรตัดสินใจลงทุนในสกุลเงนิดิจทิัลในจังหวัดชลบุร ี F Sig. 

ด้านการรับรู้ปัญหาหรือความต้องการ .920 .454 
ด้านการค้นหาข้อมูล .486 .746 
ด้านการประเมินทางเลือก .486 .746 
ด้านการตัดสินใจซื้อ .596 .666 
ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ .816 .517 

ภำพรวมกำรตัดสินใจ .644 .632 

 

จากตารางที่ 15 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของผู้ลงทุนในพ้ืนที่
จังหวัดชลบุรีโดยจ าแนกตามอาชีพ พบว่า ค่านัยส าคัญทางสถิติที่ได้คือ 0.632 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่า
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก คือ อาชีพที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการ
ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาในด้านการรับรู้ปัญหาหรือความต้องการ ด้านการ
ค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ พบว่า 
ค่านัยส าคัญทางสถิติที่ได้คือ 0.454 0.746 0.746 0.666 และ 0.517 ตามล าดับ ซึ่งมีค่ามากกว่า
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก คืออาชีพที่แตกต่างกันจะมีขั้นตอนการ
ตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐำนที่ 1.5 บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงิน
ดิจิทัลในเขตพ้ืนที่ชลบุรีแตกต่างกัน 

H0: ผู้บริโภคมีรำยได้แตกต่ำงกัน มีพฤติกรรมกำรลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของ

ผู้บริโภคในพื้นที่ชลบุรีแตกต่ำงกัน 
H1: ผู้บริโภคมีรำยได้แตกต่ำงกัน มีพฤติกรรมกำรลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของ

ผู้บริโภคในพื้นทีช่ลบุรีไม่แตกต่ำงกัน 

กำรตัดสินใจลงทุนในสกุลเงนิดิจทิัลในจังหวัดชลบุร ี F Sig. 
ด้านการรับรู้ปัญหาหรือความต้องการ 1.796 .133 
ด้านการค้นหาข้อมูล .820 .515 
ด้านการประเมินทางเลือก .820 .515 
ด้านการตัดสินใจซื้อ 2.460 .048 
ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ 2.300 .061 

ภำพรวมกำรตัดสินใจ 1.725 .147 
 

จากตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของผู้ลงทุนในพ้ืนที่
จังหวัดชลบุรีโดยจ าแนกตามรายได้ พบว่า ค่านัยส าคัญทางสถิติที่ได้ คือ 0.147 ซึ่งมีค่ามากกว่า 
ค่านัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก ยอมรับสมมติฐานรอง คือรายได้ที่
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แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาในด้านการรับรู้
ปัญหาหรือความต้องการ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อ และ
ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ พบว่า ค่านัยส าคัญทางสถิติที่ได้ คือ 0.133 0.515 0.515 0.048 และ 
0.061 ตามล าดับ ซึ่งมีค่ามากกว่านัยส าคัญทางสถิติที่ ได้ คือ 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
ยอมรับสมมติฐานรองคือรายได้ที่แตกต่างกันจะมีขั้นตอนการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ในพ้ืนที่
จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐำนที่ 1.6 ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการลงทุนใน
สกุลเงินดิจิทัลในเขตพ้ืนที่ชลบุรีแตกต่างกัน 

H0: ผู้บริโภคมีสถำนภำพสมรสแตกต่ำงกัน มีพฤติกรรมกำรลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล

ของผู้บริโภคในพื้นที่ชลบุรีแตกต่ำงกัน 
H1: ผู้บริโภคมีสถำนภำพสมรสแตกต่ำงกัน มีพฤติกรรมกำรลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล

ของผู้บริโภคในพื้นที่ชลบุรีไม่แตกต่ำงกัน 

กำรตัดสินใจลงทุนในสกุลเงนิดิจทิัลในจังหวัดชลบุร ี F Sig. 
ด้านการรับรู้ปัญหาหรือความต้องการ 1.335 .266 

ด้านการค้นหาข้อมูล .746 .476 
ด้านการประเมินทางเลือก .746 .476 
ด้านการตัดสินใจซื้อ 1.429 .243 
ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ 2.051 .132 

ภำพรวมกำรตัดสินใจ 1.108 .333 
 

จากตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของผู้ลงทุนในพ้ืนที่
จังหวัดชลบุรีโดยจ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ค่านัยส าคัญทางสถิติที่ได้คือ 0.333 ซึ่งมีค่ามากกว่า 
ค่านัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก คือสถานภาพที่แตกต่างกันจะมี
พฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาในด้านการรับรู้ปัญหาหรือ 
ความต้องการ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อและ 
ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ พบว่า ค่านัยส าคัญทางสถิติที่ได้ คือ 0.266 0.476 0.476 0.243 และ 
0.132 ตามล าดับ ซึ่งมีค่ามากกว่านัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลักยอมรับ
สมมติฐานรอง คือสถานภาพสมรสที่แตกต่างกันจะมีขั้นตอนการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล 
ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐำนที่ 2 ปัจจัยด้านการรับรู้ความเสี่ยงมีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล
ของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรี 
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H0: ปัจจัยด้ำนกำรยอมรับควำมเสี่ยงมีควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมกำรลงทุนในสกุล

เงินดิจิทัลของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรี 
H1: ปัจจัยด้ำนกำรยอมรับควำมเสี่ยงไม่มีควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมกำรลงทุนใน

สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรี 

ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย 
ด้ำนกำรยอมรับควำมเสี่ยง 

กำรรับรู้
ปัญหำหรือ

ควำม
ต้องกำร 

กำรศึกษำ
ข้อมูล 

กำรประเมิน
ทำงเลือก 

กำรตัดสินใจ
ซ้ือ 

พฤติกรรม
หลังกำรซ้ือ 

ภำพรวมกำร
ตัดสินใจลงทุน

ในสกุลเงิน
ดิจิทัล 

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน 0.045 
(.576) 

0.147 
(.066) 

.147 
(.066) 

.170* 
(.033) 

.085 
(.288) 

.130 
(.288) 

ควำมเสี่ยงด้ำน
ประสิทธิภำพกำรใช้งำน 

.158* 
(.048) 

.240** 
(.002) 

.240** 
(.002) 

.232** 
(.003) 

.194* 
(.015) 

.234** 
(.003) 

ควำมเสี่ยงด้ำน 
ควำมปลอดภัย 

.142 
(.075) 

.053 
(.507) 

.053 
(.507) 

.178* 
(.026) 

.100 
(.213) 

.120 
(.135) 

หมำยเหตุ 
ค่า r  ระดับของความสัมพันธ์ 
0.91-1.00 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
0.71-0.90 มีความสัมพันธ์กันสูง 
0.51-0.70 มีความสัมพันธ์กันปานกลาง 
0.31-0.50 มีความสัมพันธ์กันน้อย 
0.00-0.30 มีความสัมพันธ์กันน้อยมาก 
 

จากตารางที่ 18 เมื่อทดสอบด้วยสถิติ Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient 
พบว่า ปัจจัยด้านการยอมรับความเสี่ยง ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการเงิน มีค่านัยส าคัญทางสถิติคือ 
0.288 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และความเสี่ยงด้านความปลอดภัย มีค่านัยส าคัญ
ทางสถิติคือ 0.135 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 ยอมรับ H1 คือ ปัจจัยด้านการยอมรับความเสี่ยง

ด้านการเงิน และการยอมรับความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลงทุน
ในสกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรี ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

ความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพการใช้งาน มีค่านัยส าคัญทางสถิติคือ 0.003 ซึ่ งน้อยกว่าระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่  0.01 ยอมรับสมมติฐาน H0 คือ ปัจจัยด้านการยอมรับความเสี่ยงด้าน
ประสิทธิภาพการใช้งานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภค  
ในจังหวัดชลบุรี ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 
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ผลกำรสัมภำษณ์เชิงลึก 
จากการสัมภาษณ์นักลงทุนในจังหวัดชลบุรีถึงความสัมพันธ์ระหว่างระดับของการยอมรับ

ความเสี่ยงกับพฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล พบว่า 
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน 
นักลงทุนคนที่ 1 “เรื่องความเสี่ยงด้านการเงินไม่คิดว่าเป็นความเสี่ยงหากจะต้องสูญเสีย

ผลประโยชน์หรือไม่ได้ผลตอบแทนตามท่ีคาดหวังเนื่องจากเงินจ านวนดังกล่าวและตนเองมีการบริหาร
ความเสี่ยงในการลงทุนอยู่แล้วมิได้ลงทุนแบบกระจุกตัวแต่เป็นการกระจายการลงทุนและลงทุน  
ในระยะสั้นเพ่ือหวังผลก าไรเมื่อได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจก็จะขายทิ้ง” 

นักลงทุนคนที่ 2 “ความเสี่ยงด้านการเงินตนเองไม่กลัวว่าถ้าหากเงินลงทุนก่อนนี้สูญเสียไป
เนื่องจากเป็นเงินที่ตนเองแบ่งออกมาเพ่ือลงทุนและไม่มีความจ าเป็นต้องใช้เงินเมื่อเกิดการขาดทุนก็
สามารถถือยาวได้” 

นักลงทุนคนที่ 3 “ตนเองท างานเป็นโปรแกรมเมอร์และรู้ว่าเหรียญแต่ละเหรียญมีโครงสร้าง 
พ้ืนฐานของเหรียญเป็นอย่างไร และเทคโนโลยีอย่างไร จึงท าให้ไม่มีความกังวล รู้ว่ามีความเสี่ยงแต่
ยอมรับได้ กังวลเรื่องภาษี” 

นักลงทุนคนที่ 4 “ความเสี่ยงด้านการเงินไม่มีความกังวล เพราะเป็นเงินส าหรับลงทุน แต่สิ่งที่
กลัวจะกลัวเรื่องข่าวการเข้าซื้อ หรือขายของผู้มีอิทธิพลในโลกเช่น อีรอน มาร์ค เราเมื่อมีข่าวการขาย
หรือซื้อเหรียญจะมีผลต่อราคาของเหรียญตอนนี้กังวลเรื่องภาษี เนื่องจากตนเองไม่อยากเสียภาษี” 

 
ควำมเสี่ยงด้ำนประสิทธิภำพกำรกำรใช้งำน 
นักลงทุนคนที่ 1 “เรื่องการใช้งานของเหรียญเนื่องจากปัจจุบันเหรียญคลิปโตยังไม่สามารถ

ช าระหนี้ได้ตามกฎหมายแต่ตนเองก็ไม่ได้กังวลเพราะลงทุนเพ่ือการท าก าไรระยะสั้นและคลิปโตเองก็
ถูกออกแบบมาเพ่ือการลงทุนในระยะสั้น” 

นักลงทุนคนที่ 2 “การใช้งานไม่กังวลเพราะตนเองลงทุนเพ่ือการเกร็งก าไรและไม่มีความ
จ าเป็นต้องใช้เหรียญช าระค่าสินค้าใด ๆ ” 

นักลงทุนคนที่ 3 “ด้านการใช้งานไม่ได้กังวลอะไรเพราะรู้ว่าการลงทุนในคลิปโตเป็นการ
ลงทุนเพ่ืออะไรและปัจจุบันก็ยังไม่ได้มีกี่น ามาใช้ซื้อขายสินค้าได้จริงแต่ในอนาคตคิดว่าน่าจะน ามาใช้
ได้จริง” 

นักลงทุนคนที่ 4 “ส่วนตัวไม่มีความกังวลเนื่องจากหากจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจะมี
สัญญาณเตือนก่อนก็จะสามารถปรับเปลี่ยนการลงทุนได้ทัน” 
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ควำมเสี่ยงด้ำนควำมปลอดภัย 
นักลงทุนคนที่ 1 “ในส่วนของความปลอดภัยกังวลเรื่องของกฎหมายที่มีผล หากในอนาคตมี

กฎหมายสั่งปิดกระดานเทรดคลิปโตของต่างประเทศจะท าให้คนไทยหรือนักลงทุนไทยเสียโอกาส 
ในการที่จะลงทุน เนื่องจากกระดานเทรดต่างประเทศมีเอกเทศ มีทางเลือกในการลงทุนมากกว่า  
ในประเทศไทย” 

นักลงทุนคนที่ 2 “ความปลอดภัยของข้อมูลของคนเองไม่กังวลเพราะลงทุนน้อย อีกทั้ง
ตนเองลงทุนในกระดานเทรดของประเทศไทยซึ่งมี  กลต.รองรับการลงทุนอยู่แล้ว ซึ่งบอกถึงความ
น่าเชื่อถือของกระดานเทรดท่ีตนเองเลือก” 

นักลงทุนคนที่ 3 “ไม่มีความกังวลเรื่องความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเพราะตนเองท างาน
ด้านไอที มีความรู้เรื่องพ้ืนฐานของเหรียญที่ออกมาและนวัตกรรมที่ใช้ จึงท าให้ไม่กลัวเรื่องนี้” 

นักลงทคุนที่ 4 “ส่วนตัวไม่ได้กังวลมากเพราะตนเองแยกบัญชีในการลงทุนไว้แล้วซึ่งเป็นบัญชี
ที่เงินไม่มากและบริษัทที่เปิดกระดานเทรดเป็นบริษัทใหญ่ในประเทศไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดัง มีความ
น่าเชื่อถือแบะจดทะเบียนอย่างถูกต้องได้รับอนุญาตให้ด าเนินธุรกิจได้ในประเทศไทย”  

 
พฤติกรรมกำรลงทุน 
นักลงทุนทั้ง 4 ท่าน ได้มีแนวทางในการะบวนการตัดสินใจที่คล้ายคลึงกันดังนี้ 
พฤติกรรมกำรรับรู้ปัญหำและควำมต้องกำร: นักลงทุนทั้ง 4 มีความต้องการเดียวกันคือ

ต้องการผลก าไรที่ได้จากการลงทุนเพราะการลงทุนถึงแม้จะมีความเสี่ยงสูงแต่ผลตอบแทนที่ได้รับก็สูง
เช่นเดียวกันคุ้มค่ากับการลงทุน เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนในเงินฝาก กองทุนกับสถานบันการเงิน 

พฤติกรรมกำรศึกษำหำข้อมูล: ขั้นตอนการศึกษาหาข้อมูลนั้นมีส่วนที่คล้ายกันคือ ก่อนการ
ลงทุนนั้นต้องศึกษาว่าเหรียญแต่ละเหรียญที่ลงทุนนั้นมีพ้ืนฐานอย่างไร มีประวัติอย่างไร และมีคุณค่า
อย่างไรจึงตัดสินใจลงทุน โดยกรศึกษาจะศึกษาจากช่องทางสื่อโซเชียลต่าง ๆ เช่น ยูทูป เพจ 
Facebook ต่าง ๆ และจากนักลงทุนที่ประสบความส าเร็จอยู่แล้ว รวมถึงศึกษาพ้ืนฐานของการออก
เหรียญแต่ละเหรียญออกมาขายว่าเป็นเหรียญที่ออกมาเพ่ือพัฒนาหรือเหรียญขยะที่ออกมาเพราะ
อยากออกไม่มีคุณค่าอะไร 

พฤติกรรมกำรประเมินทำงเลือก: ในการประเมินทางเลือกนั้นแต่ละท่านจะเลือกลงทุน 
ในเหรียญที่มีดีที่สุด ผลตอบแทนที่ดีที่สุดและลงทุนในช่วงเวลาที่ราคาของเหรียญต่ าในระดับที่ตนเอง
รับได้จึงตัดสินใจ และในการลงทุนจะไม่ลงเพียงเหรียญเดียว ลงทุนแบบการกระจายการลงทุน  

พฤติกรรมกำรตัดสินใจลงทุน: นักลงทุนทุกท่านจะตัดสินใจลงทุนในเหรียญที่ตนเห็นว่าได้รับ
ผลตอบแทนสูงที่สุดในขณะที่ต้นทุนต่ าที่สุด  

พฤติกรรมหลังกำรลงทุน : หลังจากที่ลงทุนแล้วนั้นทุกท่านจะพึงพอใจกับผลตอบแทนที่
ตนเองได้รับ บางท่านจะแนะน าให้คนใกล้ชิดลงทุนด้วย อีกส่วนหนึ่งจะไม่แนะน าแต่ถ้ามีการเข้ามา
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สอบถามข้อมูลก็จะแจ้งเนื่องจากเป็นการลงทุนที่เป็นส่วนบุคคลไม่ได้แพร่หลาย จะมีนักลงทุนเฉพาะ
กลุ่มท่ีเข้ามาลงทุนหากพูดกับคนทั่วไปที่ไม่เข้าใจก็จะไม่เข้าใจกัน 
 

9. บทสรุป กำรอภิปรำย และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับของการยอมรับความเสี่ยงกับพฤติกรรม

การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล กรณีศึกษา นักลงทุนในจังหวัดชลบุรี  เ พ่ือให้ทราบปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพ เพ่ือให้
ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของผู้ลงทุนในเขตพ้ืนที่จังหวัด
ชลบุรี ความสัมพันธ์ระหว่างระดับของการยอมรับความเสี่ยงกับพฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล
ของผู้ลงทุนในเขตพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับผู้ลงทุนรายใหม่ได้น าผลวิจัย ไปใช้เป็น
แนวทางในการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลและจะส่งผลให้ผู้ลงทุนรับรู้ถึงความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นเพ่ือให้เกิดความตระหนัก และค านึงถึงความปลอดภัย ในการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล 
แก่ผู้บริโภค เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยท าการเก็บข้อมูลจ านวน 157 
ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามทั้งหมด มาท าการวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย โดยน าเสนอผลการทดสอบและวิเคราะห์ข้อมูล และแปรความหมายการ
วิเคราะห์ข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  ประชากรที่ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลในพ้ืนที่
จังหวัดชลบุรี รวมทั้งสิ้น 157 คน ด้วยวิธีการส ารวจ (Survey Research Method) ใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากนั้นน าข้อมูลไปท าการประมวลผล 
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัย ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจงความถี่  
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานนั้นวิเคราะห์ด้วยค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ์ (Pearson Correlation) ที่ระดับนัยส าคัญท่ี 0.5 

 
9.1สรุปผลกำรวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และการยอมรับความเสี่ยงที่มีผลต่อ

พฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรี   
1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
กลุ่มตัวอย่าง ในงานวิจัยครั้งนี้ มีจ านวนทั้งสิ้น 157 คน ส่วนใหญ่เป็น เพศชาย จ านวน 89 

คน คิดเป็นร้อยละ 56.7 อายุ 31-40 ปี จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 56.7 ระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 89.2 อาชีพพนักงานเอกชน จ านวน 137 
คน คิดเป็นร้อยละ 87.3 สถานภาพโสด จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 52.9 และมีรายได้มากกว่า 
60,000 บาท จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 34.4 
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2) ข้อมูลเกี่ยวกับระดับกำรยอมรับควำมเสี่ยง  
ภาพรวมการยอมรับความเสี่ยงความคิดเห็นต่อการรับรู้ความเสี่ยงอยู่ในระดับส าคัญมาก 

มีค่าเฉลี่ย ( ̅      ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้บริโภคมีความเห็นในระดับส าคัญมากที่สุด 1 
ข้อ ได้แก่การรับรู้ความเสี่ยงด้านการเงิน ( ̅      ) รองลงมาให้คะแนนในระดับส าคัญมาก จ านวน 
2 ข้อ ได้แก่ การรับรู้ความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพการใช้งาน ( ̅      ) การรับรู้ความเสี่ยงด้าน
ความปลอดภัย ( ̅      ) ตามล าดับ  

3) ข้อมูลเกี่ยวกับกำรพฤติกรรมกำรลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรี 
ภาพรวมการตัดสินใจลงทุนสกุลเงินดิจิทัลผู้ลงทุนในจังหวัดชลบุรีโดยรวม ผู้บริโภคที่ตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับส าคัญมาก มีค่าเฉลี่ย ( ̅      ) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
นักลงทุนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับส าคัญมากที่สุด 2 ข้อ ได้แก่ ด้านการศึกษาหาข้อมูล ( ̅      ) 
ด้านการประเมินทางเลือก ( ̅      ) และมีความเห็นในระดับมาก 3 ข้อ ได้แก่ พฤติกรรมหลังการ
ซ้ือ ( ̅      ) การตัดสินใจซื้อ ( ̅      ) ด้านการศึกษาหาข้อมูล ( ̅      ) ตามล าดับ 

4) กำรทดสอบสมมติฐำน 
สมมติฐำนที่1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้

เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีพฤติกรรมการลงทุนในสกลุงเงินดิจิทัล ในจังหวัด
ชลบุรี แตกต่างกัน  

สมมติฐำน 1.1 ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล 
ในเขตพ้ืนที่ชลบุรีแตกต่างกัน พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของ
ผู้บริโภคในเขตพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน ในด้านการรับรู้ปัญหาหรือความต้องการ  ด้านการ
ตัดสินใจลงทุน และพฤติกรรมหลังลงทุน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งตรงข้ามกับ
สมมติฐานที่วางไว้ว่า เพศที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลต่างกันในด้าน 
การศึกษาข้อมูล และด้านการประเมินทางเลือกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่วางไว้ จากผลการวิจัยพบว่า เพศที่แตกต่างกันจะมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจ
ต่างกัน โดยทั่วไปเพศชายจะเป็นเพศที่มีการตัดสินใจที่รวดเร็ว กล้าได้กล้าเสีย กล้าเสี่ยง รับความ
เสี่ยงได้มากกว่าเพศหญิง 

สมมติฐำนที่ 1.2 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงิน
ดิจิทัลในเขตพ้ืนที่ชลบุรีแตกต่างกัน พบว่าอายุที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล
ของผู้บริโภคในเขตพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน ในด้านการรับรู้ปัญหาหรือความต้องการ ด้านการ
หาความรู้ ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้ เนื่องจากผู้ลงทุนที่มีอายุมากขึ้นจะ
มีวุฒิภาวะ มีความสามารถในการหารายได้ การตัดสินใจ มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่ละเอียด
รอบคอบ มีประสบการณ์ในการท างานมากขึ้น จึงมีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล 
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สมมติฐำนที่ 1.3 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการลงทุน 
ในสกุลเงินดิจิทัลในเขตพ้ืนที่ชลบุรีแตกต่างกัน พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการ
ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน ในด้านการศึกษาหาความรู้ 
ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจลงทุน และพฤติกรรมหลังการลงทุน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งตรงข้ามกับสมมติฐานที่วางไว้ และพบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อ
พฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ในด้านการรับรู้ปัญหา และความต้องการที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้ ด้วยระดับการศึกษาที่สูงขึ้นก็จะ
สามารถรับรู้ปัญหาได้อย่างลึกซึ้งถึงต้นตอของปัญหาที่แท้จริงและทราบถึงความต้องการที่แท้จริงได้ซึ่ง
จะแตกต่างจากผู้ที่มีระดับการศึกษาที่รองลงมาน าไปสู่การคิดวิเคราะห์หาทางเลือกที่เหมาะสมกับ
ปัญหาได ้

สมมติฐำนที่ 1.4 ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงิน
ดิจิทัลในเขตพ้ืนที่ชลบุรีแตกต่างกัน พบว่าอาชีพที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล
ของผู้บริโภคในเขตพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน ในด้านการหาความรู้ ด้านการประเมินทางเลือก 
ด้านการตัดสินใจลงทุน และพฤติกรรมหลังการลงทุน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้ และพบว่าอาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงิน
ดิจิทัลของผู้ลงทุนในจังหวัดชลบุรีในด้านการรับรู้ปัญหาและความต้องการ ด้วยอาชีพที่แตกต่างกันจะ
มีรายได้ สวัสดิการที่แตกต่างกัน มีปัญหาที่แตกต่างกัน ท าให้ผู้ลงทุนบางคนต้องการรายได้เสริมเพ่ือ
เพ่ิมรายได้ให้มากข้ึน หรือเลือกลงทุนในรูปแบบต่างเพ่ือที่จะมีรายได้ที่เพ่ิมขึ้นเพียงพอต่อการด ารงชีพ 
และเพ่ือความมั่นคงในการด าเนินชีวิต 

สมมติฐำนที่ 1.5 ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงิน
ดิจิทัลในเขตพ้ืนที่ชลบุรีแตกต่างกัน พบว่ารายได้ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล
ของผู้บริโภคในเขตพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน ในด้านการรับรู้ปัญหาหรือความต้องการ  
ด้านการหาความรู้ ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้ 

สมมติฐำนที่ 1.6 ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการลงทุน 
ในสกุลเงินดิจิทัลในเขตพ้ืนที่ชลบุรีแตกต่างกัน พบว่าสถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีพฤติกรรม 
การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน ในด้านการรับรู้
ปัญหาหรือความต้องการ ด้านการหาความรู้ ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อและ
พฤติกรรมหลังการซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้ 

สมมติฐำนที่ 2 ปัจจัยด้านการรับรู้ความเสี่ยง ด้านการเงิน ด้านประสิทธิภาพการใช้งาน และ 
ด้านความปลอดภัย มีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรี 
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สมมติฐำนที่ 2.1 การรับรู้ความเสี่ยงด้านการเงิน มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม 
การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรี พบว่า การรับรู้ความเสี่ยงด้านการเงินไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรีในด้านการรับรู้
ปัญหาและความต้องการ ด้านการศึกษาหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก และด้านพฤติกรรมหลัง
การลงทุน อย่างมีนัยส าคัญ 0.05และพบว่า การรับรู้ความเสี่ยงมีควาสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการลงทุน
ในสกลุงเงินดิจิทัลในจังหวัดชลบุรี ในด้านของการตัดสินใจลงทุน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 เนื่องด้วย
ความเสี่ยงทางด้านการเงินเป็นความกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย จ านวนเงินที่อาจสูญเสียมากกว่าปกติ
จากการใช้บริการ ซึ่งผู้ลงทุนบางคนจะมีความกังวลในเรื่องของการเสียภาษี การขาดทุน เพราะเงินที่
น ามาลงทุนจะเป็นเงินเก็บท่ีสะสมไว้  

สมมติฐำนที่ 2.2 การรับรู้ความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพการใช้งาน มีผลต่อพฤติกรรม
การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรีในด้านการรับรู้ปัญหาและความต้องการ  
ด้านการศึกษาหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก การตัดสินใจลงทุนและด้านพฤติกรรมหลังการ
ลงทุน พบว่ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรี
อย่างมีนัยส าคัญ 0.01 โดยความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพการใช้งานจะเกี่ยวกับความกังวลในการใช้
ประโยชน์ของบริการ การใช้งานระบบที่ไม่มีประสิทธิภาพ 

สมมติฐำนที่  2.3 การรับรู้ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยมีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรีในด้านการรับรู้ปัญหาและ 
ความต้องการ ด้านการศึกษาหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก การตัดสินใจลงทุนและ 
ด้านพฤติกรรมหลังการลงทุน พบว่าการรับรู้ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยด้ านการรับรู้ปัญหาและ
ความต้องการ ด้านการศึกษาหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก และด้านพฤติกรรมหลังการลงทุน  
ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรีอย่างมี
นัยส าคัญ 0.05 และความเสี่ยงด้านความปลอดภัยมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงิน
ดิจิทัลในด้าน การตัดสินใจลงทุน ในระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 
 

5.2 อภิปรำยผล 
จากการศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และการรับรู้ความเสี่ยงมีผลต่อพฤติกรรมการลงทุน

ในสกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรี สามารถน ามาอภิปรายผลเชิงพรรณนาได้ดังนี้ 
1) ลักษณะประชำกรศำสตร์  
จากผลการวิจัยปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 

และสถานภาพสมรส ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของผู้ลงทุนในจังหวัด
ชลบุรี ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลนั้น สามารถเข้าถึงได้ง่าย สามารถลงทุนได้
ทุกเพศและเริ่มลงทุนได้ตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป การลงทุนเริ่มต้นได้จากเงินลงทุนจ านวนน้อยตลอดจน
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เงินลงทุนสูงขึ้นซึ่งขึ้นอยู่กับอาชีพและรายได้ของผู้บริโภคเนื่องจากวัตถุประสงค์ในการลงทุนนั้นมุ่งเน้น
ไปที่ผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนเงินฝากธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มยุรี ตั้งพานทอง 
(2552) พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย และสถานภาพสมรส ไม่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อและบริการสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลีณา คุณจักร (2553) ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสบู่เหลว ยี่ห้อโชกุบุสซึ โมโนกาตาริ ของผู้บริโภค  
ในดิสเคาน์สโตร์ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน 
มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือสบู่เหลว ยี่ห้อโชกุบุสซึ โมโนกาตาริของผู้บริโภคใน ดิสเคาน์สโตร์ในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่าง กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

1.1) เพศ ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของ 
ผู้ลงทุนในจังหวัดชลบุรีแตกต่างกันพบว่า ผู้บริโภคทั้งเพศหญิงและเพศชายมีพฤติกรรมการลงทุน 
ในสกุลเงินดิจิทัลของผู้ลงทุนในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน ในด้านพฤติกรรมการรับรู้ปัญหาหรือ
ความต้องการ พฤติกรรมการตัดสินใจลงทุน และด้านพฤติกรรมหลังการลงทุน  อย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากเพศมีการรับรู้ถึงปัญหาและความต้องการในการลงทุนในสกุลเงิน
ดิจิทัลที่ไม่แตกต่างกันเพราะเพศชายและหญิงมีความต้องการผลตอบแทนที่มากกว่าการลงทุนในเงิน
ฝากธนาคารเหมือนกันและเมื่อตัดสินใจลงทุนแล้วพฤติกรรมหลังจากการลงทุนแล้วทั้งเพศหญิงและ
เพศชายมีพฤติกรรมไม่แตกต่างกัน ซึ่งสัมพันธ์กับงานวิจัยของ ชลีณา คุณจักร (2553) ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสบู่ เหลวยี่ห้อโชกุบุสซึ โมโนกาตาริของผู้บริโภค 
ในดิสเคาน์สโตร์ในเขต กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน 
มีพฤติกรรมการเลือกซื้อสบู่เหลวยี่ห้อโชกุบุสซึ โมโนกาตาริของผู้บริโภคในดิสเคาน์สโตร์ในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่าง กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

พฤติกรรมการค้นหาข้อมูลและพฤติกรรมการประเมินทางเลือกผลการวิจัยพบว่า
ผู้บริโภคท่ีมีเพศต่างกันจะมีพฤติกรรมการลงทุนในด้านการค้นหาข้อมูลและด้านการประเมินทางเลือก
แตกต่างกันเนื่องจาก เพศหญิงและเพศชายมีความละเอียดรอบคอบการศึกษาข้อมูล และการประเมิน
ทางเลือกที่แตกต่างกันโดยเพศชายจะตัดสินใจเร็วและมีบุคลิกกล้าได้กล้าเสีย แต่เพศหญิงจะมีความ
รอบคอบคิดทบทวนก่อนจะตัดสินใจเลือกทางเลือกหรือตัดสินใจลงทุนเพราะกลัวเรื่องความเสี่ยง
มากกว่า เพศชายซึ่งตรงข้ามกับกับงานวิจัยของ ชลีณา คุณจักร (2553) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพล 
ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสบู่เหลวยี่ห้อโชกุบุสซึ โมโนกาตาริ ของผู้บริโภคในดิสเคาน์สโตร์ในเขต 
กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือก
ซื้อสบู่ เหลวยี่ห้อโชกุบุสซึ โมโนกาตาริ ของผู้บริโภคในดิสเคาน์สโตร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ไม่แตกต่าง กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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1.2) อายุ ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของ 
ผู้ลงทุนในจังหวัดชลบุรีแตกต่างกันพบว่า ผู้ลงทุนที่มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงิน
ดิจิทัลของผู้ลงทุนในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน ในด้านพฤติกรรมการรับรู้ปัญหาหรือความ
ต้องการ พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูล พฤติกรรมการประเมินทางเลือก พฤติกรรมการตัดสินใจลงทุน
และพฤติกรรมหลังการลงทุน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01เนื่องจากผู้ลงทุนที่มีอายุมากขึ้น 
จะส่งผลให้มีรายได้มากขึ้น มีอาชีพที่มั่นคง มีการคิดวิเคราะห์ที่ละเอียดมากขึ้นดังนั้นอายุที่แตกต่าง
กันจะมีพฤติกรรมการลงทุนที่แตกต่างกันซึ่งไม่สอดสอดคล้องกับงานวิจัยของ มยุรี ตั้งพานทอง 
(2552) พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย และสถานภาพสมรส ไม่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ และบริการสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 

1.3) ระดับการศึกษา ผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการลงทุน
ในสกุลเงินดิจิทัลของ ผู้ลงทุนในเขตพ้ืนที่จังหวัดชลบุรีแตกต่างกันพบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของผู้ลงทุนในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน 
ในด้านพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูล พฤติกรรมการประเมินทางเลือก พฤติกรรมการตัดสินใจลงทุน
และด้านพฤติกรรมหลังการลงทุน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากการลงทุนในสกุล
เงินดิจิทัลผู้บริโภคสามารถศึกษาข้อมูลได้จากช่องทางต่าง ๆ มากมาย เช่น ช่องยูทูป เพจ facebook 
หนังสือแนะน าการลงทุน รวมถึงจากบุคคลที่สนิท อีกทั้งการศึกษาในปัจจุบันเปิดกกว้างไม่จ าเป็นต้อง
เข้าเรียนในห้องเรียนท าให้ผู้บริโภคสามารถเลือกศึกษาข้อมูลที่สนใจมาประกอบการตัดสินใจลงทุนได้
ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มยุรี ตั้งพานทอง (2552) พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้เฉลี่ย และสถานภาพสมรส ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อและบริการสินค้า
ผ่านอินเตอร์เน็ตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 

ในด้านพฤติกรรมการรับรู้ปัญหาและความต้องการ ของผู้ลงทุนที่มีระดับการศึกษาที่
แตกต่างกันพบว่า มีผลพฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลในด้านการรับรู้ปัญหาและความต้องการ
ที่แตกต่างกัน เนื่องจากผู้ลงทุนที่มีระดับการศึกษาต่างกันจะมองภาพของปัญหาหรือความต้องการที่
แตกต่างกัน ซึ่งคนที่มีระดับการศึกษาสูงจะมองภาพการลงทุนที่กว้างและลึกซึ้งกว่า ส่วนผู้ลงทุนมี
ระดับการศึกษาน้อยกว่าจะมองเพียงความต้องการของตนเองอย่างเดียวมองว่าลงทุนแล้วได้อะไรแต่
ไม่ได้มองว่ามีความเสี่ยงด้านไหนบ้าง และหากเกิดเหตุการณ์ไม่เป็นไปตามความหวังจะกระทบ
อะไรบ้าง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลีณา คุณจักร (2553)  ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซื้อสบู่เหลวยี่ห้อโชกุบุสซึ โมโนกาตาริ ของผู้บริโภคในดิสเคาน์สโตร์ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน  
มีพฤติกรรมการเลือกซื้อสบู่เหลวโชกุบุสซึ โมโนกาตาริในดิสเคาน์สโตร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกันโดยผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีพฤติกรรมการเลือกซื้อสบู่เหลว  
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โชกุบุสซึ โมโนกาตาริในดิสเคาน์สโตร์ในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด แตกต่างจากกลุ่มอายุอ่ืน ๆ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

1.4) อาชีพ ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล
ของผู้ลงทุนในเขตพ้ืนที่จังหวัดชลบุรีแตกต่างกันพบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการ
ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของผู้ลงทุนในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน ในพฤติกรรมการรับรู้ปัญหา
หรือความต้องการ พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูล พฤติกรรมการประเมินทางเลือก พฤติกรรมการ
ตัดสินใจลงทุนและด้านพฤติกรรมหลังการลงทุน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผู้บริโภค 
ในปัจจุบันสามารถสร้างรายได้มากกว่าเพียงรายได้จากเงินเดือนหรือจากกิจการ การลงทุนในสกุลเงิน
ดิจิทัลจึงเป็นอีกช่องทางที่สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับผู้บริโภคได้  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
มยุรี ตั้งพานทอง (2552) พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย และสถานภาพสมรส 
ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ และบริการสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ตของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 

1.5) รายได้ ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล
ของผู้ลงทุนในเขตพ้ืนที่จังหวัดชลบุรีแตกต่างกันพบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกันมี ผลต่อ
พฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของผู้ลงทุนในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน ในด้าน
พฤติกรรมการรับรู้ปัญหาหรือความต้องการ พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูล พฤติกรรมการประเมิน
ทางเลือก และด้านพฤติกรรมหลังการลงทุน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การลงทุนในสกุล
เงินดิจิทัลผู้บริโภคท่ีมีรายได้น้อยก็สามารถลงทุนได้เนื่องจากการลงทุนไม่จ าเป็นต้องใช้เงินจ านวนมาก 
ดังนั้นรายได้ที่แตกต่างกันจึงมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ มยุรี ตั้งพานทอง (2552) พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย และ 
สถานภาพสมรส ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ และบริการสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ต
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 แต่จะพบว่ารายได้ที่
แตกต่างกันจะมีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลในด้านการตัดสินใจลงทุน เนื่องจากรายได้
ที่มากท าให้ผู้ลงทุนเลือกลงทุนได้ในจ านวนเงินที่มากหลากหลายกว่าคนที่มีรายได้น้อย จึงไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ มยุรี ตั้งพานทอง (2552) 

1.6) สถานภาพ ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการลงทุนใน
สกุลเงินดิจิทัลของผู้ลงทุนในเขตพ้ืนที่จังหวัดชลบุรีแตกต่างกันพบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรส
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน 
ในด้านพฤติกรรมการรับรู้ปัญหาหรือความต้องการ พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูล พฤติกรรมการ
ประเมินทางเลือก พฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนและด้านพฤติกรรมหลังการลงทุน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เพราะผู้บริโภคทุกสถานภาพ มีการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลเป็นอย่างดี
จึงท าให้มีการแนะน าหรือชักชวน การซื้อซ้ า ไม่ต่างกันเพราะทุกคนต่าง ทราบเป็นอย่างดีว่าสินค้า  
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มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการการใช้งาน สอดคล้องกับ งานวิจัยของ ดวงพร เลิศสิริลดากุล (2561) 
ศึกษาเรื่องคุณ ค่าตราสินค้า ความไวว้างใจและคุณภาพสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ 
สินค้าในเครือสหพัฒน์ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่
มีสถานภาพต่างกันมีพฤติกรรมสินค้าในเครือสหพัฒน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

2) ด้ำนกำรรับรู้ควำมเสี่ยง 
2.1) ความเสี่ยงด้านการเงิน ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงิน

ดิจิทัลของผู้ลงทุนในจังหวัดชลบุรีในด้านการตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ ด้านการแสวงหา
ข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก และด้านพฤติกรรมหลังลงทุน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ทราบว่าการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลนั้นมีความเสี่ยงที่สูง เพราะมี
ความผันผวนมาก อาจส่งผลต่อการขาดทุน โดยเงินที่น ามาลงทุนนั้นไม่ได้เป็นเงินทั้งหมดที่มีจะ
แบ่งเป็นส่วนมาส าหรับลงทุนโดยส่วนใหญ่จะแบ่งลงทุนประมาณ 10 % ของรายได้และเมื่อเงิน
จ านวนนี้เสียไปจะไม่กระทบการการด ารงชีวิตของตนเองและครอบครัวซึ่งสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์
ของผู้ให้ข้อมูลสรุปได้ดังนี้“เรื่องความเสี่ยงด้านการเงินไม่คิดว่าเป็นความเสี่ยงหากจะต้องสูญเสีย
ผลประโยชน์หรือไม่ได้ผลตอบแทนตามที่คาดหวังเนื่องจากเงินจ านวนดังกล่าวอีกทั้งจ านวนเงินที่
น ามาลงทุนเป็นเงินที่ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้และตนเองมีการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนอยู่แล้ว
มิได้ลงทุนแบบกระจุกตัวแต่เป็นการกระจายการลงทุนและลงทุนในระยะสั้นเพ่ือหวังผลก าไรเมื่อได้
ผลตอบแทนที่น่าพอใจก็จะขายทิ้งหรือหากเกิดการขาดทุนสามารถถือครองระยะยาวได้ ” แต่ทั้งนี้
ผลการวิจัยด้านความเสี่ยงด้านการเงินมีความเห็นแตกต่างกับงานวิจัยของ จันทร์กวี สุทธิพินิจธรรม 
(2552) ได้ท าการศึกษาเรื่องการรับรู้ ความเสี่ยง ทัศนคติ และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
ต่ออาหารสร้างเสริมสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษานมถั่วเหลืองยูเอชทีผลการศึกษา 
พบว่าการรับรู้ความเสี่ยงด้านการเงินของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมารตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภคต่ออาหารสร้างเสริมสุขภาพ  

ด้านการตัดสินใจลงทุนพบว่ามีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงิน
ดิจิทัลของนักลงทุนในจังหวัดชลบุรี ที่ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 เนื่องจากเป็นความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับ
ค่าใช้จ่าย การสูญเสียจ านวนเงินมากกว่าปกติจากการใช้บริการหรือการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนที่ทราบ
ค่าใช้จ่าย และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนได้จะตัดสินใจลงทุนได้ง่ายกว่าคนที่รับความเสี่ยงในด้าน
การเงินได้น้อย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทร์กวี สุทธิพินิจธรรม (2552) ได้ท าการศึกษาเรื่อง
การรับรู้ความเสี่ยง ทัศนคติ และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคต่ออาหารสร้างเสริมสุขภาพ
ในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษานมถั่วเหลืองยูเอชทีผลการศึกษา พบว่า การรับรู้ความเสี่ยงด้าน 
การเงิน ของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมารตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคต่ออาหารสร้างเสริม
สุขภาพ 
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2.2) ความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพการใช้งาน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลงทุน
ในสกุลเงินดิจิทัลของผู้ลงทุนในจังหวัดชลบุรีในด้านการตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ  
ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจลงทุนและด้านพฤติกรรมหลัง
ลงทุน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจากการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลนั้นนักลงทุนส่วน
ใหญ่เป็นการลงทุนในต่างประเทศเนื่องจากแรกเริ่มมาจากต่างประเทศและประเทศไทยเอง เพ่ิงมี
บริษัทเอกชนที่พัฒนาระบบของคนไทยมาได้ไม่นาน จึงท าให้ผู้ลงทุนมองว่าประสิทธิภาพการใช้งาน
ระบบมีความส าคัญเป็นอย่างมาก หากระบบมีปัญหาใช้งานไม่ได้ ระบบล่ม การติดต่อประสานงานจะ
ยากล าบาก หรือประเทศไทยเองห้ามไม่ให้ลงทุนในกระดานเทรดของต่างประเทศท าให้เสียโอกาส  
ในการลงทุนและถึงขั้นสูญเสียในรูปของตัวเงินได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปาริชาต ประภาสัย 
(2557) ศึกษาเรื่องการรับรู้ถึงความเสี่ยง และการรับรู้คุณค่าผลิตภัณฑ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าการรับรู้
ความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพการใช้งาน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และในทางตรงกันข้ามหาก
นักลงทุนมีความเชื่อมั่นในการใช้งานระบบมากขึ้นจะท าให้ปริมาณการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลมีมาก
ขึ้นไปด้วยสอดคล้องกับแนวความคิดของ พชรพันธุ์ ส าเภาเงิน (2552) พบว่า ปัจจัยด้านความเชื่อมั่น
ด้านทัศนคติน าไปสู่การยอมรับเทคโนโลยีทางการเงิน อย่างเช่น สกุลเงินดิจิทัล ซึ่งการที่จะน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการท าธุรกรรมทางการเงินท าให้ผู้ใช้งานรู้สึกมั่นใจและปลอดภัยมากขึ้นซึ่งมี
แนวโน้มการยอมรับและตัดสินใจใช้งาน 

2.3) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลงทุนในสกุล
เงินดิจิทัลของผู้ลงทุนในจังหวัดชลบุรีในด้านการตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ ด้านการ
แสวงหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก และด้านพฤติกรรมหลังลงทุน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เนื่องจากรูปแบบการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลนั้น มีส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้ามาก ากับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล โดยก าหนด พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลฯ
และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ก าหนดให้ ก.ล.ต.ก ากับดูแลการออกเสนอขาย Investment token และ 
utility token ไม่พร้อมใช้ เนื่องจากมีลักษณะการลงทุนเช่นเดียวกับหลักทรัพย์ มีการให้สิทธิแก่ 
ผู้ลงทุนในโครงการ และมีความผูกพันในทางกฎหมายระหว่างผู้ออกและผู้ถือโทเคนดิจิทัล (ICO 
Issuer) จะต้องได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. มีการเปิดเผยข้อมูลตามที่ก าหนด และต้องเสนอขายผ่าน 
ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ท าให้
ผู้บริโภคเชื่อมั่น มั่นใจที่จะลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของนักลงทุน
ดังนี้ “ความปลอดภัยของข้อมูลของคนเองไม่กังวลเพราะลงทุนน้อย อีกทั้งตนเองลงทุนในกระดานเท
รดของประเทศไทย ซึ่งมี กลต.รองรับการลงทุนอยู่แล้ว ซึ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือของกระดานเทรดที่
ตนเองเลือก” ซึ่งมีความเห็นต่างกับงานวิจัยของปาริชาต ประภาสัย (2557) ศึกษาเรื่องการรับรู้ถึง
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ความเสี่ยงและการรับรู้คุณค่า ผลิตภัณฑ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพของ
ผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าการรับรู้ความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพ
การใช้งาน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  

ในด้านการตัดสินใจลงทุนพบว่ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลงทุนของผู้ลงทุน
ในสกุลเงินดิจิทัลในจังหวัดชลบุรีในระดับนัยส าคัญที่ 0.05 เนื่องจากผู้ลงทุนมีความเชื่อมั่นในระบบ
และความปลอดภัยของข้อมูลในระดับสูงจะกล้าตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลง่ายกว่าผู้ลงทุนที่ไม่
มั่นใจในระบบหรือความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาริชาต ประภาสัย (2557) 
ศึกษาเรื่องการรับรู้ถึงความเสี่ยงและการรับรู้คุณค่าผลิตภัณฑ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริมเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าการรับรู้ความ
เสี่ยงด้านประสิทธิภาพการใช้งาน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

ข้อเสนอที่ได้จำกงำนวิจัยในครั้งนี้ 
จากผลการวิจัยของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และการรับรู้ความเสี่ยงมีผลต่อพฤติกรรม  

การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของผู้ลงทุนในจังหวัดชลบุรี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งนี้  
1) งานวิจัยในครั้งนี้เก็บข้อมูลในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ขาลงดังนั้นนักลงทุนจึงหันมา

ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลมากข้ึน ผู้วิจัยเห็นว่าควรศึกษาการลงทุนประเภทอ่ืนเพ่ือเปรียบเทียบเนื่องจาก
การลงทุนปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย 

2) นักลงทุนมีหลายกลุ่ม เช่น นักลงทุนเป็นอาชีพนักลงทุนรายใหม่ ควรแบ่งกลุ่มในการศึกษา
เพ่ือให้ทราบถึงระดับของการยอมรับความเสี่ยงและพฤติกรรมการลงทุนว่าแต่ละกลุ่มมีพฤติกรรม  
ที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากข้ึน 

3) จากการศึกษาพบว่าหากภาครัฐเข้ามาก ากับดูแล ให้ความรู้ สนับสนุนด้านการลงทุน 
ในสกุลเงินดิจิทัลภายในประเทศ ผ่อนปรนเรื่องการเสียภาษี จะท าให้นักลงทุนหันมาลงทุนประเทศไทย
มากขึ้นและจะก่อให้เกิดรายได้เกิดการหมุนเวียนเงินในระบบเศรษฐกิจในประเทศมากข้ึน  

 
ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 
จากผลการวิจัยของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และการรับรู้ความเสี่ยงมีผลต่อพฤติกรรม 

การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้ 
1) ควรศึกษาปัจจัยทฤษฎีอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล

เพ่ิมเติม เช่น ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านเวลา ความเสี่ยงด้านจิตใจ ความพึงพอใจ 
การรับรู้ประโยชน์ เพราะข้อมูลสามารถน ามาประกอบการแนะน าการลงทุนให้กับผู้บริโภคได้ 
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2) เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ศึกษาประชากรกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดชลบุรีในการศึกษาครั้ง
ต่อไปควรศึกษาประชากรกลุ่มตัวอย่างให้หลากหลายพ้ืนที่มากขึ้นเพ่ือศึกษาว่าประชากรในพ้ืนต่างกัน
ด้วยเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคในการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล 

3) ผู้วิจัยควรใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง คือ อ่านแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด เพราะผู้ตอบแบบสอบถามมีหลายกลุ่ม เร่งรีบ หรือ 
มีเวลาน้อย  
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ศึกษำควำมพร้อมและควำมต้องกำรของหน่วยงำนผู้ให้บริกำรและ 
ประชำชนผู้รับบริกำรสวนสำธำรณะ:  

กรณีศึกษำ สวนสำธำรณะทุ่งหนองตะไกร ต ำบลตะเคียนเตี้ย อ ำเภอบำงละมุง 
จังหวัดชลบุร ี

พัชริดำ สถำพรเจริญยิ่ง* 

บทคัดย่อ 

การศึกษาความพร้อมและความต้องการของหน่วยงานผู้ให้บริการและประชาชนผู้รับบริการ
สวนสาธารณะ: กรณีศึกษา สวนสาธารณะทุ่งหนองตะไกร ต าบลตะเคียนเตี้ย อ าเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าการเปรียบเทียบ
มุมมองความพร้อมด้านการให้ความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ ด้านความปลอดภัย และด้านการดูแล
รักษาสวนสาธารณะ ในมุมมองของหน่วยงานผู้ให้บริการสวนสาธารณะทุ่งหนองตะไกรกับมุมมองของ
ประชาชนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะทุ่งหนองตะไกร และเพ่ือเปรียบเทียบมุมมองความต้องการด้าน
การให้ความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ ด้านความปลอดภัย และด้านการดูแลรักษาสวนสาธารณะ 
ในมุมมองของหน่วยงานผู้ให้บริการสวนสาธารณะทุ่งหนองตะไกรกับมุมมองของประชาชนผู้ใช้บริการ
สวนสาธารณะทุ่งหนองตะไกร พร้อมทั้งเสนอแนวทางการจัดการสวนสาธารณะ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และเหมาะสมกับการใช้งานจริงของประชาชนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะทุ่งหนอง
ตะไกร ผลการศึกษาพบว่า ด้ำนควำมพร้อม กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามครั้งนี้ในมุมมองของ
หน่วยงานผู้ให้บริการสวนสาธารณะ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าสวนสาธารณะทุ่งหนองตระไกรมีความ
พร้อมในด้านการดูแลรักษาสวนสาธารณะสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านการให้ความสะดวกแก่ผู้มาใช้
บริการและด้านความปลอดภัย ตามล าดับ 

ในมุมมองของประชาชนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าสวนสาธารณะ
ทุ่งหนองตระไกรมีความพร้อมในด้านการให้ความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการสูงที่สุด รองลงมาคือ 
ด้านความปลอดภัยและด้านการดูแลรักษาสวนสาธารณะมีความพร้อมอยู่ในระดับที่เท่ากัน  

โดยสรุป ความพร้อมด้านการให้ความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการและด้านการดูแลรักษา
สวนสาธารณะในมุมมองของหน่วยงานผู้ให้บริการกับประชาชนผู้ใช้บริการมีมุมมองที่ “แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05” ความพร้อมด้านความปลอดภัย ในมุมมองของหน่วยงาน 
ผู้ให้บริการกับประชาชนผู้ใช้บริการมีมุมมองที ่“ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

                                                           
*
 นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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ด้ำนควำมต้องกำร จากการวิจัยในครั้งนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 
ในมุมมองของหน่วยงานผู้ให้บริการสวนสาธารณะ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าสวนสาธารณะทุ่งหนอง
ตระไกร มีความต้องการด้านการดูแลรักษาสวนสาธารณะสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านการให้ความ
สะดวกแก่ผู้มาใช้บริการและด้านความปลอดภัย ตามล าดับ 

ในมุมมองของประชาชนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าสวนสาธารณะ
ทุ่งหนองตระไกร มีความต้องการด้านการให้ความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการสูงที่สุด รองลงมาคือ  
ด้านการดูแลรักษาสวนสาธารณะและด้านความปลอดภัย ตามล าดับ  

โดยสรุป ความต้องการด้านการให้ความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ ความต้องการด้านความ
ปลอดภัย และด้านการดูแลรักษาสวนสาธารณะ ในมุมมองของหน่วยงานผู้ให้บริการกับประชาชน
ผู้ใช้บริการมีมุมมองที่ “ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05”  

ค ำส ำคัญ: ความพร้อมและความต้องการ, ผู้ให้บริการและประชาชนผู้รับบริการ, สวนสาธารณะ 

 
1. บทน ำ 

 
ในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 

ชีวิตการเป็นอยู่ การด ารงชีวิตของมนุษย์นั้นจ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับหลายสิ่งหลายอย่างตลอดเวลา 
ประกอบกับปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางวิทยาการสมัยใหม่เพ่ิมมากขึ้น เพ่ืออ านวยความสะดวกสบาย 
และรองรับกับความต้องการของมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งเครื่องมือ เครื่องใช้อันเป็นสาเหตุที่ท าให้
มนุษย์ใช้ก าลังในการท ากิจวัตรประจ าวันน้อยลงและท าให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย เนื่องจากขาดการ
ออกก าลังกาย อีกหนึ่งสาเหตุที่ท าให้มนุษย์มีการออกก าลังกายน้อยลง ก็คือการท างานซึ่งการท างาน
นั้นถือเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญของชีวิตท าให้เรามีรายได้และเป็นเครื่องพิสูจน์ตัวตน แต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมด
เพราะจริง ๆ แล้วชีวิตยังมีอีกหลายด้านที่จะต้องท าให้ส าเร็จ รวมถึงด้านสุขภาพร่างกายที่ต้องดูแล 
ครอบครัวที่ยังต้องรับผิดชอบด้วย แต่ในปัจจุบันปัญหาหนึ่งของมนุษย์ที่ประสบพบเจอ คือการพยายาม
ท าให้ชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัวสมดุลกัน หรือที่เรียกว่า Work-Life Balance คือ การจัดการ
ชีวิตและการท างานให้สมดุลกันแบบแบ่งครึ่งแต่ในความเป็นจริงไม่ได้ถูกแบ่งกันอย่างง่าย ๆ เนื่องจาก
ในแต่ละด้านจะมีรายละเอียดปลีกย่อยมากมายที่เราต้องท า ส่งผลท าให้มนุษย์เราจ าเป็นที่จะต้อง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต เพ่ือให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในด้านต่าง ๆ มนุษย์
จึงต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้สามารถอยู่รอดได้ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้เองส่งผลให้
มนุษย์เกิดการสั่งสมความเครียด ความเหนื่อยล้ามากขึ้น ทั้งจากการท างาน การใช้ชีวิต แต่ ณ ปัจจุบัน
สถานที่ที่เหมาะแก่การจัดกิจกรรมนันทนาการ หรือ การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพและเพ่ือช่วย  
ผ่อนคลายความเครียด ความเหนื่อยล้าหาได้ยากขึ้น บ้างก็ไม่สามารถรองรับต่อความต้องการหรือ 
Life Style ของมนุษย์ได้เพราะเหตุนี้ สวนสาธารณะ ซึ่งถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทหนึ่งที่
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มีความส าคัญส าหรับชีวิตความเป็นอยู่แบบเมือง (Urban Life) สามารถตอบสนองความต้องการ 
การพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งเป็นสิ่งจ า เป็นส าหรับมนุษย์ และเป็นสถานที่ที่จัดขึ้นโดยรัฐ โดยมี
วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพ่ือเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจส าหรับประชาชนทั่วไป ไม่มีการเก็บ
ค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น มีการจัดบริเวณไว้อย่างสวยงาม ประกอบไปด้วย ต้นไม้ ทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ 
สระน้ า สนามหญ้า มีสิ่งบริการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพ่ือให้สะดวกสบาย และตอบสนองความ
ต้องการประชาชนผู้ที่มาใช้บริการในพ้ืนที่ (วัชรี น้อยพิทักษ์, 2536) จึงถือเป็นสถานที่ส าคัญสถานที่
หนึ่งในการช่วยผ่อนคลายความเครียด ความเหนื่อยล้าได้  

จากความส าคัญของสวนสาธารณะข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการศึกษาความพร้อมและ
ความต้องการในการให้บริการสวนสาธารณะ อาทิเช่น ความพร้อมด้านการให้ความสะดวกแก่ผู้มาใช้
บริการลานจอดรถ ห้องน้ า ระบบการรักษาความปลอดภัยในสวนสาธารณะ การดูแลรักษาสวนสาธารณะ 
ฯลฯ ในการรองรับความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะ เพ่ือเปรียบเทียบทั้งมุมมอง
ความพร้อมของผู้ให้บริการ และความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะ พร้อมทั้งเสนอ
แนวทางในการจัดการสวนสาธารณะ รูปแบบการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพใช้งานจริง  

โดยผู้วิจัยเลือก สวนสาธารณะทุ่งหนองตะไกร ต าบลตะเคียนเตี้ย อ าเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี เป็นพ้ืนที่ในการท าการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากสวนสาธารณะทุ่งหนองตะไกรเป็นสวนสาธารณะ
แห่งแรกที่พ่ึงเปิดให้บริการ ในเขตพ้ืนที่ต าบลตะเคียนเตี้ย อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยอยู่ใน
การดูแลของเทศบาลต าบลตะเคียนเตี้ย ถือเป็นสถานที่ที่ใช้ส าหรับการออกก าลังกาย ท ากิจกรรม
นันทนาการ และส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นท่ีต าบลตะเคียนเตี้ย   

โดยแต่เดิมสวนสาธารณะทุ่งหนองตะไกร เป็นพ้ืนที่สาธารณะส าหรับเลี้ยงสัตว์ มีเนื้อที่ดิน
ประมาณ 144 ไร่ 2 งาน 06 ตารางวา ซึ่งเทศบาลต าบลตะเคียนเตี้ย ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของ
คุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตต าบลตะเคียนเตี้ย จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะ
ให้เป็นพื้นทีท่ี่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ต่อชุมชนได้ โดยท าควบคู่ไปกับการปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมือง
และการจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและ  
เพ่ือพัฒนาที่ดินแห่งนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ จึงได้มีการจัดท าโครงการขอใช้ที่ดิน
เพ่ือพัฒนาที่ดินสาธารณประโยชน์ขึ้น โดยการจัดท าเป็นสวนสาธารณะทุ่งหนองตะไกร  

 

2. ค ำถำมกำรวิจัย  
  

2.1 ความพร้อมด้านการให้ความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ ด้านความปลอดภัย และด้านการ
ดูแลรักษาสวนสาธารณะ ในมุมมองของหน่วยงานผู้ให้บริการสวนสาธารณะทุ่งหนองตะไกร แตกต่าง
จากมุมมองของประชาชนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะทุ่งหนองตะไกร อย่างมีนัยส าคัญหรือไม่อย่างไร  
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2.2 ความต้องการด้านการให้ความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ ด้านความปลอดภัย และด้านการ
ดูแลรักษาสวนสาธารณะ ในมุมมองของหน่วยงานผู้ให้บริการสวนสาธารณะทุ่งหนองตะไกร แตกต่าง
จากมุมมองของประชาชนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะทุ่งหนองตะไกร อย่างมีนัยส าคัญหรือไม่อย่างไร  

 

3. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
  

เพ่ือท าการเปรียบเทียบมุมมองความพร้อมด้านการให้ความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ 
ด้านความปลอดภัย และด้านการดูแลรักษาสวนสาธารณะ ในมุมมองของหน่วยงานผู้ให้บริการ
สวนสาธารณะทุ่งหนองตะไกรกับมุมมองของประชาชนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะทุ่งหนองตะไกรและ
เพ่ือเปรียบเทียบมุมมองความต้องการด้านการให้ความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ ด้านความปลอดภัย 
และด้านการดูแลรักษาสวนสาธารณะในมุมมองของหน่วยงานผู้ให้บริการสวนสาธารณะทุ่งหนอง
ตะไกรกับมุมมองของประชาชนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะทุ่งหนองตะไกร พร้อมทั้งเสนอแนวทางการ
จัดการสวนสาธารณะ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเหมาะสมกับการใช้งานจริงของประชาชน
ผู้ใช้บริการสวนสาธารณะทุ่งหนองตะไกร  

 

4. ขอบเขตกำรวิจัย 
  

4.1 ขอบเขตด้ำนพื้นที่  
พ้ืนที่สวนสาธารณะทุ่งหนองตะไกร ต าบลตะเคียนเตี้ย อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

 

4.2 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
ศึกษารูปแบบการใช้พ้ืนที่สวนสาธารณะ ความพร้อมและความต้องการในด้านการให้ความ

สะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ ด้านความปลอดภัย และด้านการดูแลรักษาสวนสาธารณะของผู้ใช้บริการ
สวนสาธารณะทุ่งหนองตะไกร เพ่ือท าการเปรียบเทียบความพร้อมในการให้บริการ ในมุมมองของ
หน่วยงานผู้ให้บริการสวนสาธารณะทุ่งหนองตะไกรกับมุมมองของประชาชนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะ
ทุ่งหนองตะไกร และเพ่ือเปรียบเทียบความต้องการในมุมมองของหน่วยงานผู้ให้บริการสวนสาธารณะ
ทุ่งหนองตะไกรกับมุมมองของประชาชนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะทุ่งหนองตะไกร และเสนอแนวทาง
ในการจัดการสวนสาธารณะทุ่งหนองตะไกรให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานจริง 
 
 
 
 



 271 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอสิระของ 
นักศึกษาหลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุรี 

5. กำรทบทวนวรรณกรรม 
  

การวิจัยในหัวข้อ ศึกษาความพร้อมและความต้องการของหน่วยงานผู้ให้บริการและ
ประชาชนผู้รับบริการสวนสาธารณะ: กรณีศึกษา สวนสาธารณะทุ่งหนองตะไกร ต าบลตะเคียนเตี้ย 
อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้ท าการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างมุมมองความพร้อม 
ในการให้บริการสวนสาธารณะของหน่วยงานผู้ให้บริการกับมุมมองของประชาชนผู้ใช้บริการ
สวนสาธารณะและเปรียบเทียบมุมมองความต้องการของหน่วยงานผู้ให้บริการกับมุมมองของ
ประชาชนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะ ในด้านการให้ความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ ด้านความปลอดภัย 
และด้านการดูแลรักษาสวนสาธารณะ พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการจัดการสวนสาธารณะ รูปแบบ
การให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพใช้งานจริง โดยมีการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ที่ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 
 

5.1 ควำมหมำยของสวนสำธำรณะ 
สวนสำธำรณะ หมายถึง สถานที่ที่ให้ประชาชนเข้าไปพักผ่อนหย่อนใจ คลายเครียดเป็นที่

เพ่ิมความสดชื่น และใช้ในการออกก าลังกาย เล่นกีฬา การเดินเที่ยวเล่น ส าหรับประชาชนทุกเพศ  
ทุกวัย ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ภายในพ้ืนที่ โดยสวนสาธารณะในที่นี้ไม่รวมสนามที่มีการแข่งขัน เช่น 
สนามกีฬาแห่งชาติและเป็นสถานที่ที่ได้สัมผัสกับธรรมชาติ มีการจัดภูมิทัศน์ไว้อย่างสวยงามสงบร่มรื่น 
ประกอบด้วย สนามหญ้า ลานอเนกประสงค์น้ าพุ สระน้ า มีที่ส าหรับนั่งพัก มีการตกแต่งด้วยไม้ดอก 
ไม้ประดับ โดยส่วนใหญ่เป็นสถานที่ที่จัดตั้งขึ้นโดยหน่วยงานของภาครัฐ เพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนที่เข้ามาท ากิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งประชาชนสามารถใช้บริการ
สวนสาธารณะได้ตามเวลาที่ก าหนด (จิตตินันท์ เรืองวีระยุทธ์ , 2536; วัชรี น้อยพิทักษ์, 2536) 
 

5.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนสำธำรณะ 
เพ่ือความเข้าใจและเป็นพ้ืนฐานของการศึกษา เรื่อง การจัดการสวนสาธารณะ: กรณีศึกษา 

สวนสาธารณะทุ่งหนองตะไกร ต าบลตะเคียนเตี้ยอ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ที่พอสรุปเป็นเนื้อหาได้ดังนี้ 

5.2.1 วัตถุประสงค์ของกำรจัดสวนสำธำรณะ 
เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ ออกก าลังกาย และเพ่ือเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเป็นแหล่ง

เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสม 
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5.2.2 ควำมส ำคัญของสวนสำธำรณะ 
เป็นสถานที่ที่คนใช้สร้างความสมบูรณ์ให้แก่ตนเองทั้งร่างกายและจิตใจเป็นสถานที่

ป้องกันการบุกรุกท าลายธรรมชาติ ในขณะเดียวกันก็เป็นสถานที่ที่ส่งเสริมความสมดุลของธรรมชาติ 
ช่วยป้องกันธรรมชาติไม่ให้สูญหายไป ซึ่งถือว่าสวนสาธารณะมีประโยชน์ต่อการศึกษานอกสถานที่  
ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนการศึกษา โดยเน้นหนักถึงการใช้ประโยชน์ของความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมกับคน ในด้านการจัดสวนสาธารณะในชุมชนท าให้เกิดผลดีเช่น มีที่ว่างส าหรับปลูกต้นไม้
มากขึ้น เนื่องจากต้นไม้จะท าหน้าที่ป้องกันมลพิษทางอากาศได้และช่วยให้คนในสังคมได้ใกล้ชิดกับ
ธรรมชาติ และรู้ซึ้งถึงความจ าเป็นที่จะต้องรักษาธรรมชาติไว้สิ่งต่าง ๆ ที่สร้างไว้ในสวนสาธารณะ 
มีผลดีต่อเศรษฐกิจของชุมชน เช่นบริเวณธรรมชาติ สถานที่เล่นกลางแจ้ง ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดผู้คน  
ในบริเวณใกล้เคียงและที่ห่างไกลเข้ามาใช้บริการในสวนสาธารณะได้ (อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ, 
2548) 

5.2.3 ประเภทของสวนสำธำรณะ 
สวนสาธารณะจ าแนกได้ตามลักษณะของพ้ืนที่วัตถุประสงค์ของการใช้งาน ดังนี้ 
1) สวนสาธารณะขนาดย่อม หมายถึง สวนสาธารณะที่มีพ้ืนที่ไม่เกิน 2 ไร่ หรือมีรัศมีการ

ให้บริการไม่เกิน 1 กิโลเมตร 
2) สวนสาธารณะขนาดเล็ก หมายถึง สวนสาธารณะที่มีพ้ืนที่ตั้งแต่ 2.5 ไร่ แต่ไม่เกิน124 

ไร่ หรือมีรัศมีการให้บริการประมาณ 3-8 กิโลเมตร 
3) สวนสาธารณะขนาดกลาง หมายถึง สวนสาธารณะที่มีพ้ืนที่ตั้งแต่ 125 ไร่ แต่ไม่เกิน 

500 ไร่ หรือมีรัศมีการให้บริการมากกว่า 8 กิโลเมตร 
4) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ หมายถึง สวนสาธารณะที่มีพ้ืนที่มากกว่า 500 ไร่ 
สวนสาธารณะแบ่งตามความแตกต่างในการใช้บริการ (อมรรัตน์ กฤตยานวัช , 2525) 

ได้ดังนี้  
1) สวนสาธารณะ (Public Park) เป็นสวนที่หน่วยงานของรัฐจัดท าขึ้น และเป็นหน่วยงาน 

ทีก่ ากับดูแลบ ารุงรักษา เพ่ือให้บริการประชาชนทั่วไป ทุกเพศทุกวัย โดยไม่คิดค่าบริการ สามารถเข้า
ใช้ได้ตามเวลาที่ก าหนดในการให้บริการ  

2) สวนกึ่งสาธารณะ (Semi-public Park) เป็นสวนที่หน่วยงานของรัฐจัดท าขึ้นและ 
เป็นหน่วยงานที่ก ากับดูแลบ ารุงรักษา เช่นเดียวกับสวนสาธารณะ โดยเปิดให้บริการประชาชน 
ซึ่งมีการเก็บค่าผ่านประตูโดยหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบสวนประเภทนี้มีเพียงหน่วยงานเดียว คือ 
องค์การสวนสัตว์ฯ  

3) สวนเอกชน (Private Park) สวนประเภทนี้เอกชนเป็นผู้จัดท าขึ้น เพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชน มีลักษณะเป็นสวนสนุก มีอุปกรณ์เครื่องเล่น และมีการเรียกเก็บค่าบริการ
ค่อนข้างสูง เช่น สวนสยาม  
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2.2.4 ลักษณะท่ีดีและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในสวนสำธำรณะ 
ด้ำนกำรให้ควำมสะดวกแก่ผู้มำใช้บริกำร 
มีป้ายบอกชื่อสวนสาธารณะบริเวณประตูทางเข้า ป้ายสัญลักษณ์ เพ่ือบอกกฎเกณฑ์ 

การใช้สถานที่ เช่น ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามเล่นฟุตบอล เป็นต้น มีแผนที่และแผนผังแสดงขอบเขตและ
ต าแหน่งที่ตั้งของสวนสาธารณะ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการทราบและควรมีม้านั่งศาลาพักผ่อน ประกอบด้วย 
ศาลานั่งชมวิว ศาลาจัดกิจกรรมต่าง ๆ สะพาน ประกอบด้วย สะพานส าหรับคนข้ามสระน้ ามีถนน
ภายในสถานที่พักผ่อนตามมาตรฐานมีถังขยะ สุขาชาย-หญิง และส าหรับผู้พิการ มีศูนย์ให้ค าแนะน า
และให้บริการประชาสัมพันธ์ เพ่ือเป็นศูนย์ติดต่อแก่ประชาชนผู้เข้าใช้บริการ ที่ส าคัญควรมีระบบ
ไฟฟ้า และเครื่องเสียงในสวนสาธารณะ (อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ, 2548) 

ด้ำนควำมปลอดภัย 
มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณภายในสวนสาธารณะมีแสงสว่างในเวลากลางคืน

และควรจัดให้มีประตูเข้าออกไม่มากนัก ในเวลากลางคืนควรเปิดใช้แค่ประตูเดียวท ารั้วกันในบริเวณที่
ไม่ปลอดภัย เช่น รั้วกั้นริมน้ า หากส่วนนั้นอยู่ใกล้สนามเด็กเล่น มีการตรวจตราสายไฟและปลั๊กไฟ 
ท าการตัดต้นไม้ที่มีกิ่งแห้งหรือแต่งพุ่มไม้เสมอไม่ให้มืดทึบเกินไปและควรมีหน่วยพยาบาลเพ่ือปฐม
พยาบาลเบื้องต้น (อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ, 2548) 

ด้ำนกำรดูแลรักษำ 
1) ท าความสะอาดสม่ าเสมอ เช่น เก็บขยะ กวาดถนน กวาดสนาม เป็นต้น 
2) ตัดหญ้า ตัดแต่งพุ่มของต้นไม ้
3) ให้ปุ๋ย รดน้ า พรวนดิน และฉีดยากันแมลง 
4) มีการปลูกต้นไม้ทดแทนไม้เดิมที่ตายไปหรือก าลังจะตาย 
5) ซ่อมแซมอุปกรณ์ เช่น ทาสีเก้าอ้ี ติดป้ายหรือท ารั้วใหม่ 
6) รณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันรักษาความสะอาด 
7) อนุรักษ์สภาพที่สวยงามตามธรรมชาติไว้ 
5.2.5 แนวควำมคิดเกี่ยวกับกำรออกแบบสวนสำธำรณะที่ดี 
การออกแบบสวนสาธารณะที่ดี คือ ต้องอาศัยความร่วมมือและมีการท าความเข้าใจ

เกี่ยวกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ผู้มาใช้บริการ รวมถึงท าความเข้าใจถึงบทบาทที่แท้จริง
ของสวนสาธารณะ โดยสวนสาธารณะเป็นสถานที่ส าคัญที่สามารถให้ผู้คนได้เข้ามาพบประสบการณ์ที่
แตกต่างจากในชีวิตประจ าวันได้พบบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ ได้ท ากิจกรรมที่หลากหลาย เช่น เดิน
หรือวิ่งออกก าลังกายซึ่งองค์ประกอบพื้นฐานของสวนสาธารณะที่ดี คือ เป็นสถานที่ที่ง่ายต่อการเข้าถึง
และเชื่อมโยงกับชุมชนที่อยู่โดยรอบ (Access) มีความปลอดภัยสะอาดและดึงดูดใจ (Comfort and 
image) และที่ส าคัญที่สุดคือเป็นสถานที่ที่ผู้คนได้มาพบปะสังสรรค์กัน (Sociability) (จรัสพิมพ์ 
บุญญานันต์, 2560) 
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5.2.6 แนวควำมคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรใช้สวนสำธำรณะ 
ปัจจุบันการใช้พ้ืนที่สวนสาธารณะไม่ใช่เพียงการใช้ส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจอย่าง

เดียว กิจกรรมที่เกิดขึ้นในสวนสาธารณะมีความหลากหลาย เช่น การออกก าลังกาย การศึกษาระบบ
นิเวศน์การเกิดสังคมของคนแต่ละกลุ่ม พฤติกรรมการใช้สวนสาธารณะของแต่ละบุคคลนั้นไม่
เหมือนกัน การศึกษาด้านพฤติกรรมการใช้สวนสาธารณะในหลายประเทศมีความแตกต่างกัน ปัจจัยที่
เป็นตัวท าให้เกิดความต่างด้านการใช้งานนั้น นอกจากจะเป็นเรื่องของวัย ปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรม
วิถีชีวิต และสิ่งแวดล้อมก็มีผลต่อพฤติกรรมการใช้งานสวนสาธารณะเช่นกัน 

5.2.7 แนวคิดพฤติกรรมของผู้ใช้พ้ืนที่สำธำรณะ 
1) บรรยากาศและสภาพแวดล้อม 
ผู้ใช้สวนมีความต้องการในเรื่องบรรยากาศภายในสวน ต้องการสัมผัสธรรมชาติที่มีการ

จัดการพ้ืนที่ส าหรับปลูกต้นไม้และให้เกิดความหลากหลายในการเดินผ่านจุดต่าง ๆ ซึ่งจะต้อง
เหมาะสมกับกิจกรรมที่เกิดขึ้น เช่น เล่นกีฬาต้องการความโปร่งโล่ง ลมไม่แรงเกินไป ในสวนกับสภาพ
ของพ้ืนที่และต าแหน่งของที่นั่งควรมีการจัดวางให้คนได้เปิดมุมมอง (Rutledge and Molnar, 1985; 
Marcus and Francis, 1990) 

2) สภาพทางสังคม  
การใช้สวนสาธารณะในหนังสือ A Visual Approach to Park Design แบ่งพฤติกรรม

ของคนท่ีเข้ามา ดังนี้ 
- To see and to be seen คนมาใช้สวนเพ่ือดูคนอ่ืนท ากิจกรรม และต้องการให้ผู้อ่ืน

ได้ดูพฤติกรรมของคนท่ีท ากิจกรรม 
- Show time may be any time คนมาใช้สวนเพ่ือแสดงออก สวนเปรียบเสมือนเวที

ให้แสดงความสามารถ เช่น กิจกรรมดนตรีและกีฬา 
นอกจากนั้น ผู้ใช้สวนยังมีเหตุผลอื่นที่นอกเหนือจากต้องการสัมผัสธรรมชาติและต้องการ

มีปฏิสัมพันธ์ใน 2 ลักษณะ คือ (1) ความต้องการมีส่วนร่วมโดยตรง เป็นการเข้ามาใช้พ้ืนที่ท ากิจกรรม
ต่าง ๆ กับครอบครัว เพ่ือนหรือคนที่คุ้นเคย รวมถึงการเข้าเพ่ือพบปะสังสรรค์ สื่อสารกับบุคคลอ่ืน 
และ (2) ความต้องการมีส่วนร่วมทางอ้อม เป็นการเข้ามาใช้พ้ืนที่ในลักษณะสังเกตดูความเปลี่ยนแปลง 
ความเป็นไปตา่ง ๆ ไม่ต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ พบได้ในคนวัยเกษียณเป็นส่วนใหญ่สิ่งส าคัญ
ของพฤติกรรมคนกลุ่มนี้ คือ การจัดวางที่นั่งในสวน (Rutledge, 1981; Marcus and Francis, 1990) 

3) สภาพความรู้สึกปลอดภัยในพื้นท่ี 
แบ่งความปลอดภัยในการใช้พ้ืนที่สวนสาธารณะเป็น 2 ลักษณะ คือ (1) ความปลอดภัย

ทางด้านร่างกาย เป็นการจัดสถานที่ให้เกิดความปลอดภัย ได้แก่ มีการดูแลรักษาบริเวณพ้ืนที่ การใช้
วัสดุที่เหมาะสมกับสภาพใช้สอย เป็นต้น และ (2) ความปลอดภัยจากอาชญากรรม เป็นการออกแบบ
ไม่ให้มีจุดลับสายตา หากมีพ้ืนที่ที่ลึกเข้าไปควรจัดให้มีกิจกรรม เพ่ือให้คนเข้าไปที่บริเวณนั้น ออกแบบ
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ความสว่างไม่ให้แสงจ้าเกินไปและน้อยเกินไปการออกแบบพื้นที่สวนสาธารณะให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย
และมีลักษณะเปิดโล่ง (นิลุบล คล่องเวสสะ, 2544) 

4) สภาพความรู้สึกด้านความสวยงาม 
ความสวยงามของสวนสาธารณะเป็นสิ่งส าคัญมาก เพราะจะท าให้ผู้ที่เข้ามาในพ้ืนที่มี

ความรู้สึกสบายใจ และก่อให้เกิดความระมัดระวังในการใช้สถานที่ ความสวยงามของสวนสาธารณะ 
ประกอบด้วย การจัดองค์ประกอบที่จะต้องมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สภาพโดยรวมของสวนมี
ความสะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบและมีการดูแลรักษาเอาใจใส่เป็นอย่างดี (Rutledge, 1981) 
 

5.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกำรบริกำรสำธำรณะ 
เป็นกิจกรรมที่อยู่ในความควบคุมของฝ่ายปกครองที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของส่วนรวมของประชาชน โดยมีลักษณะเป็นกิจกรรมที่อยู่ในการควบคุมของรัฐที่สนอง
ความต้องการส่วนรวมของประชาชน โดยวิธีด าเนินการบริการสาธารณะ สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ได้เสมอ เพ่ือให้เหมาะสมแก่ความจ าเป็น (ประยูร กาญจณดล, 2549; ปฐม มณีโรจน์, 2538) 

 
5.4 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกำรให้บริกำรประชำชนภำครัฐ 
การจะให้บริการมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด คือ การให้บริการที่

ไม่ค านึงถึงตัวบุคคลหรือเป็นการบริการที่ปราศจากอารมณ์ มีความเท่าเทียมกัน โดยการให้บริการ
สาธารณะต่าง ๆ นั้นความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อบริการถือว่ามีความส าคัญเพราะเป็นสิ่งที่ 
บ่งบอกว่า บริการสาธารณะดังกล่าวประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใดและการบริการนั้นก็เพ่ือให้เกิด
ความสุขและความสงบเรียบร้อย (Weber, 1966; เจิดศักดิ์ชีวะ ก้องเกียรติ, 2534) 
 

5.5 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสวนสาธารณะ มีดังนี้ 
เวทิสา กาญจนแก้ว (2544) ได้ท าการศึกษาวิจัย ความพึงพอใจของประชาชนผู้มาใช้บริการ

ต่อการจัดการสวนสาธารณะ กรณีศึกษาสวนสาธารณะหนองประจักษ์ จังหวัดอุดรธานี พบว่า การให้
คุณค่าสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจัดการสวนสาธารณะแตกต่างกัน อายุระดับ
การศึกษา ลักษณะที่พักอาศัย ประเภทของผู้เข้าใช้บริการที่มีความแตกต่างกัน มีความพึงพอใจ
แตกต่างกัน อีกทั้งพบว่าปัญหาและความต้องการของประชาชนผู้มาใช้บริการสวนสาธารณะหนอง
ประจักษ ์คือ 

1) ด้านความสะอาด โดยต้องการให้เพ่ิมถังขยะตามจุดต่าง ๆ มากข้ึน 
2) ต้องการใช้มีการลงโทษผู้กระท าความผิดอย่างชัดเจน 
3) ต้องการให้มีการท านุบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้ใช้ได้เสมอ 
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4) ด้านความปลอดภัย ต้องให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเพียงพอและ 
มีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะ คือ ภาครัฐควรจัดเจ้าหน้าที่ดูแลในการจัดการสวนสาธารณะหนองประจักษ์
รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชนผู้มาใช้บริการในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และเจ้าหน้าที่ต้องเพ่ิมความเข้มงวดในการรักษากฎระเบียบและบทลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามอย่าง
จริงจัง 

ปฏิเวธ แก้วเกิด และคณะ (2564) ได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง มูลเหตุส าคัญในสวนสาธารณะ
กรุงเทพมหานครการใช้บริการ: บริบทความแตกต่างของผู้ใช้ในแต่ละเจนเนอเรชั่น พบว่า  

1) มูลเหตุส าคัญในการออกก าลังกายภาพรวมของทั้งสามเจนเนอเรชั่นในสวนสาธารณะของ
กรุงเทพมหานครด้านแรงจูงใจในการออกก าลังกายของเจนเนอเรชั่นต่าง ๆ ในสวนสาธารณะของ
กรุงเทพมหานครโดยส่วนใหญ่แรงจูงใจในการใช้บริการสวนสาธารณะอยู่ในระดับดีทั้ง 4 ด้าน 

- แรงจูงใจทางด้านเพ่ือน มีผลต่อการใช้บริการสวนสาธารณะของเจนเนอเรชั่น X 
มากที่สุด เจนเนอเรชั่น B และเจนเนอเรชั่น Y ตามล าดับ 

- แรงจูงใจทางด้านสังคม มีผลต่อการใช้บริการสวนสาธารณะของเจนเนอเรชั่น  B 
มากที่สุด เจนเนอเรชั่น Y และเจนเนอเรชั่น X ตามล าดับ 

- แรงจูงใจด้านการรับรู้ข่าวสาร มีผลต่อการใช้บริการสวนสาธารณะของเจนเนอ
เรชั่น Y มากที่สุดเจนเนอเรชั่น X และเจนเนอเรชั่น B ตามล าดับ 

2) เปรียบเทียบมูลเหตุแรงจูงใจในการออกก าลังกายระหว่างเจนเนอเรชั่นต่าง ๆ 
ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร ด้านความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกาย โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับพอใช้เมื่อพิจารณาความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกายแยกตามเจนเนอเรชั่น X มีความรู้เกี่ยวกับ
การออกก าลังกายอยู่ในระดับพอใช้ของเจนเนอเรชั่น Y มีความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกายอยู่ใน
ระดับพอใช้และความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกายของเจนเนอเรชั่น B อยู่ในระดับพอใช้ ตามล าดับ 
เมื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจด้านความรู้ในการออกก าลังกายระหว่างเจนเนอเรชั่น พบว่า ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3) เปรียบเทียบมูลเหตุแรงจูงใจในการออกก าลังกายระหว่างเจนเนอเรชั่นต่าง ๆ 
ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร ด้านทัศนคติเกี่ยวกับการออกก าลังกายโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับพอใช้และเมื่อเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกายของเจนเนอเรชั่น X พบว่า ความรู้
เกี่ยวกับการออกก าลังกายอยู่ในระดับพอใช้ส่วนแรงจูงใจทางด้านครอบครัวมีผลต่อการใช้บริการของ
เจนเนอเรชั่น Y พบว่า ความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกายอยู่ในระดับพอใช้และความรู้เกี่ยวกับการออก
ก าลังกายของเจนเนอเรชั่น B อยู่ในระดับพอใช้เจนเนอเรชั่นต่าง ๆ มีทัศนคติเกี่ยวกับการออกก าลัง
กายอยู่ในระดับพอใช้เมื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจด้านทัศนคติในการออกก าลังกายระหว่างเจนเนอเรชั่น 
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พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ระหว่างเจนเนอเรชั่น X และเจนเนอ
เรชั่น B 

4) เปรียบเทียบมูลเหตุแรงจูงใจในการออกก าลังกายระหว่างเจนเนอเรชั่นต่าง ๆ 
ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร ด้านการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมการออกก าลังกายแรงจูงใจ
ในการออกก าลังกายระหว่างเจนเนอเรชั่นต่าง ๆ ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม
อยู่ในระดับดีมากและเมื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมการออกก าลังกายของเจนเนอ
เรชั่น Y พบว่า การปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมการออกก าลังกายอยู่ในระดับดีมาก ส่วนของเจนเนอ
เรชั่น B พบว่า การปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมการออกก าลังกายอยู่ในระดับดีมาก เมื่อเปรียบเทียบ
แรงจูงใจด้านพฤติกรรมในการออกก าลังกายระหว่างเจนเนอเรชั่น พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ระหว่างเจนเนอเรชั่น Y กับเจนเนอเรชั่น X และเจนเนอเรชั่น X กับ
เจนเนอเรชั่น B  
 ปิยะ กล้าประเสริฐ (2559) ได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพการให้บริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี พบว่า การให้บริการด้านสาธารณูปโภคมี
ประสิทธิภาพในการให้บริการต่ ากว่าร้อยละ 90 เพียง 2 ด้าน คือ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม
และด้านความสงบเรียบร้อย และด้านการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน เนื่องจากปริมาณประชากรที่ 
อบต. ดูแลมีปริมาณน้อยกว่า ท าให้การบังคับใช้อ านาจรัฐ ในด้านต่าง ๆ ท าได้ง่ายและทั่วถึงกว่า  
อบจ. ส่วนการให้บริการที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการมากกว่าร้อยละ 90 ได้แก่ ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสาธารณูปโภค ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการสาธารณสุข และ
ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 98.7 , 98.7, 
94.7, 91.3 และ 90.9 ตามล าดับ) 

ภัทราวดี อ่ิมศิริ (2548) ได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง การให้บริการสวนสาธารณะเขตลาดกระบัง 
การวิจัยนี้ได้ศึกษา การให้บริการสวนสาธารณะเขตลาดกระบัง วัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ  
เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของการให้บริการสวนสาธารณะเขตลาดกระบังของประชาชนผู้ใช้บริการ
เขตลาดกระบัง และเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนจ าแนกตามตัวแปร เพศ อายุ
การศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และรายได้ที่ต่อการให้บริการสวนสาธารณะเขตลาดกระบัง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม จากผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้ใช้บริการสวนสาธารณะที่มา
รับบริการของสวนสาธารณะเขตลาดกระบัง มีความคิดเห็นของการให้บริการสวนสาธารณะ 
ในภาพรวมทั้ง 2 ด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นด้านรูปแบบกิจกรรมมากที่สุด และรองลงมา 
คือ ด้านการบริหารงาน และ 2) ผู้ใช้บริการสวนสาธารณะที่มีความแตกต่างกัน ทางด้าน อายุอาชีพ 
ที่เข้ามารับการบริการสวนสาธารณะ มีความคิดเห็นต่อการให้บริการสวนสาธารณะแตกต่างกันอย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 ขณะที่ผู้ใช้บริการสวนสาธารณะที่มี เพศ การศึกษา สถานภาพสมรส 
และรายได้แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้บริการสวนสาธารณะไม่แตกต่างกัน 

ภควดี ศรีอ่อน (2555) ได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการใช้สวนสาธารณะและ
สภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ กรณีศึกษา สวนรมณีนาถ มีวัตถุประสงค์ของศึกษามี 4 ข้อ คือ 1) ศึกษา
สภาพปัจจุบัน พฤติกรรมการใช้พ้ืนที่จริงของผู้ใช้สวนสาธารณะระดับชุมชนที่เป็นกรณีศึกษาในครั้งนี้ 
2) ศึกษาปัจจัยทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้พ้ืนที่ของผู้เข้าในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
และลักษณะในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในสวนสาธารณะ 3) ศึกษาลักษณะพ้ืนที่สวนสาธารณะบริเวณที่
มีผู้ใช้งานมาก -น้อย  และบริเวณ ที่ไม่มีการใช้งาน และ 4) สรุปและวิเคราะห์ผลที่ได้ เพ่ือเสนอแนะ
แนวทางในการออกแบบสวนสาธารณะที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้ใช้งาน และเป็นแนวทาง  
ในการศึกษาการออกแบบ หรือปรับปรุงสวนสาธารณะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
คือ การสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์ จากการศึกษาพบว่า มีผู้ใช้สวนสาธารณะเข้ามาท ากิจกรรม
หลายชนิด แต่ละกลุ่มช่วงวัยมีช่วงเวลาที่มาใช้และชนิดกิจกรรมที่สนใจแตกต่างกัน และพบพ้ืนที่ท า
กิจกรรมชนิดเดียวกันเป็นประจ า พื้นที่ที่มีผู้ใช้เฉพาะช่วงเวลา พ้ืนที่ที่ถูกใช้งานตลอดเวลา นอกจากนี้
ยังพบการใช้งานในพ้ืนที่ที่ไม่ได้มีการออกแบบไว้ส าหรับท ากิจกรรมและพ้ืนที่ที่มีการเข้าไปใช้น้อย 
ส่วนของปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้ใช้ ได้แก่ สภาพที่เกิดของกิจกรรม เช่น การเป็นพ้ืนที่
กว้าง พ้ืนที่ในร่มเงา พ้ืนที่ผิวเป็นลานแข็งหรือสนามหญ้า ความสมบูรณ์ของอุปกรณ์และสิ่งอ านวย
ความสะดวกข้อเสนอแนะในการศึกษาศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่าควรมีการแบ่งพ้ืนที่การใช้งานกิจกรรมต่าง ๆ 
อย่างชัดเจน เพ่ือลดการซ้อนทับของพ้ืนที่กิจกรรม ท าเส้นทางเดินบริเวณสนามหญ้า เพ่ือสามารถเข้า
ไปท ากิจกรรมได้มากขึ้น ปรับปรุงรูปร่างของเส้นทางวิ่งพ้ืนผิวของวัสดุที่ใช้ควรเหมาะสมกับกิจกรรม
พ้ืนที่ภายในสวนมีขนาดจ ากัดจึงควรพัฒนาพื้นท่ีให้มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอ 

 

 5.6 กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
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หมำยเหตุ (1) X : คือ ตัวแปรต้น ประกอบด้วย X1 (ความพร้อมการด้านการให้ความสะดวกแก่ผู้มา
ใช้บริการ ด้านความปลอดภัย และด้านการดูแลรักษาสวนสาธารณะ) X2 (ความต้องด้านการให้ความ
สะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ ด้านความปลอดภัย และด้านการดูแลรักษาสวนสาธารณะ)  และ Y : คือ 
ตัวแปรตาม หรือ ผลลัพธ์ (รูปแบบการจัดการสวนสาธารณะ) 
    (2)         หมายถึง เป็นตัวแสดงความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล 

 
จากกรอบแนวคิดข้างต้น สามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรต้น (X) และตัวแปรตาม 

(Y) ได้ดังนี้ โดยตัวแปรต้น (X) ประกอบด้วย ความพร้อมกับความต้องการในด้านการให้ความสะดวก
แก่ผู้มาใช้บริการ ด้านความปลอดภัย และด้านการดูแลรักษาสวนสาธารณะ ที่ส่งผลต่อรูปแบบการ
จัดการสวนสาธารณะ คือ ตัวแปรตาม (Y) ทั้ง 3 ด้าน อันประกอบด้วย ด้านการให้ความสะดวกแก่ 
ผู้มาใช้บริการ ด้านความปลอดภัย ด้านการดูแลรักษา ซึ่งเป็น 3 ด้าน ที่ผู้วิจัยได้น ามาวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ในงานวิจัย เพ่ือท าการเปรียบเทียบตัวแปรต้นทั้ง 2 ตัว และหาผลลัพธ์ที่ตัวแปรต้น 
ทั้ง 2 ตัว มีความเป็นไปได้ที่ทั้งความต้องการของผู้ใช้บริการ กับ ความพร้อมในการให้บริการของ 
อปท. อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน อันส่งผลให้เกิดเป็นรูปแบบการบริหารสวนสาธารณะที่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้ 

 
5.7 สมมติฐำน 
สมมติฐำนที่ 1 ความพร้อมด้านการให้ความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ ในมุมมองของ

หน่วยงานผู้ให้บริการกับประชาชนผู้ใช้บริการ มีมุมมองที่แตกต่างกัน 
สมมติฐำนที่ 2 ความต้องการด้านการให้ความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ ในมุมมองของ

หน่วยงานผู้ให้บริการกับประชาชนผู้ใช้บริการ มีมุมมองที่แตกต่างกัน 
สมมติฐำนที่ 3 ความพร้อมด้านความปลอดภัย ในมุมมองของหน่วยงานผู้ให้บริการกับ

ประชาชนผู้ใช้บริการ มีมุมมองที่แตกต่างกัน 
สมมติฐำนที่ 4 ความต้องการด้านความปลอดภัย ในมุมมองของหน่วยงานผู้ให้บริการกับ

ประชาชนผู้ใช้บริการ มีมุมมองที่แตกต่างกัน 
สมมติฐำนที่ 5 ความพร้อมด้านการดูแลรักษาสวนสาธารณะ ในมุมมองของหน่วยงาน 

ผู้ให้บริการกับประชาชนผู้ใช้บริการ มีมุมมองที่แตกต่างกัน 
สมมติฐำนที่ 6 ความต้องการด้านการดูแลรักษาสวนสาธารณะ ในมุมมองของหน่วยงาน 

ผู้ให้บริการกับประชาชนผู้ใช้บริการ มีมุมมองที่แตกต่างกัน 
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6. ระเบียบวิธีวิจัย 
 

จากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งก าหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัยและ 
ตัวแปรที่ต้องการจะศึกษาแล้วนั้น จึงน ามาสู่การสร้างกระบวนการและวิธีการในการวิจัยเพ่ือ
ท าการศึกษาเชิงลึกทางด้านความต้องการของผู้ใช้บริการสวนสาธารณะกับความพร้อมในการ
ให้บริการของ อปท. ซึ่งข้ันตอนในการหาค าตอบของค าถามการวิจัยครั้งนี้ ในส่วนของระเบียบวิธีวิจัย
จะประกอบด้วย ค าถามการวิจัย การออกแบบวิจัย การจัดเก็บข้อมูล/เครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง และเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ค ำถำมกำรวิจัย 
1) ความพร้อมด้านการให้ความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ ด้านความปลอดภัย และด้านการ

ดูแลรักษาสวนสาธารณะ ในมุมมองของหน่วยงานผู้ให้บริการสวนสาธารณะทุ่งหนองตะไกร แตกต่าง
จากมุมมองของประชาชนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะทุ่งหนองตะไกร อย่างมีนัยส าคัญหรือไม่อย่างไร  

2) ความต้องการด้านการให้ความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ ด้านความปลอดภัย และด้านการ
ดูแลรักษาสวนสาธารณะ ในมุมมองของหน่วยงานผู้ให้บริการสวนสาธารณะทุ่งหนองตะไกร แตกต่าง
จากมุมมองของประชาชนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะทุ่งหนองตะไกร อย่างมีนัยส าคัญหรือไม่อย่างไร  

กำรออกแบบวิจัย 
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยท าการศึกษาในหัวข้อ 

ศึกษาความพร้อมและความต้องการของหน่วยงานผู้ให้บริการและประชาชนผู้รับบริการสวนสาธารณะ: 
กรณีศึกษา สวนสาธารณะทุ่งหนองตะไกร ต าบลตะเคียนเตี้ย  อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
ซึ่งท าการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบความพร้อมของผู้ให้บริการ กับความต้องการของประชาชน
ผู้ใช้บริการสวนสาธารณะทุ่งหนองตระไกร โดยท าการส ารวจความคิดเห็นและความต้องการของ
ประชาชนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะทุ่งหนองตะไกร ที่มีต่อการให้บริการด้านการให้ความสะดวกแก่ 
ผู้มาใช้บริการ ด้านความปลอดภัย และด้านการดูแลรักษาสวนสาธารณะพร้อมทั้งเสนอแนวทาง 
ในการจัดการสวนสาธารณะ รูปแบบการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพใช้งานจริง 

กำรจัดเก็บข้อมูล/เครื่องมือในกำรจัดเก็บข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การส ารวจภาคสนามมุ่งเน้นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความ

พร้อมและความต้องการในการให้บริการในด้านการให้ความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ ด้านความ
ปลอดภัย และด้านการดูแลรักษาสวนสาธารณะของสวนสาธารณะทุ่งหนองตะไกร ผ่านการจัดท า
แบบสอบถาม โดยแบ่งเนื้อหาแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่  

ส่วนที่ 1 สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพร้อมในการให้บริการของสวนสาธารณะทุ่งหนองตระไกร โดยแบ่ง

ออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
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ด้านที่ 1 ด้านการให้ความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ 
ด้านที่ 2 ด้านความปลอดภัย 
ด้านที่ 3 ด้านการดูแลรักษาสวนสาธารณะ 
โดยทั้ง 3 ด้าน ผู้วิจัยจะใช้ t-test เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ส่วนที ่3 ข้อมูลความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการที่มีต่อการจัดการพ้ืนที่สวนสาธารณะ
แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
  ด้านที่ 1 ด้านการให้ความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ 
  ด้านที่ 2 ด้านความปลอดภัย 
  ด้านที่ 3 ด้านการดูแลรักษาสวนสาธารณะ 
โดยทั้ง 3 ด้าน ผู้วิจัยจะใช้ t-test เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 
ส าหรับการแปรผลแบบสอบถาม พิจารณาเป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้แก่  

มากที่สุด  (ค่าเฉลี่ยมากกว่า 5)  
มาก   (ค่าเฉลี่ย 4.00-4.90)  
ปานกลาง  (ค่าเฉลี่ย 3.00-3.90)  
น้อย   (ค่าเฉลี่ย 2.00-2.90)  
น้อยที่สุด  (ค่าเฉลี่ย 1.00-1.90)  

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
งานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือก สวนสาธารณะทุ่งหนองตะไกร ต าบลตะเคียนเตี้ย อ าเภอบางละมุง 

จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่ในการท าการศึกษา เนื่องจากสวนสาธารณะทุ่งหนองตะไกรเป็นสวนสาธารณะ
แห่งแรกที่พ่ึงเปิดให้บริการในเขตพ้ืนที่ต าบลตะเคียนเตี้ย อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยอยู่ใน
การดูแลของเทศบาลต าบลตะเคียนเตี้ย ถือเป็นสถานที่ในการออกก าลังกาย ท ากิจกรรมนันทนาการ 
และส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพ้ืนที่ตะเคียนเตี้ยประกอบกับทางนายกเทศมนตรี
ต าบลตะเคียนเตี้ย ก็ได้มีนโยบายในการบริหารงานด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของชุมชน ซึ่งหนึ่งใน
แนวทางในการด าเนินการตามนโยบายนี้ คือ การดูแลสวนสาธารณะให้มีความร่มรื่นสวยงามอยู่เสมอ 
เพ่ือให้ประชาชนใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกก าลังกาย พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ของชุมชนให้มีพ้ืนที่สี
เขียวเพ่ิมขึ้น จากเหตุผลข้างต้นผู้วิจัยจึงได้สนใจที่จะศึกษาในด้านความพร้อมในการให้บริการของ
อปท. กับความต้องการของผู้ใช้บริการสวนสาธารณะทุ่งหนองตระไกร 

กำรสุ่มตัวอย่ำง เนื่องจากในการศึกษาผู้วิจัยต้องการเปรียบเทียบความพร้อมในการ
ให้บริการของ อปท.กับความต้องการของผู้ใช้บริการสวนสาธารณะทุ่งหนองตระไกร ผู้วิจัยจึงได้ใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นไปตามโอกาสหรือความน่าจะเป็น ประเภทการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากการตัดสินใจของผู้วิจัยเอง ซึ่งมี
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ลักษณะของกลุ่มที่เลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือน ามาเป็นตัวแทนในการวิจัยครั้งนี้ 
ดังนี้  

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ ผู้มาใช้บริการสวนสาธารณะทุ่งหนองตระไกร ช่วงเวลา 
16:30-18:30 น. ของทุกวัน ในช่วงระหว่างวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 ถึง 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
จ านวน 106 คน แบ่งเป็นหน่วยงานผู้ให้บริการ จ านวน 32 คน ประชาชนผู้รับบริการ จ านวน 74 คน 

เทคนิคในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
1) ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง 
2) น าแบบสอบถามที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว มาลงรหัสตามที่ก า หนดไว้แล้วส าหรับ

แบบสอบถาม (Semi-Coded Questionnaire) 
3) การประมวลผล น าข้อมูลที่ลงรหัสเข้ามาบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือท าการ

ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยใช้สถิติและโปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์

ข้อมูล ดังนี้ 
1) การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) 

และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (x) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพ่ืออธิบายข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับกลุ่มตัวอย่าง 

2) การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) สมมติฐานของการวิจัยครั้งนี้
เลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

2.1) ความพร้อมด้านการให้ความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ ในมุมมองของหน่วยงาน 
ผู้ให้บริการกับประชาชนผู้ใช้บริการ มีมุมมองที่แตกต่างกัน 

การวิเคราะห์ใช้ค่าสถิติ Independent Sample t-test เพ่ือเปรียบเทียบความ
พร้อมด้านการให้ความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการของหน่วยงานผู้ให้บริการกับประชาชนผู้ใช้บริการ 

2.2) ความต้องการด้านการให้ความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ ในมุมมองของ
หน่วยงานผู้ให้บริการกับประชาชนผู้ใช้บริการ มีมุมมองที่แตกต่างกัน 

การวิเคราะห์ใช้ค่าสถิติ Independent Sample t-test เพ่ือเปรียบเทียบความ
ต้องการด้านการให้ความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการของหน่วยงานผู้ให้บริการกับประชาชนผู้ใช้บริการ 

2.3) ความพร้อมด้านความปลอดภัย ในมุมมองของหน่วยงานผู้ให้บริการกับ
ประชาชนผู้ใช้บริการมีมุมมองที่แตกต่างกัน 

การวิเคราะห์ใช้ค่าสถิติ Independent Sample t-test เพ่ือเปรียบเทียบความพร้อม
ด้านความปลอดภัยของหน่วยงานผู้ให้บริการกับประชาชนผู้ใช้บริการ 
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2.4) ความต้องการด้านความปลอดภัย ในมุมมองของหน่วยงานผู้ให้บริการกับประชาชน
ผู้ใช้บริการมีมุมมองที่แตกต่างกัน 

การวิเคราะห์ใช้ค่าสถิติ Independent Sample t-test เพ่ือเปรียบเทียบความ
ต้องการด้านความปลอดภัยของหน่วยงานผู้ให้บริการกับประชาชนผู้ใช้บริการ 

2.5) ความพร้อมด้านการดูแลรักษาสวนสาธารณะ ในมุมมองของหน่วยงานผู้ให้บริการ
กับประชาชนผู้ใช้บริการ มีมุมมองที่แตกต่างกัน 

การวิเคราะห์ใช้ค่าสถิติ Independent Sample t-test เพ่ือเปรียบเทียบความ
พร้อมด้านการดูแลรักษาสวนสาธารณะ ของหน่วยงานผู้ให้บริการกับประชาชนผู้ใช้บริการ 

2.6) ความต้องการด้านการดูแลรักษาสวนสาธารณะ ในมุมมองของหน่วยงาน 
ผู้ให้บริการกับประชาชนผู้ใช้บริการ มีมุมมองที่แตกต่างกัน 

การวิเคราะห์ใช้ค่าสถิติ Independent Sample t-test เพ่ือเปรียบเทียบความ
ต้องการด้านการดูแลรักษาสวนสาธารณะ ของหน่วยงานผู้ให้บริการกับประชาชนผู้ใช้บริการ 

t-test หมายถึง เทคนิควิธีการทางสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐานเพ่ือเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างหนึ่งกลุ่มกับประชากรหรือเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่อาจมี
ความสัมพันธ์กันหรือเป็นอิสระต่อกันก็ได้ โดยใช้การทดสอบแบบแจกแจงแบบปกติ (Normal 
Distribution) (จรัญ จันทลักขณา, 2549) 

 

6. ผลกำรวิจัย 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาวิจัย เรื่อง ศึกษาความพร้อมและความต้องการของหน่วยงาน  
ผู้ให้บริการและประชาชนผู้รับบริการสวนสาธารณะ: กรณีศึกษา สวนสาธารณะทุ่งหนองตะไกร ต าบล
ตะเคียนเตี้ย อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 106 ชุด ซึ่งประกอบด้วย ส่วนที่เป็นพนักงานรัฐ (หน่วยงานผู้ให้บริการสวนสาธารณะ) 
จ านวน 32 ชุด และส่วนที่เป็นประชาชนทั่วไปผู้มาใช้บริการสวนสาธารณะ จ านวน 74 ชุด ที่ผ่านการ
ตรวจสอบแล้วน ามาท าการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ เพ่ือตอบค าถามการวิจัยที่ว่า 1) ความพร้อม
ด้านการให้ความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ ด้านความปลอดภัย และด้านการดูแลรักษาสวนสาธารณะ 
ในมุมมองของหน่วยงานผู้ให้บริการสวนสาธารณะทุ่งหนองตะไกร แตกต่างจากมุมมองของประชาชน
ผู้ใช้บริการสวนสาธารณะทุ่งหนองตะไกร อย่างมีนัยส าคัญหรือไม่อย่างไร และ 2) ความต้องการด้าน
การให้ความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ ด้านความปลอดภัย และด้านการดูแลรักษาสวนสาธารณะ 
ในมมุมองของหน่วยงานผู้ให้บริการสวนสาธารณะทุ่งหนองตะไกร แตกต่างจากมุมมองของประชาชน
ผู้ใช้บริการสวนสาธารณะทุ่งหนองตะไกร อย่างมีนัยส าคัญหรือไม่อย่างไร โดยมีการน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
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1) ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
การน าผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษางานวิจัยครั้งนี้

ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ในการประมวลผลข้อมูล ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และน าเสนอใน
รูปแบบของตารางประกอบค าอธิบาย โดยเรียงล าดับหัวข้อการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลความพร้อมในการให้บริการของสวนสาธารณะทุ่งหนองตระไกร 

3 ด้าน คือ 
ด้านที่ 1 ด้านการให้ความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ 
ด้านที่ 2 ด้านความปลอดภัย 
ด้านที่ 3 ด้านการดูแลรักษาสวนสาธารณะ 

ตอนที ่3 การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้ใช้บริการที่มีต่อการจัดการพ้ืนที่สวนสาธารณะ 
3 ด้าน คือ 

ด้านที่ 1 ด้านการให้ความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ 
ด้านที่ 2 ด้านความปลอดภัย 
ด้านที่ 3 ด้านการดูแลรักษาสวนสาธารณะ 

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 3 ด้าน คือ 
ด้านที่ 1 ด้านการให้ความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ 
ด้านที่ 2 ด้านความปลอดภัย 
ด้านที่ 3 ด้านการดูแลรักษาสวนสาธารณะ 

ตอนที่ 5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานและตอบค าถามการวิจัย 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในกำรเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
เพ่ือให้การน าเสนอข้อมูลเป็นที่เข้าใจตรงกันในการแปลความหมาย ผู้วิ จัยจึงได้ก าหนด

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
n หมายถึง  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

 ̅ หมายถึง ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง  
S.D.  หมายถึง ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง  
t  หมายถึง ค่าสถิติทดสอบ t-test 
Sig.  หมายถงึ ระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติ 
df หมายถึง ระดับชั้นของความเป็นอิสระ (Degree of freedom) 
P หมายถึง ค่าความน่าจะเป็น 
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ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลสถำนภำพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม 

ตำรำงที่ 1 แสดงจ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  

สถำนภำพส่วนบุคคล จ ำนวน ร้อยละ 

เพศ 
      ชาย 
      หญิง 

 
45 
61 

 
42.5 
57.5 

รวม 106 100.0 

อำย ุ
      ต่ ากว่า 20 ปี 
      21-30 ปี 
      31-40 ปี 
      41-50 ปี 
      มากกว่า 50 ปีขึ้นไป 

  
10 
51 
21 
14 
10 

 
9.4 
48.1 
19.8 
13.2 
9.4 

รวม 106 100.0 
ระดับกำรศึกษำ 
      ประถมศึกษา 
      มัธยมศึกษาตอนต้น 
      มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
      ปริญญาตรี/ปวส. 
      สูงกว่าปริญญาตรี 

 
8 
9 
27 
57 
5 

 
7.5 
8.5 
25.5 
53.8 
4.7 

รวม 106 100.0 
อำชีพ 
      ประชาชน 
      พนักงานของรัฐ 
* หมายเหตุ : ประชาชน หมายถึง 
อา ชีพนัก เรี ยน/นักศึกษา , อา ชีพ
พนักงานเอกชน, อาชีพธุรกิจส่วนตัว 
และอื่น ๆ 

 
74 
32 

 
69.8 
30.2 

รวม 106 100.0 
ควำมถี่ในกำรใช้บริกำรสวนฯ 
      ใช้บริการครั้งแรก 
      1-3 วัน/สัปดาห์ 
      มากกว่า 3 วัน/สัปดาห์ 

 
9 
66 
31 

 
8.5 
62.3 
29.2 

รวม 106 100.0 
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จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ 57.5 โดยกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 
48.1 และมีระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี/ปวส . คิดเป็นร้อยละ 53.8 โดยแบ่งเป็น
ประชาชนผู้ใช้บริการ มากกว่าพนักงานรัฐ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 69.8 นอกจากนี้กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้บริการสวนสาธารณะบ่อยที่สุดอยู่ที่ 1-3 วัน/สัปดาห์ คิดเป็น 
ร้อยละ 62.3  

ตอนที่ 2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมพร้อมในกำรให้บริกำรของสวนสำธำรณะทุ่งหนองตระไกร  
 ด้ำนที่ 1 ด้ำนกำรให้ควำมสะดวกแก่ผู้มำใช้บริกำร 

ตำรำงที่ 2 แสดงจ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามข้อมูลด้านการให้ความสะดวกแก่ผู้มา
ใช้บริการ (ส่วนของหน่วยงานผู้ให้บริการ) 

ควำมพร้อมในกำรให้บริกำรสวนสำธำรณะ 
ทุ่งหนองตระไกร 

จ ำนวน ร้อยละ 

ด้ำนกำรให้ควำมสะดวกแก่ผู้มำใช้บริกำร 
      ระดับความพร้อมในการให้บริการ สูงมาก 
      ระดับความพร้อมในการให้บริการ สูง 
      ระดับความพร้อมในการให้บริการ ปานกลาง 
      ระดับความพร้อมในการให้บริการ ต่ า 
      ระดับความพร้อมในการให้บริการ ต่ ามาก 

 
- 
3 
28 
1 
- 

 
- 

9.4 
87.5 
3.1 
- 

รวม 32 100.0 

  
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานผู้ให้บริการสวนสาธารณะทุ่งหนองตระไกรส่วนใหญ่

มองความพร้อมด้านการให้ความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 87.5   

ตำรำงที่ 3 แสดงจ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามข้อมูลด้านการให้ความสะดวกแก่ผู้มา
ใช้บริการ (ส่วนของประชาชนผู้ใช้บริการ) 

ควำมพร้อมในกำรให้บริกำรสวนสำธำรณะ 
ทุ่งหนองตระไกร 

จ ำนวน ร้อยละ 

ด้ำนกำรให้ควำมสะดวกแก่ผู้มำใช้บริกำร 
      ระดับความพร้อมในการให้บริการ สูงมาก 
      ระดับความพร้อมในการให้บริการ สูง 
      ระดับความพร้อมในการให้บริการ ปานกลาง 
      ระดับความพร้อมในการให้บริการ ต่ า 
      ระดับความพร้อมในการให้บริการ ต่ ามาก 

 
- 
4 
60 
10 
- 

 
- 

5.4 
81.1 
13.5 

- 
รวม 74 100.0 
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การศึกษาวิชาการค้นคว้าอสิระของ 
นักศึกษาหลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุรี 

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าประชาชนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะทุ่งหนองตระไกรส่วนใหญ่
มองความพร้อมด้านการให้ความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 81.1  
 ด้ำนที่ 2 ด้ำนควำมปลอดภัย 

ตำรำงที่ 4 แสดงจ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามข้อมูลด้านความปลอดภัย (ส่วนของ
หน่วยงานผู้ให้บริการ) 

ควำมพร้อมในกำรให้บริกำรสวนสำธำรณะ 
ทุ่งหนองตระไกร 

จ ำนวน ร้อยละ 

ด้ำนควำมปลอดภัย 
      ระดับความพร้อมในการให้บริการ สูงมาก 
      ระดับความพร้อมในการให้บริการ สูง 
      ระดับความพร้อมในการให้บริการ ปานกลาง 
      ระดับความพร้อมในการให้บริการ ต่ า 
      ระดับความพร้อมในการให้บริการ ต่ ามาก 

 
- 

10 
18 
4 
- 

 
- 

31.2 
56.2 
12.5 

- 
รวม 32 100.00 

  
จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานผู้ให้บริการสวนสาธารณะทุ่งหนองตระไกรส่วนใหญ่ 

มองความพร้อมด้านความปลอดภัย อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 56.2  

ตำรำงที่ 5 แสดงจ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามข้อมูลด้านความปลอดภัย (ส่วนของ
ประชาชนผู้ใช้บริการ) 

ควำมพร้อมในกำรให้บริกำรสวนสำธำรณะ 
ทุ่งหนองตระไกร 

จ ำนวน ร้อยละ 

ด้ำนควำมปลอดภัย 
      ระดับความพร้อมในการให้บริการ สูงมาก 
      ระดับความพร้อมในการให้บริการ สูง 
      ระดับความพร้อมในการให้บริการ ปานกลาง 
      ระดับความพร้อมในการให้บริการ ต่ า 
      ระดับความพร้อมในการให้บริการ ต่ ามาก 

 
1 
11 
52 
10 
- 

 
1.3 
15 

70.2 
13.5 

- 
รวม 74 100.0 

  
จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่าประชาชนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะทุ่งหนองตระไกรส่วนใหญ่ 

มองความพร้อมด้านความปลอดภัย อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 70.2  
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การศึกษาวิชาการค้นคว้าอสิระของ 
นักศึกษาหลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุรี 

 ด้ำนที่ 3 ด้ำนกำรดูแลรักษำสวนสำธำรณะ 

ตำรำงท่ี 6 แสดงจ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามข้อมูลด้านการดูแลรักษาสวนสาธารณะ 
(ส่วนของหน่วยงานผู้ให้บริการ) 

ควำมพร้อมในกำรให้บริกำรสวนสำธำรณะ 
ทุ่งหนองตระไกร 

จ ำนวน ร้อยละ 

ด้ำนกำรดูแลรักษำสวนสำธำรณะ 
      ระดับความพร้อมในการให้บริการ สูงมาก 
      ระดับความพร้อมในการให้บริการ สูง 
      ระดับความพร้อมในการให้บริการ ปานกลาง 
      ระดับความพร้อมในการให้บริการ ต่ า 
      ระดับความพร้อมในการให้บริการ ต่ ามาก 

 
- 

18 
13 
1 
- 

 
- 

56.2 
40.6 
3.1 
- 

รวม 32 100.0 

  
จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานผู้ให้บริการสวนสาธารณะทุ่งหนองตระไกรส่วนใหญ่ 

มองความพร้อมด้านการดูแลรักษาสวนสาธารณะ อยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 56.2  

ตำรำงท่ี 7 แสดงจ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามข้อมูลด้านการดูแลรักษาสวนสาธารณะ 
(ส่วนของประชาชนผู้ใช้บริการ) 

ควำมพร้อมในกำรให้บริกำรสวนสำธำรณะ 
ทุ่งหนองตระไกร 

จ ำนวน ร้อยละ 

ด้ำนกำรดูแลรักษำสวนสำธำรณะ 
      ระดับความพร้อมในการให้บริการ สูงมาก 
      ระดับความพร้อมในการให้บริการ สูง 
      ระดับความพร้อมในการให้บริการ ปานกลาง 
      ระดับความพร้อมในการให้บริการ ต่ า 
      ระดับความพร้อมในการให้บริการ ต่ ามาก 

 
1 
19 
52 
2 
- 

 
1.3 
25.7 
70.2 
2.7 
- 

รวม 74 100.0 

  
จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่าประชาชนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะทุ่งหนองตระไกรส่วนใหญ่ 

มองความพร้อมด้านการดูแลรักษาสวนสาธารณะ อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 70.2 
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การศึกษาวิชาการค้นคว้าอสิระของ 
นักศึกษาหลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุรี 

ตอนที่ 3 กำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรที่มีต่อกำรจัดกำรพื้นที่
สวนสำธำรณะ 
 ด้ำนที่ 1 ด้ำนกำรให้ควำมสะดวกแก่ผู้มำใช้บริกำร 

ตำรำงที่ 8 แสดงจ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามข้อมูลด้านการให้ความสะดวกแก่ผู้มา
ใช้บริการ (ส่วนของหน่วยงานผู้ให้บริการ) 

ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร สวนสำธำรณะ 
ทุ่งหนองตระไกร 

จ ำนวน ร้อยละ 

ด้ำนกำรให้ควำมสะดวกแก่ผู้มำใช้บริกำร 
      ระดับความต้องการ สูงมาก 
      ระดับความต้องการ สูง 
      ระดับความต้องการ ปานกลาง 
      ระดับความต้องการ ต่ า 
      ระดับความต้องการ ต่ ามาก 

 
- 
2 
24 
6 
- 

 
- 

6.3 
75 

18.7 
- 

รวม 32 100.0 

  
จากตารางที่ 8 แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานผู้ให้บริการสวนสาธารณะทุ่งหนองตระไกรส่วนใหญ่ 

มองความต้องการด้านการให้ความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 75  

ตำรำงที่ 9 แสดงจ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามข้อมูลด้านการให้ความสะดวกแก่ผู้มา
ใช้บริการ (ส่วนของประชาชนผู้ใช้บริการ) 

ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร สวนสำธำรณะ 
ทุ่งหนองตระไกร 

จ ำนวน ร้อยละ 

ด้ำนกำรให้ควำมสะดวกแก่ผู้มำใช้บริกำร 
      ระดับความต้องการ สูงมาก 
      ระดับความต้องการ สูง 
      ระดับความต้องการ ปานกลาง 
      ระดับความต้องการ ต่ า 
      ระดับความต้องการ ต่ ามาก 

 
- 
4 
59 
11 
- 

 
- 

5.4 
79.7 
14.8 

- 
รวม 74 100.0 

  
จากตารางที่ 9 แสดงให้เห็นว่าประชาชนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะทุ่งหนองตระไกรส่วนใหญ่ 

มองความต้องการด้านการให้ความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 79.7 
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การศึกษาวิชาการค้นคว้าอสิระของ 
นักศึกษาหลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุรี 

ด้ำนที่ 2 ด้ำนควำมปลอดภัย 

ตำรำงที่ 10 แสดงจ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามข้อมูลด้านความปลอดภัย (ส่วนของ
หน่วยงานผู้ให้บริการ) 

ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร สวนสำธำรณะทุ่งหนองตระไกร จ ำนวน ร้อยละ 

ด้ำนควำมปลอดภัย 
      ระดับความต้องการ สูงมาก 
      ระดับความต้องการ สูง 
      ระดับความต้องการ ปานกลาง 
      ระดับความต้องการ ต่ า 
      ระดับความต้องการ ต่ ามาก 

 
- 
8 
19 
5 
- 

 
- 

25 
59.4 
15.6 

- 

รวม 32 100.0 

  
จากตารางที่ 10 แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานผู้ให้บริการสวนสาธารณะทุ่งหนองตระไกรส่วนใหญ่ 

มองความต้องการด้านความปลอดภัย อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 59.4  

ตำรำงที่ 11 แสดงจ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามข้อมูลด้านความปลอดภัย (ส่วนของ
ประชาชนผู้ใช้บริการ) 

ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร สวนสำธำรณะ 
ทุ่งหนองตระไกร 

จ ำนวน ร้อยละ 

ด้ำนควำมปลอดภัย 
      ระดับความต้องการ สูงมาก 
      ระดับความต้องการ สูง 
      ระดับความต้องการ ปานกลาง 
      ระดับความต้องการ ต่ า 
      ระดับความต้องการ ต่ ามาก 

 
- 

12 
44 
17 
1 

 
- 

16.2 
59.4 
23 
1.3 

รวม 74 100.0 

  

จากตารางที่ 11 แสดงให้เห็นว่าประชาชนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะทุ่งหนองตระไกรส่วนใหญ่ 
มองความต้องการด้านความปลอดภัย อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 59.4  
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การศึกษาวิชาการค้นคว้าอสิระของ 
นักศึกษาหลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุรี 

 ด้ำนที่ 3 ด้ำนกำรดูแลรักษำสวนสำธำรณะ 

ตำรำงที่ 12 แสดงจ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามข้อมูลด้านการดูแลรักษาสวนสาธารณะ 
(ส่วนของหน่วยงานผู้ให้บริการ) 

ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร สวนสำธำรณะ 
ทุ่งหนองตระไกร 

จ ำนวน ร้อยละ 

ด้ำนกำรดูแลรักษำสวนสำธำรณะ 
      ระดับความต้องการ สูงมาก 
      ระดับความต้องการ สูง 
      ระดับความต้องการ ปานกลาง 
      ระดับความต้องการ ต่ า 
      ระดับความต้องการ ต่ ามาก 

 
- 
6 
25 
1 
- 

 
- 

18.8 
78.1 
3.1 
- 

รวม 32 100.0 

  
จากตารางที่ 12 แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานผู้ให้บริการสวนสาธารณะทุ่งหนองตระไกรส่วนใหญ่ 

มองความต้องการด้านการดูแลรักษาสวนสาธารณะ อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 78.1  

ตำรำงที่ 13 แสดงจ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามข้อมูลด้านการดูแลรักษาสวนสาธารณะ 
(ส่วนของประชาชนผู้ใช้บริการ) 

ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร สวนสำธำรณะ 
ทุ่งหนองตระไกร 

จ ำนวน ร้อยละ 

ด้ำนกำรดูแลรักษำสวนสำธำรณะ 
      ระดับความต้องการ สูงมาก 
      ระดับความต้องการ สูง 
      ระดับความต้องการ ปานกลาง 
      ระดับความต้องการ ต่ า 
      ระดับความต้องการ ต่ ามาก 

 
- 

13 
53 
8 
- 

 
- 

17.6 
71.6 
10.8 

- 
รวม 74 100.0 

 
จากตารางที่ 13 แสดงให้เห็นว่าประชาชนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะทุ่งหนองตระไกรส่วนใหญ่ 

มองความต้องการด้านการดูแลรักษาสวนสาธารณะ อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 71.6  
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ  
ด้ำนที่ 1 ด้ำนกำรให้ควำมสะดวกแก่ผู้มำใช้บริกำร (ส่วนของหน่วยงำนผู้ให้บริกำร) 
1) ควรมีการเพ่ิมเติมสระว่ายน้ า 
2) ที่จอดรถจักรยาน 
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ด้ำนที่ 1 ด้ำนกำรให้ควำมสะดวกแก่ผู้มำใช้บริกำร (ส่วนของประชำชนผู้ใช้บริกำร) 
1) เพ่ิมลานจัดกิจกรรม 
2) ตู้น้ าควรมีจ านวนมากกว่านี้ 
3) ควรมีเทรนเนอร์มาให้ความรู้ 
ด้ำนที่ 2 ด้ำนควำมปลอดภัย (ส่วนของหน่วยงำนผู้ให้บริกำร) 
1) จัดให้มีตู้ล็อคเกอร์ในการจัดเก็บสัมภาระ 
2) จุดติดตั้งถังดับเพลิง 
ด้ำนที่ 2 ด้ำนควำมปลอดภัย (ส่วนของประชำชนผู้ใช้บริกำร) 
1) ควรมีหน่วยปฐมพยาบาล 
2) กั้นไม่ให้สุนัขจรจัดเข้ามาในสวน 
ด้ำนที่ 3 ด้ำนกำรดูแลรักษำสวนสำธำรณะ (ส่วนของหน่วยงำนผู้ให้บริกำร) 
1) เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดควรอยู่ท าการจนถึงเวลาสวนสาธารณะปิดให้บริการ 
2) พนักงานดูแล บ ารุงรักษาต้นไม้ภายในบริเวณสวนสาธารณะ 
ด้ำนที่ 3 ด้ำนกำรดูแลรักษำสวนสำธำรณะ (ส่วนของประชำชนผู้ใช้บริกำร) 
1) ควรเพิ่มจุดวางถังขยะ 

ตอนที่ 5 สรุปผลกำรทดสอบสมมติฐำนและตอบค ำถำมกำรวิจัย 

ตำรำงที่ 14 เปรียบเทียบความพร้อมด้านการให้ความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ ด้านความปลอดภัย 
และด้านการดูแลรักษาสวนสาธารณะ 
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ตำรำงท่ี 15 เปรียบเทียบความต้องการด้านการให้ความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ ด้านความปลอดภัย 
และด้านการดูแลรักษาสวนสาธารณะ 

 

 
 

สมมติฐำนที่  1 ความพร้อมด้านการให้ความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ ในมุมมองของ
หน่วยงานผู้ให้บริการกับประชาชนผู้ใช้บริการ มีมุมมองที่แตกต่างกัน 

จากตารางที่ 14 พบว่า ความพร้อมด้านการให้ความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ ค่าสถิติ t-test 
เท่ากับ -2.289 และค่า Sig. เท่ากับ 0.354 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่าความแปรปรวนของกลุ่ม
เท่ากัน ค่า Sig. (2-tailed) จึงใช้ค่าตัวเลขด้านบน เท่ากับ 0.024 โดยมีค่าน้อยกว่า 0.05 แปลค่าได้ว่า 
ความพร้อมด้านการให้ความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ ในมุมมองของหน่วยงานผู้ให้บริการกับ
ประชาชนผู้ใช้บริการ มีมุมมองที่ “แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05” ถือว่ายอมรับ
สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐำนที่ 2 ความต้องการด้านการให้ความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ ในมุมมองของ
หน่วยงานผู้ให้บริการกับประชาชนผู้ใช้บริการ มีมุมมองที่แตกต่างกัน  

จากตารางที่ 15 พบว่า ความต้องการด้านการให้ความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ ค่าสถิติ t-test 
เท่ากับ 1.351 และค่า Sig. เท่ากับ 0.287 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่าความแปรปรวนของกลุ่ม
เท่ากัน Sig. (2-tailed) จึงใช้ค่าตัวเลขด้านบน เท่ากับ 0.180 โดยมีค่ามากกว่า 0.05 แปลค่าได้ว่า 
ความต้องการด้านการให้ความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ ในมุมมองของหน่วยงานผู้ให้บริการกับ
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ประชาชนผู้ใช้บริการ มีมุมมองที่“ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05” ถือว่าปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐำนที่ 3 ความพร้อมด้านความปลอดภัย ในมุมมองของหน่วยงานผู้ให้บริการกับ
ประชาชนผู้ใช้บริการ มีมุมมองที่แตกต่างกัน 

จากตารางที่ 14 พบว่า ความพร้อมด้านความปลอดภัย ค่าสถิติ t-test เท่ากับ -1.832 และ
ค่า Sig. เท่ากับ 0.522 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่าความแปรปรวนของกลุ่มเท่ากัน Sig. (2-tailed) 
จึงใช้ค่าตัวเลขด้านบน เท่ากับ 0.070 โดยมีค่ามากกว่า 0.05 แปลค่าได้ว่า ความพร้อมด้านความ
ปลอดภัย ในมุมมองของหน่วยงานผู้ให้บริการกับประชาชนผู้ใช้บริการ มีมุมมองที่  “ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05” ถือว่าปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐำนที่ 4 ความต้องการด้านความปลอดภัย ในมุมมองของหน่วยงานผู้ให้บริการกับ
ประชาชนผู้ใช้บริการ มีมุมมองที่แตกต่างกัน  

จากตารางที่ 15 พบว่า ความต้องการด้านความปลอดภัย ค่าสถิติ t-test เท่ากับ -1.229 เท่ากับ 
และค่า Sig. เท่ากับ 0.788 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่าความแปรปรวนของกลุ่มเท่ากัน Sig. 
(2-tailed) จึงใช้ค่าตัวเลขด้านบน เท่ากับ 0.222 โดยมีค่ามากกว่า 0.05 แปลค่าได้ว่า ความต้องการด้าน
ความปลอดภัย ในมุมมองของหน่วยงานผู้ให้บริการกับประชาชนผู้ใช้บริการ มีมุมมองที่ “ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05” ถือว่าปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐำนที่ 5 ความพร้อมด้านการดูแลรักษาสวนสาธารณะ ในมุมมองของหน่วยงาน 
ผู้ให้บริการกับประชาชนผู้ใช้บริการ มีมุมมองที่แตกต่างกัน  

จากตารางที่ 14 พบว่า ความพร้อมด้านการดูแลรักษาสวนสาธารณะ ค่าสถิติ t-test เท่ากับ 
-2.575 และค่า Sig. เท่ากับ 0.765 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่าความแปรปรวนของกลุ่มเท่ากัน 
Sig. (2-tailed) จึงใช้ค่าตัวเลขด้านบน เท่ากับ 0.011 โดยมีค่าน้อยกว่า 0.05 แปลค่าได้ว่า ความพร้อม
ด้านการดูแลรักษาสวนสาธารณะ ในมุมมองของหน่วยงานผู้ให้บริการกับประชาชนผู้ใช้บริการ 
มีมุมมองที่ “แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05” ถือว่ายอมรับสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐำนที่ 6 ความต้องการด้านการดูแลรักษาสวนสาธารณะ ในมุมมองของหน่วยงาน 
ผู้ให้บริการกับประชาชนผู้ใช้บริการ มีมุมมองที่แตกต่างกัน 

จากตารางที่ 15 พบว่า ความต้องการด้านการดูแลรักษาสวนสาธารณะ ค่าสถิติ t-test เท่ากับ 
-1.528 และค่า Sig. เท่ากับ 0.763 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่าความแปรปรวนของกลุ่มเท่ากัน 
Sig. (2-tailed) จึงใช้ค่าตัวเลขด้านบน เท่ากับ 0.129 โดยมีค่ามากกว่า 0.05 แปลค่าได้ว่า ความต้องการ
ด้านการดูแลรักษาสวนสาธารณะ ในมุมมองของหน่วยงานผู้ให้บริการกับประชาชนผู้ใช้บริการ  
มีมุมมองที ่“ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05” ถือว่าปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
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กำรตอบค ำถำมกำรวิจัย 
 โดยค าถามการวิจัย คือ 1) ความพร้อมด้านการให้ความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ ด้านความ
ปลอดภัย และด้านการดูแลรักษาสวนสาธารณะ ในมุมมองของหน่วยงานผู้ให้บริการสวนสาธารณะทุ่ง
หนองตะไกร แตกต่างจากมุมมองของประชาชนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะทุ่งหนองตะไกร อย่างมี
นัยส าคัญหรือไม่อย่างไร และ 2) ความต้องการด้านการให้ความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ ด้านความ
ปลอดภัย และด้านการดูแลรักษาสวนสาธารณะ ในมุมมองของหน่วยงานผู้ให้บริการสวนสาธารณะทุ่ง
หนองตะไกร แตกต่างจากมุมมองของประชาชนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะทุ่งหนองตะไกร อย่างมี
นัยส าคัญหรือไม่อย่างไร  

หัวข้อ แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญ 
ทำงสถิติที่ระดับ 0.05 

ไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญ 
ทำงสถิติที่ระดับ 0.05 

- ความพร้อมด้านการให้ความสะดวก
แก่ผู้มาใช้บริการ 

  

- ความพร้อมด้านความปลอดภัย   
- ความพร้อมด้ านการดูแลรักษา
สวนสาธารณะ 

  

- ความต้องการด้านการให้ความ
สะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ 

  

- ความต้องการด้านความปลอดภัย   
- ความต้องการด้านการดูแลรักษา
สวนสาธารณะ 

  

 
จากความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม หน่วยงานผู้ให้บริการสวนสาธารณะทุ่งหนอง

ตะไกรกับประชาชนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะทุ่งหนองตะไกร มีมุมมองความพร้อมด้านการให้ความ
สะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ และด้านการดูแลรักษาสวนสาธารณะ ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 และมีมุมมองความพร้อมด้านความปลอดภัย ที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 

จากความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม หน่วยงานผู้ให้บริการสวนสาธารณะทุ่งหนอง
ตะไกรกับประชาชนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะทุ่งหนองตะไกร มีความต้องการด้านการให้ความสะดวก
แก่ผู้มาใช้บริการ ด้านความปลอดภัย และด้านการดูแลรักษาสวนสาธารณะ ที่ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สรุปจากความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหน่วยงานผู้ให้บริการสวนสาธารณะ 
ทุ่งหนองตะไกร และประชาชนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะทุ่งหนองตะไกร มีมุมมองความพร้อมในการ
ให้บริการที่เหมือนกันในด้านความปลอดภัย แต่มีมุมมองความพร้อมที่แตกต่างกันในด้านการให้ความ
สะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ และด้านการดูแลรักษาสวนสาธารณะ 
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ส่วนในมุมมองความต้องการทั้งหน่วยงานผู้ให้บริการสวนสาธารณะทุ่งหนองตะไกร และ
ประชาชนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะทุ่งหนองตะไกร มีมุมมองที่เหมือนกันในด้านการให้ความสะดวก
แก่ผู้มาใช้บริการ ด้านความปลอดภัย และด้านการดูแลรักษาสวนสาธารณะ 

 

7. อภิปรำยผลกำรวิจัย 
 

ผลการวิจัยเรื่องศึกษาความพร้อมและความต้องการของหน่วยงานผู้ให้บริการและประชาชน
ผู้รับบริการสวนสาธารณะ: กรณีศึกษา สวนสาธารณะทุ่งหนองตะไกร ต าบลตะเคียนเตี้ย อ าเภอบาง
ละมุง จังหวัดชลบุรี  มีผลการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างมุมมองความพร้อมในการให้บริการ
สวนสาธารณะของหน่วยงานผู้ให้บริการกับมุมมองของประชาชนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะและผลการ
เปรียบเทียบมุมมองความต้องการของหน่วยงานผู้ให้บริการกับมุมมองของประชาชนผู้ใช้บริการ
สวนสาธารณะ ในด้านการให้ความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ ด้านความปลอดภัย และด้านการดูแล
รกัษาสวนสาธารณะโดยมีประเด็นที่สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้  

ด้ำนควำมพร้อม จากการวิจัยในครั้งนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 
ในมุมมองของหน่วยงานผู้ให้บริการสวนสาธารณะ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าสวนสาธารณะทุ่งหนอง 
ตระไกร มีความพร้อมในด้านการดูแลรักษาสวนสาธารณะสูงที่สุด รองลงมาคือด้านการให้ความ
สะดวกแก่ผู้มาใช้บริการและด้านความปลอดภัย ตามล าดับ 

ในมุมมองของประชาชนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า สวนสาธารณะ
ทุ่งหนองตระไกร มีความพร้อมในด้านการให้ความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการสูงที่สุด รองลงมาคือด้าน
ความปลอดภัยและด้านการดูแลรักษาสวนสาธารณะมีความพร้อมอยู่ในระดับที่เท่ากัน โดยสรุปความ
พร้อมด้านการให้ความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ และด้านการดูแลรักษาสวนสาธารณะในมุมมองของ
หน่วยงานผู้ให้บริการกับประชาชนผู้ใช้บริการ มีมุมมองที่ “แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05” ความพร้อมด้านความปลอดภัย ในมุมมองของหน่วยงานผู้ให้บริการกับประชาชน
ผู้ใช้บริการ มีมุมมองที ่“ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05”  

- โดยมุมมองความพร้อมในด้านการให้ความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ หน่วยงานผู้ให้บริการ
มองว่ามีความพร้อมมากกว่า 

- มุมมองความพร้อมในด้านความปลอดภัย ประชาชนผู้ใช้บริการมองว่ามีความพร้อม
มากกว่า 

- มุมมองความพร้อมในด้านการดูแลรักษาสวนสาธารณะ หน่วยงานผู้ให้บริการมองว่ามีความ
พร้อมมากกว่า 

กล่าวได้ว่า 1) ความพร้อมในด้านการให้ความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการสวนสาธารณะทุ่งหนอง
ตระไกร อาจไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนผู้มาใช้บริการสวนสาธารณะ  
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ทุ่งหนองตระไกรได้ในอนาคตอาจต้องมีการเตรียมความพร้อมในการให้ความสะดวกต่อผู้มาใช้บริการ
ที่มากขึ้น เนื่องจากผู้มาใช้บริการสวนสาธารณะบางส่วนไม่ได้มาเพ่ือออกก าลังกายเพียงอย่างเดียว  
แต่ยังมีความต้องการทางด้านสังคม การพูดคุย แลกเปลี่ยน กับผู้ใช้บริการคนอ่ืน ๆ ด้วย ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ปริญญา มั่นประเสริฐ (2552) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการออกก าลังกาย 
ณ สวนสาธารณะขนาดกลาง ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552 ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มาใช้
บริการสวนสาธารณะส่วนใหญ่ไม่ได้มาออกก าลังกายเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีการเข้าร่วมกิจกรรมตาม
ชมรมต่าง ๆ ที่สวนสาธารณะได้จัดให้บริการและยังมีความต้องการด้านสังคมที่มาพบประพูดคุยกับ  
ผู้ที่มาใช้บริการคนอื่น ๆ ด้วยเช่นกันโดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด  

2) ด้านความปลอดภัย สวนสาธารณะทุ่งหนองตระไกรมีการให้ความส าคัญด้านความ
ปลอดภัยที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับ อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ (2548) ที่สรุปไว้ว่า ลักษณะที่ดีและ 
สิ่งอ านวยความสะดวกในสวนสาธารณะ ด้านความปลอดภัย ควรมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
บริเวณภายในสวนสาธารณะมีแสงสว่างในเวลากลางคืนและควรจัดให้มีประตูเข้าออกไม่มากนักใน
เวลากลางคืนควรเปิดใช้แค่ประตูเดียวท ารั้วกันในบริเวณที่ไม่ปลอดภัย เช่น รั้วกั้นริมน้ า หากส่วนนั้น
อยู่ใกล้สนามเด็กเล่น มีการตรวจตราสายไฟและปลั๊กไฟ ท าการตัดต้นไม้ที่มีกิ่งแห้งหรือแต่งพุ่มไม้
เสมอไม่ให้มืดทึบเกินไปและควรมีหน่วยพยาบาลเพ่ือปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

3) ด้านการดูแลรักษาสวนสาธารณะ สวนสาธารณะทุ่งหนองตระไกรมีความพร้อมด้านการ
ดูแลรักษาที่ดี มีการดูแลรักษาความสะอาดอยู่ในระดับที่พร้อมใช้งาน พร้อมให้บริการ แต่ในมุมมอง
ของประชาชนผู้ใช้บริการมองว่าสวนสาธารณะทุ่งหนองตระไกรยังต้องให้ความส าคัญกับการดูแล
รักษาสวนสาธารณะที่มากขึ้น โดยอาจมองว่าสวนสาธารณะเป็นที่ส าหรับการพักผ่อนหย่อยใจ ไม่ใช่
แค่การมาออกก าลังกายเพียงชั่วครู่แล้วก็กลับบ้าน แต่เป็นสถานที่ ๆ ผู้ใช้บริการหนีจากความเครียด 
ความเหนื่อยล้า เพ่ือมาสูดอากาศที่บริสุทธิ์ เพ่ือให้คลายความเหนื่อยล้าจากการท างาน ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ จิตตินันท์ เรืองวีระยุทธ์ (2536); วัชรี น้อยพิทักษ์ (2536) ที่ว่า สวนสาธารณะ 
หมายถึง สถานที่ที่ให้ประชาชนเข้าไปพักผ่อนหย่อนใจ คลายเครียดเป็นที่เพ่ิมความสดชื่น และใช้ใน
การออกก าลังกาย เล่นกีฬา การเดินเที่ยวเล่น ส าหรับประชาชนทุกเพศทุกวัย ในการท ากิ จกรรม 
ต่าง ๆ ภายในพ้ืนที่ โดยสวนสาธารณะในที่นี้ไม่รวมสนามที่มีการแข่งขัน เช่น สนามกีฬาแห่งชาติและ
เป็นสถานที่ที่ได้สัมผัสกับธรรมชาติ มีการจัดภูมิทัศน์ไว้อย่างสวยงามสงบร่มรื่น ประกอบด้วย  
สนามหญ้า ลานอเนกประสงค์น้ าพุ สระน้ า มีที่ส าหรับนั่งพัก มีการตกแต่งด้วยไม้ดอก ไม้ประดับ 
โดยส่วนใหญ่เป็นสถานที่ที่จัดตั้งขึ้นโดยหน่วยงานของภาครัฐ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนที่ เข้ามาท ากิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่ งประชาชนสามารถใช้บริการ
สวนสาธารณะได้ตามเวลาที่ก าหนด เป็นต้น 
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ด้ำนควำมต้องกำร จากการวิจัยในครั้งนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 
ในมุมมองของหน่วยงานผู้ให้บริการสวนสาธารณะ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า สวนสาธารณะทุ่งหนอง
ตระไกร มีความต้องการด้านการดูแลรักษาสวนสาธารณะ สูงที่สุด รองลงมาคือด้านการให้ความ
สะดวกแก่ผู้มาใช้บริการและด้านความปลอดภัย ตามล าดับ 

ในมุมมองของประชาชนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า สวนสาธารณะ
ทุ่งหนองตระไกร มีความต้องการด้านการให้ความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ สูงที่สุด รองลงมาคือด้าน
การดูแลรักษาสวนสาธารณะและด้านความปลอดภัย ตามล าดับ โดยสรุป ความต้องการด้านการให้
ความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ ความต้องการด้านความปลอดภัย และด้านการดูแลรักษา
สวนสาธารณะ ในมุมมองของหน่วยงานผู้ให้บริการกับประชาชนผู้ใช้บริการ มีมุมมองที่ “ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05”  

- โดยมุมมองความต้องการในด้านการให้ความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ ประชาชนผู้ใช้บริการ
มีความต้องการที่มากกว่า 

- มุมมองความต้องการในด้านความปลอดภัย ทั้งหน่วยงานผู้ให้บริการและประชาชน
ผู้ใช้บริการมีความต้องการที่เท่ากัน 

- มุมมองความต้องการในด้านการดูแลรักษาสวนสาธารณะ หน่วยงานผู้ให้บริการมีความ
ต้องการที่มากกว่า 

กล่าวได้ว่า 1) ความต้องการในด้านการให้ความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ ในมุมมองของ
ประชาชนผู้ใช้บริการ มีความต้องการในเรื่องความชัดเจนของป้ายบอกทาง ด้านที่จอดรถ ที่นั่งพัก 
ฯลฯ ในการให้ความสะดวกต่อการมาใช้บริการ และจากการสังเกตผู้ที่มาใช้บริการสวนสาธารณะ  
ทุ่งหนองตระไกร บางส่วนไม่ได้เน้นการออกก าลังกาย แต่เน้นการมาท ากิจกรรมร่วมกัน การมาพบปะ 
พูดคุย จึงอาจเป็นเหตุผลที่ว่าผู้ที่มาใช้บริการสวนสาธารณะทุ่งหนองตระไกร จะมีความต้องการ  
ในด้านการให้ความสะดวกสบายที่มากขึ้น เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการในการด าเนินกิจกรรม 
โดยถือว่าปัจจัยทางด้านที่จอดรถ ที่นั่งพัก สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ โดยรอบสวนสาธารณะ 
ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการค านึงถึง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมภพ 
มูฮัมหมัด (2559) โดยได้ท าการวิจัยเรื่อง ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการออก
ก าลังกาย การเล่นกีฬา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจในเรื่องสถานที่จอดรถ อยู่ในระดับมาก อาจเนื่องด้วยที่จอดรถค่อนข้างกว้าง เพียงพอ
ต่อความต้องการและสะดวกสบายมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิมาน ภูนาสูง (2557, 
บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการสนามกีฬาจังหวัดยโสธร สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยการวิจัยพบว่า มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าสนามกีฬาจังหวัดยโสธร ได้จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวก ส าหรับผู้ที่มาใช้บริการไม่ว่าจะ
เป็นความสะดวกในการเข้า-ออกสถานที่ จัดให้มีอุปกรณ์และเครื่องออกก าลังกายที่เพียงพอต่อความ
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ต้องการของผู้มาใช้บริการ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริญญา  มั่นประเสริฐ  (2552) 
ได้ท าการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการออกก าลังกาย ณ สวนสาธารณะขนาดกลางในกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2552 ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มาใช้บริการสวนสาธารณะส่วนใหญ่ไม่ได้มาออกก าลังกาย
เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีการเข้าร่วมกิจกรรมตามชมรมต่าง ๆ ที่สวนสาธารณะได้จัดให้บริการและยังมี
ความต้องการด้านสังคมที่มาพบประพูดคุยกับผู้ที่มาใช้บริการคนอื่น ๆ ด้วยเช่นกันโดยรวมอยู่ในระดับ 
มากที่สุด 

2) ความต้องการในด้านความปลอดภัยในมุมมองของหน่วยงานผู้ให้บริการกับประชาชน
ผู้ใช้บริการ นั้น ถือว่าเป็นปัจจัยความต้องการพ้ืนฐานที่ทุกคนต้องการ โดยสอดคล้องกับทฤษฎีล าดับ
ขั้นความต้องการของ Maslow 5 ขั้น ประกอบไปด้วยความต้องการด้านร่างกาย ความต้องการความ
ปลอดภัย ความต้องการทางสังคม ความต้องการได้รับการยกย่องทางสังคม และความต้องการ
ความส าเร็จในชีวิต 

3) การดูแลรักษาสวนสาธารณะทุ่งหนองตระไกร อยู่ในระดับที่ดี เป็นที่ยอมรับได้ของ
ประชาชนที่มาใช้บริการ สถานที่มีความสวยงาม ร่มรื่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิ จัยของ ธัญลักษณ์ 
หงส์โตและคณะ (2559) โดยได้ท าการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจและความส าคัญในการใช้บริการสนาม
กีฬามหาวิทยาลัยมหิดล โดยผลการวิจัยพบว่า สถานที่มีการจัดสภาพแวดล้อมสะอาดสวยงาม อากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก เนื่องด้วยสถานที่ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญไม่แพ้กับการบริหารจัดการและผู้ให้บริการ 
เพราะความพร้อมของอุปกรณ์และสถานที่ถือเป็นการให้บริการที่ไม่มีชีวิตแต่ก็ควรอยู่ในสถานะที่
พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา 

จำกมุมมองของหน่วยงำนผู้ให้บริกำรและประชำชนผู้ใช้บริกำรสวนสำธำรณะทุ่งหนอง
ตระไกร มีความสอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานของหน่วยงานเทศบาลต าบลตะเคียนเตี้ย ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่ให้บริการสวนสาธารณะทุ่งหนองตระไกรในด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของชุมชน ในแนว
ทางด้านการดูแลสวนสาธารณะ ให้มีความร่มรื่นสวยงามอยู่เสมอ เพ่ือให้ประชาชนใช้เป็นที่พักผ่อน
หย่อนใจ ออกก าลังกายพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ของชุมชนให้มีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมข้ึน  

 

8. สรุปผลกำรวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเรื่องศึกษาความพร้อมและความต้องการของหน่วยงานผู้ให้บริการและ
ประชาชนผู้รับบริการสวนสาธารณะ: กรณีศึกษา สวนสาธารณะทุ่งหนองตะไกร ต าบลตะเคียนเตี้ย 
อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าการเปรียบเทียบมุมมองความพร้อมในการ
ให้บริการด้านการให้ความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ ด้านความปลอดภัย และด้านการดูแลรักษา
สวนสาธารณะ ในมุมมองของหน่วยงานผู้ให้บริการสวนสาธารณะทุ่งหนองตะไกรกับมุมมองของ
ประชาชนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะทุ่งหนองตะไกร และเพ่ือเปรียบเทียบมุมมองความต้องการด้าน
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การให้ความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ ด้านความปลอดภัย และด้านการดูแลรักษาสวนสาธารณะ 
ในมุมมองของหน่วยงานผู้ให้บริการสวนสาธารณะทุ่งหนองตะไกรกับมุมมองของประชาชนผู้ใช้บริการ
สวนสาธารณะทุ่งหนองตะไกร พร้อมทั้งเสนอแนวทางการจัดการสวนสาธารณะ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และเหมาะสมกับการใช้งานจริงของประชาชนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะทุ่งหนอง
ตะไกร โดยท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่มาใช้บริการสวนสาธารณะทุ่งหนองตระไกร ช่วงเวลา 
16:30-18:30 น. ของทุกวัน ในช่วงระหว่างวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 ถึง 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
เป็นจ านวน 106 คน ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยใช้สถิติและโปรแกรมส าเร็จรูป  
ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิจัยครั้งนี้ใช้ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพ่ืออธิบายข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง  

จากผลการศึกษากล่าวได้ว่า หน่วยงานผู้ให้บริการสวนสาธารณะทุ่งหนองตะไกรกับ
ประชาชนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะทุ่งหนองตะไกร มีมุมมองความพร้อมด้านการให้ความสะดวก  
แก่ผู้มาใช้บริการ และด้านการดูแลรักษาสวนสาธารณะ ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 และมีมุมมองความพร้อมด้านความปลอดภัย ที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 และหน่วยงานผู้ให้บริการสวนสาธารณะทุ่งหนองตะไกร กับประชาชนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะ
ทุ่งหนองตะไกร มีมุมมองความต้องการด้านการให้ความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ ด้านความปลอดภัย 
และด้านการดูแลรักษาสวนสาธารณะ ที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหน่วยงานผู้ให้บริการ

สวนสาธารณะทุ่งหนองตะไกร และประชาชนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะทุ่งหนองตะไกร มีมุมมอง
ความพร้อมในการให้บริการที่เหมือนกันในด้านความปลอดภัย แต่มีมุมมองความพร้อมที่แตกต่างกัน
ในด้านการให้ความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ จึงขอเสนอแนะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล
สวนสาธารณะแห่งนี้จัดท าโครงการ ตั้งของบประมาณในการจัดซื้อสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น
ส าหรับสวนสาธารณะ เพ่ิมขึ้นในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณหน้า เพ่ือรองรับกับความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ และด้านการดูแลรักษาสวนสาธารณะ ขอเสนอแนะให้มีการจัดท าโครงการที่รณรงค์
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเข้ามาช่วยกันดูแลรักษาสวนสาธารณะ นอกเหนือจากการดูแลเป็น
ประจ าของเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลตะเคียนเตี้ย ที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแลสวนสาธารณะทุ่งหนองตะไกร 

 
ข้อจ ำกัดของงำนวิจัย 
1) การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณโดยใช้ข้อมูลจากแบบสอบถามเป็น

หลักในการวิเคราะห์ข้อมูล ถ้ามีการน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่เกี่ยวข้องมาประกอบจะช่วย
ท าให้ผลการวิจัยชัดเจนขึ้น 
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2) การเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีแต่ผู้ที่มาใช้บริการสวนสาธารณะทุ่งหนอง
ตระไกรเท่านั้น โดยถ้ามีการน ากลุ่มตัวอย่างที่มาใช้บริการสวนสาธารณะอ่ืน ๆ มาเปรียบเทียบจะช่วย
ท าให้การวิเคราะห์ภาพรวมและการวางแผนพัฒนาสวนสาธารณะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
งำนวิจัยในอนำคต 
1) การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ควรท าการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยรวบรวม 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือน าเอาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปสู่การ
พัฒนาศักยภาพในการให้บริการ การบริหารจัดการสวนสาธารณะต่อไป 

2) การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบมุมมองความพร้อม กับมุมมองความ
ต้องการของหน่วยงานผู้ให้บริการและประชาชนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะทุ่งหนองตระไกรเท่ านั้น 
เพ่ือให้รูปแบบการบริหารจัดการสวนสาธารณะเป็นไปตามมาตรฐานและความต้องการสากล เป็นที่
ยอมรับ ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบรูปแบบการบริหารงานของสวนสาธารณะทุ่งหนองตระ
ไกรกับสวนสาธารณะอ่ืน ๆ ด้วยเพ่ือสามารถน าไปวิ เคราะห์ภาพรวมและวางแผนพัฒนา
สวนสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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โครงกำรวิจัยประสิทธภิำพกำรให้บริกำรด้ำนสิทธิและนิติกรรม 
ส ำนักงำนที่ดินจังหวัดระยองสำขำบ้ำนค่ำย 

นงลักษณ์ ชัดเจน* 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เรื่อง ประสิทธิภาพ 
การให้บริการ ด้านสิทธิและนิติกรรมส านักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านค่าย ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ลักษณะการให้บริการ ประสิทธิภาพการให้บริการด้านสิทธิและนิติกรรมตลอดจน
ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ พร้อมทั้งหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ ทั้ง 6 
ด้าน คือด้านการขายและขายฝาก การให้และการรับมรดก การจ านอง การแบ่งแยกและการแบ่ง
จัดสรร การออกใบแทนและการออกโฉนด และด้านการบริการด้านเบ็ดเตล็ด ผลการศึกษาพบว่า 
ลักษณะการให้บริการด้านสิทธิและนิติกรรมภายในส านักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านค่าย  
มีขั้นตอนในการด าเนินงาน 4 ตอน คือ 1) การให้ค าแนะน าและประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งการแจกคิว 
2) การสอบสวนนิติกรรม 3) การช าระเงินค่าธรรมเนียม และ 4) การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
และแจกโฉนดที่ดิน ซึ่งในการด าเนินการสอบสวนสิทธิ์และนิติกรรมในด้านต่าง ๆ ใช้ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน อยู่ในระดับดี ข้อมูลมีความถูกต้องแม่นย า อยู่ในระดับดีมาก ความคุ้มค่าในการมาติดต่อ
ท านิติกรรม มีความคุ้มค่าเนื่องจากเป็นนิติกรรมเสร็จในวันเดียว แม้จะมีการมาด าเนินงานหลาย
รายการ ประหยัดเวลาในการมาติดต่อหลายครั้ง ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน เนื่องจากมีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทะเบียนราษฎรจ์ากกรมการปกครองและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปัญหาที่พบคือ ผู้มาใช้บริการ
ไม่มีความเข้าใจในระเบียบและข้อกฎหมายและขั้นตอนในการมาใช้บริการ การขาดเอกสารหลักฐานที่
จ าเป็น เช่น ใบอนุญาตก่อสร้าง ใบทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ใบมรณะบัตร ค าสั่งศาล หนังสือค าสั่ง
ถึงที่สุด หนังสือยินยอมจากผู้รับจ านองหรือผู้รับขายฝาก ระยะเวลาในการรอคอยนาน ผู้ให้บริการ 
ยังไม่มีความช านาญในการใช้ระบบสารสนเทศกรมที่ดิน ระยะที่ 2 ปัญหาการแซงคิว ข้อเสนอแนะ 
ในการให้บริการด้านสิทธิและนิติกรรม ผู้วิจัยขอเสนอให้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในการ
เตรียมเอกสารหลักฐานกรณีมาติดต่อท านิติกรรม การประชาสัมพันธ์การจองคิวด้วยระบบออนไลน์ 
ผ่านการประชุมประจ าเดือนของหน่วยงานภายในอ าเภอ จัดท าป้ายบอกการเตรียมเอกสารหลักฐาน
ในการท านิติกรรมประเภทต่าง ๆ ให้ชัดเจน มีพนักงานเจ้าหน้าที่เฉพาะต าแหน่งไว้บริการหรือ  
ให้ค าแนะน าโดยเฉพาะ 

ค ำส ำคัญ: ประสิทธิภาพ, สิทธิและนิติกรรม 

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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Abstract 

This is qualitative research. Service Efficiency in Rights and Legal Affairs of 
Rayong Provincial Land Office Ban Khai Branch. This is intended to study the analysis 
of the nature of the service. The effectiveness of the provision of rights and legal 
services, as well as issues and obstacles. As well as finding ways to improve and 
improve service efficiency. All 6 sides Is the sales and consignment side. Giving and 
inheritance. Mortgage. Segregation and appropriation. Issuance of replacements and 
deeds. and miscellaneous services.  The results showed that. Nature of rights and 
legal services within Rayong Land Office Ban Khai Branch. There are 4-part operational 
procedures: 1) Providing advice and publicity with cue distribution 2) Legal investigation 
3) Payment fees and 4) Registration of rights and legality and the distribution of title 
deeds In the process of conducting rights and legal investigations in various fields Use 
the operating time to be at a good level. The data is accurate. Very good level. Value 
for money to come to legal contact it is worth it, since it is legally completed in one 
day. Despite the multiple arrivals, save time on multiple contacts. The information is 
up to date due to the exchange of registration information from the Department of 
Government and the Department of Business Development. The problem is: Visitors 
do not have an understanding of the regulations and laws and procedures for the 
use of the service. Lack of required evidence for example, a building permit. Marriage 
Certificate. Divorce register. Death Certificate. Court term, Letter of Order to the End. 
Letter of consent from the mortgage holder or consignee. Long waiting times. The 
service provider does not yet have expertise in using the Information System of the 
Land Department Phase 2. Overtaking issues. Recommendations for the provision of 
rights and legal services. The researchers proposed publicity to prepare the evidence 
of the case to contact the law. Online reservation publicity. Through monthly meetings 
of agencies within the District. Make a sign to prepare evidence of different types of 
legalization clearly. A specific staff member is available for dedicated service or advice. 

Keywords: Performance, Rights and Juristic Acts 
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1. บทน ำ 
 
ปัจจุบันการให้บริการของภาครัฐต้องเป็นไป ตามความต้องการและความคาดหวังของ

ประชาชนที่จะต้องได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว เสมอภาคและ เป็นธรรม หน่วยงานราชการ 
ต่าง ๆ จึงต้องเร่งพัฒนา บุคลากรและเทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองกับความต้องการของประชาชน และ
โดยทั่วไปวัตถุประสงค์ของการพัฒนาบุคลากร ภาครัฐจะมุ่งเน้นการพัฒนาการท างานเป็นทีมจาก
ระบบของกิจกรรม ซึ่งจะสามารถพัฒนาตนพัฒนาทีมของหน่วยงานให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กรมที่ดินภายใต้การดูแลของกระทรวงมหาดไทย ได้มีการจัดท านโยบายให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายของ
รัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา ประเทศไทย 4.0 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) 
ของกระทรวงมหาดไทย แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของกรมที่ดิน และ
แนวนโยบาย Smart Land Change ของกรมที่ดิน รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการ ขับเคลื่อนและ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยมีสาระส าคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ประเด็นการพัฒนา ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 
หน่วยงานด าเนินการ และความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ และเพ่ือให้เห็นทิศทางในการพัฒนา
องค์กรภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามแนวทางประเทศไทย 4.0 และการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ชัดเจน จึงได้บรรจุแผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลของกรมที่ดิน พ.ศ. 2564  

กรมท่ีดินได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย แผนปฏิบัติ
การ 2 ฉบับ คือ แผนปฏิบัติการกรมที่ดิน (แผนภาพรวม) และแผนการให้บริการประชาชนของ
ส านักงานที่ดินทั่วประเทศ บนพ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของ
การพัฒนาประเทศ เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทาง และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การติดตาม
ประเมินผล การปฏิบัติงานให้บังเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตลอดจนให้บรรลุภารกิจต่าง ๆ 
ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจ มีความสอดคล้อง เหมาะสม น ามาซึ่งการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์
ของกรมที่ดิน เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจกรมที่ดินให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ขับเคลื่อนการจัดการที่ดินให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และการพัฒนาประเทศด้วยมาตรฐานการจัดการ การบริการ ระดับ
สากล”ระดับสากล” โดยมีประเด็นการพัฒนา 4 เรื่อง ดังนี้ 
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เรื่องท่ี 1 พัฒนาระบบการจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด 
เรื่องท่ี 2 พัฒนาระบบการออกเอกสารสิทธิให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ 
เรื่องท่ี 3 พัฒนาระบบข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ ที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ 

และรองรับการบริการในระดับสากล 
เรื่องที่ 4 พัฒนาระบบบริการประชาชนด้วยระบบออนไลน์ทั่วทั้งประเทศ มีมาตรฐานสากล

ด้วยบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูง 
นอกจากนี้ ได้มีข่าวจากศูนย์ด ารงธรรมกรมที่ดินเผยปี 63 รับเรื่องร้องเรียน 37,954 เรื่อง 

เขียนเมื่อวันที่วันเสาร์ ที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 10:46 น. เขียนโดย isranewsHITS5075 views 
รับร้องเรียนในระบบ e-Contacts DC รวมทั้งสิ้น 37,954 เรื่อง ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 37,651 เรื่อง 
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ให้หน่วยงานของรัฐสนับสนุนการด าเนินการของศูนย์
ด ารงธรรมให้สามารถบริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานเรื่องที่ดิน เป็นงานที่มีความ
สลับซับซ้อน เนื่องจากเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ มีพ่ีน้องประชาชนต้องการค าปรึกษาจ านวน
มาก กรมที่ดินให้ความส าคัญกับการด าเนินการของศูนย์ด ารงธรรม จึงได้ปรับปรุงงานด้านการรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ เพ่ือลดและขจัดปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชนเกี่ยวกับที่ดินให้มีความเป็น
เอกภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยพัฒนาระบบการบริหารจัดการและเพ่ิมช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และรับการติดต่อจากพ่ีน้องประชาชนให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวกสบาย 
ลดค่าใช้จ่าย และตอบสนองกับวีถีชีวิตของประชาชนในปัจจุบันครับ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2562 จนถึงปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ส.ค. 2563) 
มีจ านวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ขอข้อมูล ขอรับค าปรึกษาด้านกฎหมายที่ดิน ขอความช่วยเหลือ ฯลฯ 
ผ่านทาง DOL Call Center : 0-2141-5555 และระบบ e-Contacts DC รวมทั้งสิ้น 37,954 เรื่อง 
ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 37,651 เรื่อง (คิดเป็นร้อยละ 99.20) แบ่งเป็น 

1) การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม จ านวน 72 เรื่อง 
2) การออกเอกสารสิทธิในที่ดิน จ านวน 691 เรื่อง 
3) พฤติกรรมเจ้าหน้าที่ จ านวน 71 เรื่อง 
4) การจัดสรรที่ดิน/อาคารชุด จ านวน 399 เรื่อง 
5) ขอให้ปรับปรุงการให้บริการ จ านวน 67 เรื่อง 
6) ขอความเป็นธรรม/ร้องทุกข์ จ านวน 134 เรื่อง 
7) การเขียนหนังสือมอบอ านาจและหนังสือยินยอม จ านวน 3,010 เรื่อง 
8) การค้นหารูปแปลงที่ดินในเว็บไซต์ จ านวน 354 เรื่อง 
9) การเตรียมเอกสารหลักฐาน จ านวน 3,929 เรื่อง 
10) ขอตรวจสอบระวางที่ดิน จ านวน 56 เรื่อง 
11) ขั้นตอนการด าเนินการภารกิจด้านที่ดิน จ านวน 5,057 เรื่อง 
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แม้ว่าเรื่องของงานที่ดินจะซับซ้อนเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายหลายฉบับ และมีจ านวน
ผู้ใช้บริการเป็นจ านวนมาก แต่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดิน ก็สามารถให้บริการประชาชนได้
อย่างเต็มที่และเต็มก าลังความสามารถเพ่ือ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” ให้กับประชาชน อธิบดีกรมที่ดิน 
กล่าวทิ้งท้ายว่า กรมที่ดินได้ตอบสนองตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 
ในการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen - Centric & Service - Oriented Government) และ
ได้น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการท างาน จึงพัฒนาช่องทางและกระบวนการจัดการเรื่องร้องทุกข์
ให้เกิดประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถติดตามตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ของตนเองได้
ตลอดเวลา สร้างความโปร่งใสในการด าเนินงาน โดยปัจจุบันประชาชนที่ต้องการร้องทุกข์ร้องเรียน 
ตรวจสอบการท างาน ขอค าปรึกษาหารือเพ่ือความเข้าใจในการท านิติกรรมเรื่องที่ดิน คลายข้อข้องใจ
ในเรื่องต่าง ๆ สามารถติดต่อใช้บริการได้หลากหลายช่องทาง (ข่าวหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ 29 ส.ค. 
2563 เวลา 16:00 น) 

ส านักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านค่าย เพื่อให้การท างานสอดคล้องกับแนวนโยบายของ
รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen - Centric & Service – 
Oriented Government) และ Smart Land Change ของกรมที่ดิน และแผนพัฒนา เพ่ือขับ
ขับเคลื่อนภารกิจกรมที่ดินให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ขับเคลื่อนการจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน และการพัฒนาประเทศด้วยมาตรฐานการจัดการ การบริการ ระดับสากล”ระดับสากล” 
และจากปัญหาเรื่องการร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรมกรมที่ดินของ ปี 2563 ซึ่งมีจ านวนมาก ผู้วิจัยซึ่ง
เป็นบุคลากรของส านักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านค่าย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาประสิทธิภาพ
การให้บริการในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของส านักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านค่าย 
ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของการให้บริการการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของส านักงานที่ดินจังหวัด
ระยอง สาขาบ้านค่าย เพื่อน าผลการศึกษาไปใช้ในการให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการของ 
ส านักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านค่าย ต่อไป  

 

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย  
 

2.1 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ลักษณะการให้บริการสิทธิและนิติกรรมตลอดจนปัญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ 

2.2 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ประสิทธิภาพการให้บริการด้านสิทธิและนิติกรรม 
2.3 เพ่ือศึกษาหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการด้านสิทธิและนิติกรรม 
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3. กำรทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดกำรวิจัย  
 
การศึกษาแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเอกสารผลงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

ประสิทธิภาพการให้บริการด้านสิทธิและนิติกรรม ส านักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านค่าย  
งานที่ดิน เป็นงานที่มีความสลับซับซ้อน เนื่องจากเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ มีพ่ีน้อง

ประชาชนต้องการค าปรึกษาจ านวนมาก ค าว่าประสิทธิภาพ (Efficiency) จึงมีความจ าเป็นและ
เสมือนเป็นผลส าเร็จที่ทุกคนต้องไปให้ถึงด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งภาคารัฐและเอกชน ส านักงานที่ดิน
จังหวัดระยอง สาขาบ้านค่ายเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ต้องให้บริการประชาชน ซึ่งมีทฤษฎีเกี่ยวการ
ให้บริการประชาชน คือ การบริการประชาชนถือเป็นการรับใช้ประชาชน การอ านวยความสะดวกและ
ช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชน ซึ่งการให้บริการประชาชนถือเป็นหน้าที่ของข้าราชการทุกคนที่จะต้อง
บริการให้ประชาชน ได้รับความพอใจมากที่สุด ทั้งนี้การให้บริการโดยรัฐบาล แก่ประชาชนเป็นการ
ให้บริการในลักษณะที่เรียกว่า “การบริการสาธารณะ” (Public Service) กล่าวคือ เป็นกิจกรรมหรือ
กิจการที่อยู่ในความควบคุมของฝ่ายปกครองที่จัดท าขึ้นเพ่ือสนองความต้องการของประชาชน 
โดยจะต้องสามารถสนองความต้องการของประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด  (Most 
Satisfactory Service) (นิติยา พงษ์พานิช, 2537, น.14) การด าเนินงานของกรมที่ดินตามพระราชบัญญัติ
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2479 หมวด 6 ว่าด้วยสิทธิและนิติกรรม การจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรม มาตรา 71 ให้เจ้าพนักงานที่ดิน เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ส าหรับอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในเขตท้องที่
ส านักงานที่ดินจังหวัดหรือส านักงานที่ดินสาขานั้น ลักษณะการให้บริการด้านสิทธิและนิติกรรม 
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม : บุคคลอาจได้มาซึ่งสิทธิในที่ดิน โดยบทบัญญัติของประมวล
กฎหมายที่ดิน หรืออาจไว้กรรมสิทธิ์ โดยบทบัญญัติกฎหมายอ่ืน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
เช่น ได้มาโดยทางนิติกรรม โดยการรับมรดก การครอบครอง ปกปักษ์ บทบัญญัติของกฎหมายในแต่
ละลักษณะของนิติกรรมนั้น บัญญัติให้ท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (ป.พ.พ. 
มาตรา 456, 525, 538, 714, 1299, 1702) กรณีไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายก าหนด ไว้ให้จด
ทะเบียน แต่ถ้าไม่จดทะเบียนจะเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไม่ได้ (ป.พ.พ. มาตรา 1299 วรรคสอง 
บัญญัติว่า “ถ้ามีผู้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยทางอ่ืน
นอกจากนิติกรรม สิทธิของผู้ ได้มานั้นถ้ายังมิได้จดทะเบียนไซร้ ท่านว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทาง
ทะเบียนไม่ได้…”) ซึ่งก าหนดให้การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมแบ่งได้เป็น 2 ประเภท 

1) การจดทะเบียนสิทธิ เป็นการจดทะเบียนตามค าขอฝ่ายเดียว เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย 
ที่เรียกว่า นิติเหตุ เช่น การได้มาโดยการครอบครอง มาตรา 1382 เป็นการครอบครองที่ดินซึ่งมีโฉนค
ของบุคคลอ่ืน ด้วยความสงบ โดยเปิดเผยและด้วยเจตนาเป็น เจ้าของติดต่อกันเป็นเวลา 10 ป ี
ผู้ครอบครองปรปักษ์ต้องร้องขอต่อศาล เมื่อศาลมีค าสั่งแสดงการได้ที่ดินมาโดยการครอบครอง
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ปรปักษ์ ต้องไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จึงจะใช้ยันบุคคลภายนอกผู้ ได้สิทธิมาโดยสุจริต 
เสียค่าตอบแทน และได้จดทะเบียนสิทธิไว้แล้วได้ เช่น การขาย การให้ การจ านอง การขายฝาก 
การแบ่งแยก การขอออกใบแทนและการขอออกโฉนดที่ดิน และการได้มาโดยทางมรดก มาตรา 
1620, 1629 เป็นการได้มาที่กฎหมายรับรองให้กรรมสิทธิ์ใน ทรัพย์สินของผู้ตายตกแก่ทายาท และ
ทายาทมีสิทธิเป็นเจ้าของทรัพย์มรดกนั้นทันที ที่เจ้ามรดกตาย ซึ่งทายาทที่มีสิทธิรับมรดก ได้แก่ 
ทายาทโดยธรรม คือ บุคคลที่เป็นญาติและมีสิทธิรับมรดก เมื่อเจ้ามรดกมิได้ท าพินัยกรรมไว้ มีหก
ล าดับแต่ละล าดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลัง คือ ผู้สืบสันดาน บิดา มารดา พ่ีน้องร่วมบิดามารดา
เดียวกัน พ่ีน้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา คู่สมรสที่ขังมีชีวิตอยู่นั้นก็
เป็นทายาทโดยธรรม ผู้รับพินัยกรรม คือ บุคคลที่เจ้ามรดกท าพินัยกรรมระบุไว้ว่าจะยกทรัพย์ใดให้
ผู้รับพินัยกรรม จะเป็นญาติหรือบุคคลอ่ืนก็ได้ 

2) การจดทะเบียนนิติกรรม เป็นการจดทะเบียนตามค าขอสองฝ่าย คือ ต้องมีคู่สัญญาคู่กรณี 
เป็นการเสนอสนองต่อกัน นิติกรรมจึงจะเกิดขึ้น เช่น การซื้อขาย ขายฝาก ให้ แลกเปลี่ยน การจด
ทะเบียนทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น เว้นแต่มีบทบัญญัติของกฎหมายไว้เป็นพิเศษ
ว่าให้ยื่นค าขอฝ่ายเดียวได้ เช่น การไถ่ถอนจากจ านอง ไถ่ถอนจากขายฝาก การจดทะเบียนโอนตาม
ค าสั่งหรือค าพิพากษาของศาลการยื่นค าขอจดทะเบียน การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง  
ในที่ดินซึ่งมีโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส.3 หรือ น.ส.3 ก) ต้องท าเป็นหนังสือ
และจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ใดขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คู่กรณีต้อง น าหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมาขอจดทะเบียนต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ท้องที่ที่ที่ดินแปลงนั้นตั้งอยู่ เว้นแต่กรณีการยื่นค าขอจดทะเบียนฯ ที่ไม่ต้องมี
การประกาศ หรือไม่ต้องมีการรังวัดและเป็นการทะเบียนเกี่ยวกับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน ใบไต่สวน หรือ 
หนังสือรับรองการท าประโยชน์ ผู้ขอสามารถยื่นค าขอจดทะเบียน ณ ท้องที่ที่อ่ืนได้อีก คือ อ่ืนต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ยื่น ณ ส านักงานที่ดินจังหวัด หรือส านักงาน
ที่ดินจังหวัดสาขา แห่งใดแห่งหนึ่งทั่วราชอาณาจักร  

Good (1973, p.193) ให้ความหมายของประสิทธิภาพว่า หมายถึง ความสามารถ ส าเร็จ 
ที่ท าให้เกิดความส าเร็จตามความปรารถนาโดยใช้เวลาและความพยายามเล็กน้อยก็สามารถ ให้ผลงาน
ที่ได้ส าเร็จลงอย่างสมบูรณ์  

Certo (2000, p.9) ได้ให้ค านิยามของประสิทธิภาพและประสิทธิผลว่า ประสิทธิผล 
(Effectiveness) หมายถึง การใช้ทรัพยากรขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ประสิทธิผล 
มุ่งท าให้เกิดการ “ท าสิ่งที่ถูกต้อง (Doing the Right Things)” ส่วนค าว่าประสิทธิภาพ (Efficiency) 
หมายถึง เป็นวิธีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือให้เกิดความสิ้นเปลืองน้อยที่สุดโดยสามารถ บรรลุ
จุดมุ่งหมายโดยใช้ทรัพยากรต่ าสุด กล่าวคือเป็นการใช้โดยมีเป้าหมาย (Goal) คือ ประสิทธิผลหรือให้
บรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้สูงสุดอาจเรียกว่า “ท าสิ่งต่าง ๆ ให้ถูกต้อง (Doing Things Right)” 
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ทิพาวสี เมฆสวรรค์ (2538, น.2) เป็นแนวทางชี้ให้เห็นว่าประสิทธิภาพในระบบราชการมี 
ความหมายรวมถึง ผลิตภาพ และประสิทธิภาพ โดยประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่วัดได้หลายมิติ ตามแต่วัตตุ
ประสงค์ที่ต้องการพิจารณา คือประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนของการผลิ ต (input) 
ได้แก่ การ ใช้ทรัพยากรการบริหาร คือ คน เงิน วัสดุ เทคโนโลยี ที่มีอย่างประหยัด คุ้มค่าและ  
เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการการบริหาร (process) ได้แก่ การท างาน 
ที่ถูกต้องได้มาตรฐาน รวดเร็ว และใช้เทคโนโลยีที่สะดวกกว่าเดิมประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและ
ผลลัพธ์ ได้แก่ การท างานที่มีคุณภาพเกิด ประโยชน์ต่อสังคม เกิดผลก าไร ทันเวลา ผู้ปฏิบัติงานมี
จิตส านึกท่ีดีต่อการท างานและ บริการเป็นที่พอใจของลูกค้า หรือผู้มารับบริการ  

 
แนวคิดเกี่ยวกับกำรบริหำร 
ติน ปรัชญาพฤทธ์ (2536, น.130) ได้ให้ความหมายไว้ในหนังสือ “ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์”

ว่าประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การสนับสนุนให้มีวิธีการบริหาร ที่จะได้รับผลดีมากที่สุด 
โดยสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดนั้นก็คือการลดค่าใช้จ่ายด้านวัตถุและบุคลากรลงในขณะที่พยายาม
เพ่ิมความแม่นตรงความเร็วและความราบเรียบของการบริหารให้มากข้ึน 

Taylor (1886; อ้างถึงใน ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์, 2543) ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็น “บิดาแห่ง
การบริหารตามหลักวิทยาศาสตร์” และ“บิดาแห่งการบริหารที่มีหลักเกณฑ์” (Father of Scientific 
Management) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเสรีภาพและประชาธิปไตยของบุคคลคือเรื่องการใช้หลักเหตุผล 
ในการบริหารและโดยเน้นเรื่องประสิทธิภาพของตัวคนงานขององค์การ เทเลอร์ถือว่า องค์กรจะมี
ประสิทธิภาพสูงสุดนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับสิ่งส าคัญ 3 อย่างคือ 1) การเลือกคนงานที่มีความสามารถ
สูงสุด (Selection) 2) การฝึกอบรมให้คนงานท างานอย่างถูกวิธี (Training) และ 3) การหาสิ่งจูงใจ 
ให้เขาเกิดก าลังใจในการท างาน (Motivation) ซึ่งเทเลอร์จะมุ่งมอง ในเรื่องค่าตอบแทนแรงงานเป็น
เกณฑ ์ 

เทเลอร์ (Taylor) ได้เน้นหลักถึงการศึกษาเรื่องเวลาและการเคลื่อนไหวของคนงาน ในการ
ท างาน เทเลอร ์(Taylor) คิดว่าหน้าที่ใหม่ ๆ ส าหรับผู้บริหารควรมีดังนี้คือ  

- ก าหนดงานและพัฒนาวิธีการท างานที่ดีที่สุดของคนงานแต่ละคนโดยใช้หลักเกณฑ์ ที่ได้
ทดลองพิสูจน์มาแล้วแทนที่จะปล่อยให้คนงานท างานแบบตามใจชอบ  

- ต้องมีการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่ดีที่สุดเพ่ือให้ได้คนที่เหมาะสมกับงานนั้น  
- ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานที่คัดเลือกไว้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม  
- ก าหนดระดับผลผลิตที่คาดหวังหรือมาตรฐานของผลผลิต  
- จัดให้รางวัลหรือจ่ายค่าตอบแทนพิเศษส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีผลผลิตมากกว่า มาตรฐานที่

ก าหนด เทเลอร์ (Taylor) เชื่อว่าเป็นไปได้ที่จะก าหนดปริมาณงานที่แต่ละคนท าได้ในระยะเวลา 
ที่ก าหนด โดยไม่เป็นการบีบคั้นต่อผู้ท างานนั้น และการศึกษาเกี่ยวกับเวลาดังกล่าวจะเป็นไป  
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โดยถูกต้องและมีหลักเกณฑ์มากที่สุด ซึ่งจะป้องกันข้อโต้แย้งต่าง ๆ ได้โดยทั้งสองฝ่ายต่างจะได้รับ 
ประโยชน์สูงสุด คนงานจะได้รับประโยชน์จากการท างานครบตามปริมาณและจะไม่ต้องมีปัญหาเรื่อง
การบิดพลิ้วงานให้ล่าช้าลง ส่วนฝ่ายบริหารก็จะได้รับประโยชน์จากการได้รับผลผลิตเพ่ิมและก็จะยอม
จ่ายค่าแรงสูงขึ้นอีก เทเลอร์  (Taylor) ได้ท าการวิเคราะห์เวลาเคลื่อนไหว (Time and Motion 
Study) เพ่ือก าหนดวิธีท างานโดยใช้วิธีดังนี้ศึกษาเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในการท างานชิ้นหนึ่ง ๆ โดยวิธีจับ
เวลา ศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว (Motion) ของคนงานเพ่ือหาวิธีปรับปรุงวิธีการท างานเพ่ือให้
คนงาน เหนื่อยน้อยที่สุดวัสดุเดินทางสั้นที่สุดการแยกงานออกเป็นขั้นตอนต่าง ๆ เพ่ือให้คนงาน
ท างานได้ อย่างเต็มความสามารถ  

 
แนวคิดเกี่ยวกับกำรบริกำร 
ปริทรรศ ศิลปะกิจ (2540, น.20-21) กล่าวว่า การบริการคือ กิจกรรมและพฤติกรรมเพ่ือ

ประโยชน์สุขของผู้อ่ืน งานบริการจึงประกอบด้วยส่วนส าคัญ ๆ 2 ส่วนคือ กิจกรรมการบริการ 
หมายถึง การด าเนินงานตามกระบวนการ ขั้นตอนหรือระบบระเบียบของกฎหมาย เพ่ือให้ผู้รับบริการ
ได้รับประโยชน์ตามความต้องการ พฤติกรรมการบริการ ได้แก่ ลักษณะการแสดงออกของผู้ให้บริการ
และผู้มาใช้บริการที่แสดงให้ปรากฏ พบเห็นหรือสัมผัสได้ด้วยความรู้สึก ตลอดระยะเวลาที่มาท า
กิจกรรมการบริการร่วมกัน ซึ่งผู้ให้บริการสามารถแสดงพฤติกรรมบริการให้รู้สึกให้สัมผัสได้จาก 3 
ทางคือ 1 ทางด้านทัศนคติ ความรู้สึกนึกคิด ด้านอารมณ์ ความรู้สึกหรือมโนกรรม 2 ด้านบุคลิกภาพ
ภายนอก การแต่งกาย กิริยาท่าทางหรือกายกรรม 3 ด้านการพูดจา การติดต่อสื่อสารด้วยวาจา หรือ
วจีกรรม  

บรรจง กาญจนาดุล (2523, น.80-81) ได้ให้ความหมายของ “การบริการประชาชน” ว่าหมายถึง 
การที่องค์การราชการได้อ านวยความสะดวก ช่วยเหลือเกื้อกูลให้กับคนในสังคม หรือเพ่ือสนอง 
ความต้องการส่วนรวมของประชาชน  

นันทวัฒน์ บรมานันท์ (2543) ได้อธิบายว่า บริการสาธารณะเป็นกิจกรรม (activity) 
ของฝ่ายปกครองที่จัดท าข้ึนเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยประกอบด้วยการเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
นิติบุคคลมหาชนเป็นผู้ประกอบกิจกรรมด้วยตนเอง และกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์
สาธารณะ และตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งปัจจุบันคุณภาพการให้บริการประชาชน  
ในหน่วยงานราชการ ยังมีปัญหาที่ไม่น่าพึงพอใจอีกมาก ทั้งนี้ไม่ใช่เรื่องของการขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ 
หรือการขาดแคลนบุคลากร ผู้ให้บริการแต่อย่างใด แต่เป็นเรื่องของพฤติกรรมในการให้บริการ 
ซึ่งการบริการที่ดีก็คือการให้สิ่ง ที่ดีแก่ผู้รับบริการนั่นเอง เมื่อประชาชนมารับบริการจากหน่วยงาน
ราชการ สิ่งที่เขาต้องการได้แก่ ความถูกต้อง รวดเร็ว สะดวกสบาย การให้ความส าคัญ ไมตรีจิตและ
มิตรภาพที่ดี 
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คุณภาพของการบริการขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก 3 ประการ (กองวิชาการและแผน, กรมการปกครอง, 
2537, น.22) คือ 1) ความรู้ (Knowledge) คือ ความรู้จริงถูกต้องแม่นย าในงาน 2) ความรู้สึก (Feeling) 
คือ ความรู้สึกท่ีดีในขณะให้บริการ และ 3) ประสบการณ์ (Experience) คือความเจนจัด ช านาญงาน  

คุณภาพบริการจะต้องเริ่ มขึ้นจากความรู้ สึ กที่ ดีของผู้ ให้บริการ (Feeling to do) 
เป็นตัวกระตุ้นและชักน าความรู้สึกที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการและในการน าความรู้ประสบการณ์และ 
ความช านาญ (knowledge to do) มาปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจะต้องประกอบด้วยสัมผัสที่เบิกบาน
และบริการที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นการสัมพันธ์ใน 2 ระดับคือ ระดับความสัมพันธ์ทางใจ (Unconscious 
Communication) และระดับความสัมพันธ์ทางพฤติกรรม (Behavior Communication)  

John D. Millett (1954) ได้ชี้ให้เห็นว่า คุณค่าประการแรกของการบริการงานรัฐกิจทั้งหมด 
คือ การปฏิบัติงานด้วยการให้บริการที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจซึ่งมีลักษณะที่ส าคัญ 5 ประการ คือ 

ประการแรก การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Service) โดยยึดหลักว่าคนเราทุก
คนเกิดมาเท่าเทียมกัน ความเท่าเทียมกันนั้น หมายถึง ประชาชนทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันทั้งทางด้าน
กฎหมายและทางการเมือง การให้บริการของรัฐจะต้องไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ  ผิวหรือความยากจน
ตลอดจนสถานะทางสังคม 

ประการที่สอง การให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา (Timely Service) จะไม่มีผลงานทาง
สาธารณะใด ๆ ที่เป็นผลงานที่มีประสิทธิภาพหากไม่ตรงต่อเวลาหรือทันต่อเหตุการณ์ 

ประการที่สาม การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) นอกจากการให้บริการอย่าง
เท่าเทียมกันและให้อย่างรวดเร็วแล้ว ต้องค านึงถึงจ านวนคนที่เหมาะสมต่อจ านวนความต้องการใน
สถานที่ที่เพียงพอในเวลาที่เหมาะสมอีกด้วย 

ประการที่สี่ การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) คือ การให้บริการตลอดเวลา
ต้องพร้อมและเตรียมตัวบริการต่อความสนใจของสาธารณชนเสมอ มีการฝึกอบรมอยู่เป็นประจ า 

ประการที่ห้า การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) คือ การให้บริการที่มีความ
เจริญคืบหน้าไปท้ังทางด้านผลงานและคุณภาพ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

กุลธน ธนาพงศ์ธร (2530; อ้างถึงใน ทันดร ธนะกูลบริภัณฑ์ , 2552, น.303) กล่าวว่า 
หลักการให้บริการ ได้แก่  

1) หลักความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่ กล่าวคือ ประโยชน์และบริการ
ที่องค์การจัดการให้นั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่หรือทั้งหมด ไม่ใช่เป็นการ
จัดให้แก่บุคคล กลุ่มบุคคลโดยเฉพาะ มิฉะนั้นแล้วนอกจากไม่เกิดประโยชน์สู งสุดในการเอ้ืออ านวย
ประโยชน์บริหารแล้ว ยังไม่คุ้มค่ากับการด าเนินการนั้น ๆ ด้วย  

2) หลักความสม่ าเสมอ กล่าวคือ การให้บริการนั้น ๆ ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและ 
สม่ าเสมอ มิใช่ท า ๆ หยุด ๆ ตามความพอใจของผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงาน  
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3) หลักความเสมอภาค บริการที่จัดนั้นจะต้องให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการทุกคนอย่างสม่ าเสมอ 
และเท่าเทียมกันไม่มีการให้สิทธิพิเศษแก่บุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งในลักษณะแตกต่าง 
จากบุคคลอื่น ๆ อย่างชัดเจน เช่น การลัดคิวการให้บริการ เป็นต้น 

4) หลักความประหยัด ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการบริการจะต้องไม่มากจนเกินกว่าผลที่จะได้รับ  
5) หลักความสะดวก บริการที่จัดให้แก่ผู้รับบริการจะต้องเป็นไปในลักษณะปฏิบัติได้ง่าย 

สะดวกสบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไม่มากนัก ทั้งยังไม่เป็นการสร้างภาระยุ่งยากในให้แก่ผู้ให้บริการ
หรือผู้ใช้บริการมากจนเกินไป 

หลักการในการบริการ กัลป์ยาวัฒน์ ตรีสุคนธ์ (2540, น.16-17) ได้กล่าวถึง Developing 
Skillful Services ว่าการบริการ คือ การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ โดยผู้
ให้บริการต้อง ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างเป็นที่พึงพอใจ ทั้งนี้โดยอาศัยปัจจัยเสริม
อ่ืน ๆ เช่น ความสะดวกสบาย อัธยาศัยไมตรี เป็นสิ่งที่ท าให้การบริการนั้นเป็นที่ประทับใจของผู้รับ 
“การบริการ อันน่าประทับใจ” เป็นหัวใจในการดึงดูดผู้รับบริการจึงขอแนะน าหลักการบริการที่ดี 

บริการด้วยความรวดเร็ว ผู้ที่มาติดต่องานไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม ย่อมต้องการที่จะให้งานที่ ตนมา
ติดต่อนั้นส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี หากไม่มีข้อจ ากัดใด ๆ ผู้ให้บริการควรให้บริการด้วย ความรวดเร็วและ
ตรงต่อเวลา ตามเกณฑ์ของกรมที่ดินที่ก าหนด 

บริการด้วยความถูกต้อง การให้ข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อหรือการให้บริการใด ๆ ต้องถูกต้อง 
ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้มารับบริการ และถูกต้องต่อความเป็นจริงของหน่วยงานนั้นระมัดระวัง 
การให้ข้อมูลหรือการบริการที่ผิดพลาด อันจะก่อให้เกิดความยุ่งยากซึ่งต้องมาแก้ไขในภายหลัง 

หลักความคุ้มค่า หมายถึง บริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้บุคคลากรมีความประหยัด ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน เช่น ใช้เงินลงทุนน้อย แต่ผลประโยชน์มากมาย เป็นต้น 

 
แนวคิดตำมทฤษฎีภำวะทันสมัย (Conceptualized Frame on Modernization 

Theory) 
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ด้วยสาเหตุที่ประเทศแถบยุโรปตะวันตกแพ้สงคราม จึงต้องมีความ

จ าเป็นในการบูรณะประเทศ ซึ่งการพ้ืนฟูประเทศนั้นต้องมีการบูรณะประเทศในทุกด้านของชีวิต
มนุษย์  ทฤษฎีนี้อาศัยทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นี โอคลาสสิก (Neo-Classic Theory) และทฤษฎี
สังคมศาสตร์ของอเมริกันมาประยุกต์เป็นกรอบการวิเคราะห์ปัญหา ซึ่งจุดเน้นของ แนวคิดทฤษฎีนี้คือ 
การที่จะพัฒนาประเทศให้ทันสมัยนั้นต้องมีการด าเนินไปในทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 
การเมือง ความรู้สึกนึกคิด และความรู้ของคนในสังคมจะขาดด้าน ใดด้านหนึ่งไม่ได้ เพราะแต่ละด้าน
มีความสัมพันธ์กันตลอดจนส่งผลซึ่งกันและกัน ดังจะเห็นได้ จากแผนภูมิข้างล่าง  
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อย่างไรก็ตาม การพัฒนาประเทศของทั้งสองกลุ่มประเทศนั้น ย่อมที่จะมีทิศทางกลยุทธ์ 

(strategies) ที่แตกต่างกันไป เพราะแต่ละประเทศมีอัตลักษณ์ทางด้านบริบทสังคมแตกต่างกัน  
นับตั้งแต่มีการสร้างวาทกรรมที่เรียกว่า  “การพัฒนา” (Development) โดยกรอบการ

พัฒนาที่มหาอ านาจตะวันตกก าหนดขึ้นมาเป็น วาทกรรม คือ ความรู้ชุดหนึ่งที่ก าหนดความหมายและ
ลักษณะของการพัฒนาและด้อยพัฒนา ซึ่งมีผลอย่างมากต่อความเป็นไปของทิศทางการพัฒนา 
ในประเทศโลกท่ีสาม เพราะสถาบันการพัฒนาต่างๆ จะใช้กรอบความคิดที่ถูกก าหนดขึ้นมานี้เป็นฐาน
ในการช่วยเหลือการพัฒนาในประเทศโลกที่สามให้เป็นทุนนิยม ซึ่งทฤษฎีการสร้างความทันสมัย
(Modernization Theory) เป็นทฤษฎีที่สร้างขึ้นเพ่ือมุ่งจะอธิบายการสร้างความเปลี่ยนแปลง 
ในสังคมประเทศก าลังพัฒนามากท่ีสุด และได้กลายเป็นทฤษฎีกระแสหลักของการพัฒนาสังคมโลก 

ทฤษฎีความทันสมัย ได้รับอิทธิพลทางความคิดมาจากนักสังคมวิทยายุคแรก ๆ คือ เอมิล 
เดิร์คไคม์ (E. Durkhiem) และแม็ก เวเบอร์ (Max Weber) ซึ่งทั้งสองท่านก็ได้รับอิทธิพลจาก ชาร์ล 
ดาร์วิน (Charles Darwin) ในเรื่องการวิวัฒนาการของสังคม เดอร์คไคม์ สนใจการเปลี่ยนแปลงสังคม
มนุษย์ เขาได้เสนอว่ารูปแบบหลักของสังคมมี 2 รูปแบบ คือ สังคมแบบดั้งเดิม และสังคมสมัยใหม่ 
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมแบบสมัยใหม่นี้ เดอร์คไคม์มองว่า เป็น “ความสัมพันธ์แบบอินทรีย์” 
(Organic solidarity) ซึ่งอยู่ในกรอบแนวคิดวิวัฒนาการของ ชาร์ล ดาร์วิน นั่นเอง 

ถ้าหากเราจะกล่าวโดยสรุป ทฤษฎีความทันสมัยได้ส่งผลต่อกระบวนการพัฒนาที่ส าคัญ ดังนี้ 
1) ทฤษฎีความทันสมัย ได้ให้ความส าคัญกับบทบาทของระบบคุณค่า ปทัสฐาน ความเชื่อ 

การก าหนดรูปแบบของสังคม การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จึงเป็นเงื่อนไขส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมด้วย 

2) ประวัติศาสตร์ของการกลายเป็นอุตสาหกรรมตะวันตกมิได้รับการพิจารณาเพียงแค่คุณ
ลักษณะเฉพาะของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก อย่างเช่นที่  ไอเซนตาร์ตท  (Eisenstadt) กล่าวว่า 
โดยประวัติศาสตร์แล้ว การพัฒนาไปสู่ความทันสมัยคือกระบวนการเปลี่ยนแปลงไปสู่รูปแบบของ
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ระบบสังคมเศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งได้พัฒนาขึ้นมาในยุโรปตะวันตกและอเมริกาเหนือระหว่าง
คริสต์ศตวรรษที่ 17-19 

3) สังคมสมัยใหม่เกิดขึ้นมาเมื่อแบบแผนพฤติกรรมในสังคมดั้งเดิมหลีกทางให้กับความ
ทันสมัย (คือการเสื่อมของระเบียบแบบแผนของสังคมดั้งเดิม) ในสังคมตะวันตก ความกดดันหรือ 
แรงบีบซึ่งน าไปสู่ความทันสมัยนั้นเกิดขึ้นภายในสังคมตะวันตกเอง แต่ในประเทศก าลังพัฒนาความ
กดดันหรือแรงบีบคั้นต่อสังคมแบบดั้งเดิมมาจากภายนอก 

4) เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว  กระบวนการน าไปสู่ความทันสมัยในปัจจุบันจึงเป็นเรื่องของ
การ “แพร่กระจาย” การแพร่กระจายนี้อาจเป็นไปได้หลายรูปแบบ หลายกระบวนการ อย่างเช่น 
การเกิดขึ้นและแพร่หลายของสังคมเมือง ซึ่งมีรากฐานมาจากระบบครอบครัวเดี่ยว การขยายตัวของ
การศึกษาที่ท าให้คนอ่านออกเขียนได้ การพัฒนาของระบบสื่อสารมวลชนที่ช่วยให้เกิดการกระจาย
ข้อมูลข่าวสารและความคิดต่าง ๆ ได้กว้างขวาง ฯลฯ 

กล่าวโดยสรุป แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาไปสู่ความทันสมัย ถือได้ว่าเป็นแนวคิดที่ชี้น าการ
พัฒนาของไทยทั้งการพัฒนาประเทศและการพัฒนาสาขาต่าง ๆ ตลอดช่วงกว่า 30 ปี ที่ผ่านมา 
ถึงแม้ว่าแนวคิดดังกล่าวจะมีข้อโต้แย้งต่าง ๆ แต่ก็ยังถือว่าเป็นแนวคิดกระแสหลักอยู่ ประเด็นที่เป็น
ข้อโต้แย้งหลัก ๆ ต่อกลุ่มแนวคิดนี้มาจากความเชื่อที่ว่า วิวัฒนาการของสังคมแต่ละสังคมอาจจะ
เป็นไปได้หลายอย่าง และขั้นตอนการพัฒนาก็อาจไม่จ าเป็นต้องผ่านขั้นตอนที่เหมือนกัน กลุ่มที่โต้แย้ง
แนวคิดการพัฒนาสู่ความทันสมัย (โดยเฉพาะกลุ่มทฤษฎีพ่ึงพา) ชี้ว่าที่แท้จริงความทันสมัยในทาง
เศรษฐกิจ มีความหมายเท่ากับกระบวนการเปลี่ยนไปสู่ อุตสาหกรรม ในทางสังคมวัฒนธรรม 
Modernization มีความหมายเท่ากับ Westernization และที่ส าคัญก็คือ ภาวะความทันสมัยอาจจะ
ไม่ใช่สภาวะการพัฒนาที่สังคมพึงปรารถนา หรือมีความทันสมัยแต่ไม่พัฒนา (Modernization 
without Development) นั่นเอง 

 
แนวคิดหลังสมัยใหม่ (Postmodernism) 
แนวคิดหลังสมัยใหม่ (Postmodernism) บางทีใช้ค าว่าหลังสมัยใหม่ หรือแนวคิดหลังยุค 

นวนิยม เป็นแนวคิดทางการเมือง ปรัชญา วัฒนธรรม สังคม ดนตรี และอ่ืน ๆ ที่ก่อตัวขึ้นโดยมีมุมมอง
ที่ต่างออกไปจากมุมมองทางความคิดแบบเดิม ๆ ของโลก ไม่ว่าจะแนวคิดลัทธิก่อนสมัยใหม่ หรือ
แนวคิดลัทธิสมัยใหม่ แนวคิดหลังสมัยใหม่ถูกจัดเข้ารวมกับทฤษฎีสายวิพากษ์ 

กำรก ำเนิดของแนวคิดหลังสมัยใหม่ 
ในช่วงปลายสมัยใหม่ของภูมิปัญญาตะวันตก มีความเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างถูกสร้างขึ้นเพ่ือ

ความทันสมัย บางครั้งก็เรียกรวมๆว่าความคิดแบบสมัยใหม่นิยม (modernism) กล่าวได้ว่า ความคิด
ทันสมัยมีรากเหง้ามาจากทฤษฎีความคิดในยุคภูมิปัญญา (enlightenment) นักคิด นักปรัชญา
การเมืองในยุคสมัยใหม่แข่งขันกันน าเสนอวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวกับชีวิตที่ดี สังคมที่ดี ที่ส าคัญคือ แนวคิด
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เสรีนิยม (liberalism) ที่เห็นว่าปัจเจกบุคคลต้องสละประโยชน์ส่วนตัว หาทางสร้างระบบการเมืองเสรี
ประชาธิปไตยข้ึนมารองรับ กับแนวคิดมาร์กซิสม์ ที่ต่างต้องการสร้างโลกใหม่ที่ไม่ตกอยู่ภายใต้การขูด
รีดจากระบบทุนนิยม ความเชื่อในยุคสมัยใหม่กล่าวได้ว่ามีศรัทธาแรงกล้าต่อความก้าวหน้า (idea of 
progress) การที่สังคมมีหลักพ้ืนฐานอันประกอบด้วยสัจจะ ค่านิยมหลัก และความเชื่อมั่นเรื่องสังคม
ก้าวหน้ารวมเรียกกันว่าแนวคิดสถาปนานิยม (foundationism) ที่พยายามสถาปนาความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวให้เกิดข้ึนในสังคมผ่านการสร้างค่านิยม, ความเชื่อต่าง ๆ ขึ้นมาครอบครองความคิดมนุษย์ใน
สังคม 

ในเวลาต่อมาจึงเกิดความคิดหลังสมัยใหม่ (postmodern) ที่เสนอให้ปฏิเสธความแน่นอน 
หนึ่งเดียว นักคิดหลังสมัยใหม่ ปฏิเสธเรื่องสัจจะสมบูรณ์สูงสุดเป็นสากล โดยเห็นว่าเป็นเพียง 
การโอ้อวด แต่เสนอว่าไม่มีศูนย์กลางความเป็นหนึ่งเดียว และสังคมด ารงอยู่อย่างแตกต่างหลากหลาย 
(diversity) ความคิดและแนวคิดใด ๆ ทั้งหมดเป็นเรื่องที่ได้รับการแสดงออกในรูปภาษาโดยที่ภาษา
หรือการใช้ภาษาสื่อความหมายนั้นล้วนแล้วแต่เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ทางอ านาจอันซับซ้อน ดังนั้น
ปรัชญาและทฤษฎีการเมืองจึงมิอาจอยู่เหนือ หรือตัดขาดจากความสัมพันธ์ทางอ านาจ เช่นกันกับมิ
อาจให้ความรู้ความเข้าใจได้ด้วยการเป็นกลางไม่โอนเอียง ทฤษฎีการเมืองหรือสัจจะหรือความรู้ใด ๆ
เป็นส่วนหนึ่งโดยนัยของความสัมพันธ์ทางอ านาจที่นักวิชาการก าลังวิเคราะห์อยู่ นักคิดหลังสมัยใหม่
จึงมีลักษณะตั้งข้อกังขาอย่างไม่ลดละต่อสภาพความเป็นจริงใดๆที่ดูหนักแน่นสมบูรณ์ และความเชื่อ
ต่าง ๆ ที่พากันยึดถืออย่างไม่ลืมหูลืมตา 

สิ่งส าคัญที่สุดที่ท าให้กล่าวกันว่าได้ก้าวเข้าสู่ยุคหลังสมัยใหม่ (postmodern era) คือ
ความคิดที่ว่าสิ่งที่เป็นจริง (the real) กับสิ่งที่ปรากฏ (apparent) นั้นอาจไม่ใช่เรื่องเดียวกัน ซึ่งเป็น
ความคิดของฟรีดริช นิทซ์เชอ (Friedrich Wilhelm Nietzsche) ซึ่งความคิดดังกล่าวเข้าไปมีอิทธิพล
ในวงการศิลปะในช่วงทศวรรษที่ 1920 กล่าวได้ว่า แนวคิดหลังสมัยใหม่ (postmodern) คือการ
เคลื่อนไหวทางความคิดและวัฒนธรรมที่ต่อต้านนิยาม, ความเชื่อ, ค่านิยม, จารีต, ประเพณีฯลฯ อาทิ
องค์รวม (totality), ความเป็นเหตุเป็นผล (rationality), ความเป็นสากล (universality), ความเป็น
วัตถุวิสัย (objectivity) ฯลฯ ซึ่งนักคิดหลังสมัยใหม่จะตั้งค าถามต่อสิ่งเหล่านี้ในฐานะที่ต่างเป็นเพียง 
“เรื่องเล่าหลัก (meta-narrative)” ที่เกิดขึ้นมาจากข้ออ้างของความเป็นสมัยใหม่ (modernity) 
ของแนวคิดสมัยใหม่ (modernism) 

 
หลักกำรและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
วสันต์ อติศัพท์ กล่าวไว้ว่า นวัตกรรม หรือ นวกรรม เป็นค าสมาสระหว่าง “นว” และ 

“กรรม” มีความหมายว่า ความคิดและการกระท าใหม่ ๆ ที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่
ดีกว่าคณะกรรมการพิจารณาศัพท์วิชาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ บัญญัติ ค าว่า นวัตกรรม 
(Innovation) ขึ้นเดิมใช้ นวกรรม มาจากค ากริยาว่า Innovate มาจากรากศัพท์ ภาษาอังกฤษว่า 
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Inovare (in(=in)+novare = to renew, to modify) และ novare มาจากค าว่า novus (=new) 
Innovate แปลตามรูปศัพท์ได้ว่า “ท าใหม่, เปลี่ยนแปลงโดยน าสิ่งใหม่ ๆ เข้ามา” Innovation = 
การท าสิ่งใหม่ ๆ สิ่งใหม่ ๆ ที่ท าขึ้นมา (International Dictionary) 

กิดานันท ์มลิทอง (2543, น.245) ได้กล่าวไว้ว่า นวัตกรรม เป็นแนวความคิด การปฏิบัติหรือ
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ 
ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อน านวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การท างานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย 

จากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องข้างต้นเกี่ยวกับการให้บริการสิทธิและนิติกรรมเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานสูงสุดนั้น ผู้วิจัยได้น าทฤษฎีของ ทิพาวสี เมฆสวรรค์ (2538, น.2), กัลป์ยาวัฒน์ 
ตรีสุคนธ์ (2540, น.16-17) และ John D. Millett (1954) เป็นแนวทางชี้ให้เห็นว่าประสิทธิภาพใน
การให้บริการด้านสิทธิและนิติกรรมในส านักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านค่าย เพ่ือให้การบริการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการท างาน ที่ถูกต้อง  รวดเร็ว ทันสมัย ประหยัด คุ้มค่าและ 
เป็นปัจจุบัน ในการให้บริการสิทธิและนิติกรรมทั้ง 6 ด้านคือ ด้านการขายและขายฝาก การให้และรับ
มรดก การจ านอง การแบ่งแยกและแบ่งจัดสรร การขอออกใบแทนและออกโฉนดที่ดิน และการ
ให้บริการด้านเบ็ดเตล็ด เพื่อให้บริการเป็นที่พอใจของลูกค้า หรือผู้มารับบริการ ส านักงานที่ดินจังหวัด
ระยอง สาขาบ้านค่าย จึงได้น านวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยของกรมที่ดินมาพัฒนาการให้บริการ
ประชาชนในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

ด้านความรวดเร็ว ทันสมัย คุ้มค่า และเป็นปัจจุบันได้มีการน าแอพพลิเคชั่น e-QLands 
(นัดจดทะเบียนล่วงหน้า) ส าหรับประชาชน ที่มีความจ าเป็นต้องท าธุรกรรมในพ้ืนที่ต่างจังหวัด 
โดยหลังจากมีการน าแอพ e-QLands มาใช้งาน ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สามารถระบุวัน 
เวลา ที่ต้องการมาท าธุรกรรมที่ส านักงานที่ดินได้อย่างดี สามารถแจ้งนัดการให้บริการนิติกรรมได้ทั้ง 6 
ด้านคือ ด้านการขายและขายฝาก การให้และรับมรดก การจ านอง การแบ่งแยกและแบ่งจัดสรร  
การขอออกใบแทนและออกโฉนดที่ดิน และการให้บริการด้านเบ็ดเตล็ด 

ด้านความประหยัด คุ้มค่า ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน การน าระบบ Lands Maps (ค้นหารูป
แปลงที่ดิน) มาปรับใช้ ผ่านการน าโฉนดที่ดินทั่วประเทศ 34.4 ล้านแปลง ย่อลงในแผนที่ภูมิศาสตร์ 
และใช้แพลตฟอร์ม Google ค้นหารูปแปลงที่ดิน สามารถค้นหาแปลงที่ดิน สถานที่ตั้งของที่ดิน 
ตลอดจนสามารถระบุพิกัด ราคาประเมิน ระยะเวลาในการเดินทางมายังส านักงานที่ดิน ท าให้มีผู้มา
ใช้บริการมีความประหยัดเวลาในการเดินทางมายังส านักงานที่ดินเพ่ือท านิติกรรมด้านเบ็ดเตล็ด เช่น 
การขอคัดระวางที่ดินได้ หรือต้องการทราบราคาประเมิน และคุ้มค่าส าหรับข้อมูลที่สามารถค้นหาได้
จากทางโทรศัพท์ผ่านทาง แพลตฟอร์มที่มีความทันสมัยและข้อมูลก็เป็นปัจจุบันอีกด้วย 

ด้านความทันสมัย และเป็นปัจจุบัน รวดเร็ว คุ้มค่า มีการท าแอพพลิเคชั่น Smart Lands 
แอพเดียวจบของกรมที่ดิน จะรวบรวมสาระและความเคลื่ อนไหวส าคัญของกรมที่ดิน ซึ่งเป็น
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แอพพลิเคชั่นที่มีความทันสมัย และเป็นปัจจุบัน ในแอพพลิเคชั่นมีหลากหลายรายการให้ผู้มาใช้
บริการสามารถค้นหาหรือตรวจสอบ สอบถามข้อมูลได้ตลอดเวลา  

ด้านความทันสมัย และเป็นปัจจุบัน ความถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดและคุ้มค่า มีการน าระบบ 
E-Lands Announcement การค้นหาประกาศของส านักงานที่ดินแต่ละปีมีมากกว่า 4 แสนฉบับ 
สามารถค้นหารูปประกาศได้ทั่วประเทศ กรณีการท านิติกรรมเกี่ยวกับการประกาศ เช่น การขอออก
ใบแทน การขอออกโฉนด การแบ่งแยก การแบ่งจัดสรร ข้อมูลมีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
ประหยัดเวลาในการไปตรวจสอบยังส านักงานท่ีติดประกาศ และมีความคุ้มค่าในการขอข้อมูล        

Line@ ของกรมที่ดิน เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายในการติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่และ
ประชาชน ในการจะติดต่อท านิติกรรมทั้ง 6 ด้าน ท าให้มีความสะดวก รวดเร็ว ความทันสมัย และเป็น
ปัจจุบันด้วย     

ความรวดเร็ว ความถูกต้องความประหยัด คุ้มค่า ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน มีการคิดค านวณ
ภาษีและค่าอากรผ่านเว็บไซต์กรมที่ดิน เกี่ยวกับการท านิติกรรมขาย ประชาชนสามารถค านวณภาษี
และอากรได้ด้วยตนเองท าให้มีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดและคุ้มค่า ทันสมัย สามารถเตรียมเงิน
เพ่ือไปช าระภาษีในวันที่ยื่นค าขอจดทะเบียนนิติกรรมได้ 

จากแนวคิดทฤษฎี ที่เก่ียวข้อง พบว่า ประสิทธิภาพในท างานของระบบราชการมีหลายปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในองค์กร ที่ส่งผลให้การท างานหรือการปฏิบัติของ  
ผู้ให้บริการ ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์เป็นกรอบความคิดได้
ดังนี้ 
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ประสิทธิภำพ 
 

1.ความรวดเร็ว 
2.ความถูกต้อง 
3.ความประหยัด 

4.ความคุ้มค่า 
5.ความทันสมัย 

6.ความเป็นปัจจุบัน 

 
กำรให้บริกำรด้ำนสิทธิและนิติกรรม 

1.การขายและขายฝาก 

2.การให้และมรดก 
3.จ านอง 
4.ใบแทนและโฉนด  
5.แบ่งแยกและจัดสรรที่ดิน 

6.เบ็ดเตล็ด  

 

กฎหมำยและระเบียบว่ำด้วยสิทธแิละนิติกรรมที่ดิน 
1. นโยบายภาครัฐ กฎหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 

ประเด็นเร่งด่วน 5 ปี   
ข้อ 1 การแก้ไขปัญหาพื้นฐานของประเทศ ระบบการท างาน

ของภาครัฐ ปรับภาครัฐให้เป็นดิจิทัล 
1. พ.ร.บ.ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 

หมวด 4 มาตรา 58, 59, 59 ทวิ 
หมวด 6 มาตรา 71-83 

2. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  พ.ศ . 2551 มาตรา 
305,746 จ านอง มาตรา 146, 1299 โอนสิ่งปลูกสร้าง  

3. ค าสั่ง กระทรวงมหาดไทย กรมที่ดิน  
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2497) 
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 43 (พ.ศ. 2537) 

 

กรอบแนวคิดโครงกำรวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาเรื่อง ประสิทธิการให้บริการในด้านสิทธิและนิติกรรมส านักงานที่ดิน
จังหวัดระยอง สาขาบ้านค่าย ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 
โดยใช้แนวคิดทฤษฎีของ ทิพาวสี เมฆสวรรค์ (2538, น.2) มาปรับใช้เป็นแนวทางในการศึกษา  

 

4. ระเบียบกำรวิจัย  
 
การก าหนดระเบียบวิธีการวิจัย ประสิทธิภาพการให้บริการด้านสิทธิและนิติกรรมของ

ส านักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านค่าย ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 
เนื่องจากความเป็นไปได้ในการเข้าถึงของข้อมูลมีทั้งข้อมูลที่แบบรายงานปริมาณงานและการเข้าถึง
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แบบเจาะลึก) เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลจะต้องอาศัยความรู้เชิงลึก ความช านาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับ
การให้บริการด้านสิทธิและนิติกรรม เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นย า โดยแบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
ตามชุดเครื่องมือทั้ง 8 ชุด ได้แก่ 1) ผู้บริหารส านักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านค่าย จ านวน 4 
คน 2) เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านสิทธิและนิติกรรม จ านวน 6 คน 3) กลุ่ม
ผู้ใช้บริการด้านการขายและขายฝาก จ านวน 6 คน 4) กลุ่มผู้ใช้บริการด้านการให้และรับมรดกจ านวน 
6 คน 5) กลุ่มผู้ใช้บริการด้านการจ านอง จ านวน 4 คน 6) กลุ่มผู้ใช้บริการด้านการแบ่งแยกและแบ่ง
จัดสรร จ านวน 3 คน 7) กลุ่มผู้ใช้บริการด้านการออกใบแทนและออกโฉนด จ านวน 2 คน 8) กลุ่ม
ผู้ใช้บริการด้านเบ็ดเตล็ด จ านวน 4 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 34 คน ด้วยวิธีการจ าแนกและจัดระบบ
ข้อมูล (Typology and Taxonomy) เป็นการน าข้อมูลทีได้มาจ าแนกและจัดหมวดหมู่ออกให้เป็น
ระบบ ตามกรอบแนวคิดการศึกษา จากนั้นวิเคราะห์ส่วนประกอบ (Componential Analysis) 
เป็นการน าข้อมูลทีได้มาท าการวิเคราะห์ออกให้เห็นเป็นส่วน ๆ เช่น วิเคราะห์การบริหารงานของ
องค์การ และวิเคราะห์สาเหตุและผล (Cause and Effect Analysis) และน าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลในรูปแบบการพรรณนา 

 

5. ผลกำรศึกษำ  
 
จากผลการวิจัยประสิทธิภาพส านักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านค่าย ผู้วิจัยได้ก าหนด

ประเด็นในการวิเคราะห์ผลการวิจัยไว้ 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์ลักษณะการ
ให้บริการด้านสิทธิและนิติกรรมตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ 2) การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการ
ให้บริการด้านสิทธิและนิติกรรม และ 3) การวิเคราะห์แนวทางพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การให้บริการด้านสิทธิและนิติกรรม ผลการศึกษาพบว่า 

 
5.1 กำรวิเครำะห์ลักษณะกำรให้บริกำรด้ำนสิทธิและนิติกรรมตลอดจนปัญหำและ

อุปสรรคต่ำง ๆ สามารถพิจารณาผลการศึกษาและวิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้ 
5.1.1 ผลกำรศึกษำเกี่ยวกับกำรให้บริกำรด้ำนกำรขำยและกำรขำยฝำก  พบว่า 

ประชาชนยังขาดความรู้และความเข้าใจในเรื่องพระราชบัญญัติการขายฝากที่ดินเพ่ือที่อยู่อาศัยหรือ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2562 และปัญญาเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตสิ่งปลูกสร้าง กรณีการซื้อขาย ที่มีสิ่ง
ปลูกสร้างอยู่บนโฉนดที่ดิน จากผลการศึกษาข้างต้นสารถวิเคราะห์ได้ว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจ มีความช านาญในการปฏิบัติงานเพื่อให้ความข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์กับ
ประชาชนที่มารับบริการ ในเรื่องระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามที่กองวิชาการและแผน กรมการ
ปกครอง (2537, น.22) ได้กล่าวว่า คุณภาพของการบริการขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก 3 ประการ คือ 
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ความรู้ (Knowledge) คือ ความรู้จริงถูกต้องแม่นย าในงาน ความรู้สึก (Feeling) คือ ความรู้สึกที่ดี
ในขณะให้บริการ ประสบการณ์ (Experience) คือ ความชัดเจน และช านาญงาน  

5.1.2 ผลกำรศึกษำเกี่ยวกับลักษณะกำรให้บริกำรด้ำนกำรให้และรับมรดก  พบว่า 
การด าเนินงานต้องเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 81, 82 
(ปัจจุบันแก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. แก้ไขเพ่ิมเติม ป.ที่ดิน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2543) กฎกระทรวง ฉบับที่ 
24 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 521 ในเรื่องการรับให้การให้บริการด้านสิทธิและนิติ
กรรมด้านการรับมรดกใช้ระยะเวลาในการท านิติกรรมนานกว่านิติกรรมประเภทอ่ืน ประชาชนผู้มาใช้
บริการขาดความรู้ความเข้าใจและขั้นตอนของการมาใช้บริการตลอดจนการเตรียมเอกสารหลักฐาน
ต่าง ๆ ไม่ครบถ้วน ตามระเบียบและข้อกฎหมายที่ก าหนด ในกรณีการรับให้ ปัญหาที่พบคือขาด
เอกสารทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่าของบิดามารดาผู้ให้เพ่ือประกอบการลดค่าธรรมเนียม 
ระยะเวลาในการด าเนินการเหมือกันกับเรื่องการขายข้อมูลมีความถูกต้อง แม่นย า และเป็นปัจจุบัน 
เนื่องจากตรวจสอบจากทะเบียนราษฎร ์

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่าการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ ประชาชน
ผู้มาใช้บริการไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการให้กรณีบิด มารดา ที่ชอบด้วยกฎหมาย สามารถน า
ทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่าเพ่ือประกอบการลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งแตกต่างจากบิดาไม่ชอบด้วย
กฎหมายที่จะเสียค่าธรรมเนียมปกติ และกรณีการรับมรดก มีความซับซ้อน หลากหลายขั้นตอนและมี
เอกสารที่เกี่ยวข้องหลายรายการพร้อมทั้งมีหลายกรณีในการมายื่นค าขอรับมรดก ตามที่ ปริทรรศ 
ศิลปะกิจ (2540, น.20-21) ได้กล่าวว่า กิจกรรมการบริการ หมายถึง การด าเนินงานตามกระบวนการ 
ขั้นตอนหรือระบบระเบียบของกฎหมาย เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับประโยชน์ตามความต้องการ 
ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องมีความรู้ ความสามารถและแนะน า เสนอแนะผู้มาใช้บริการให้มีความเข้าใจ
ตามระเบียบข้อกฎหมาย ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว 

5.1.3 ผลกำรศึกษำเกี่ยวกับลักษณะกำรให้บริกำรด้ำนกำรจ ำนอง พบว่า เป็นไปตาม
ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการจ านองที่ดินและ
อสังหาริมทรัพย์อย่างอ่ืน พ.ศ. 2550 การด าเนินงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เนื่องจากเป็นนิติกรรมที่
ใช้เวลาในการด าเนินงานไม่นาน ใช้เวลาโดยประมาณ 10-20 นาที ข้อมูลมีความถูกต้อง แม่นย า 
ประหยัด คุ้มค่า มีความทันสมัย และเป็นปัจจุบัน เนื่องจากมีการดึงข้อมูลทางทะเบียนราษฎร์ จากผล
การศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า การด าเนินการด้านการจ านองต้องมีประสิทธิภาพในมิติของ
กระบวนการการบริหาร (process) ได้แก่ การท างาน ที่ถูกต้องได้มาตรฐาน รวดเร็ว และใช้เทคโนโลยีที่
สะดวกกว่าเดิม ตามที่ ทิพาวสี เมฆสวรรค์ (2538, น.2) ได้กล่าวไว้เป็นแนวทางชี้ให้เห็นประสิทธิภาพ
ในระบบราชการ 
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5.1.4 ผลกำรศึกษำเกี่ยวกับลักษณะกำรให้บริกำรด้ำนกำรแบ่งแยกในนำมเดิมและ
กำรแบ่งจัดสรร พบว่า การด าเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 66, 69, 70 และ 79 
การขอแบ่งแยกในนามเดิม การแบ่งกรรมสิทธิ์รวม การขออนุญาตจัดสรร เป็นไปตามระเบียบและ
กฎหมาย ข้อแต่งต่างของการแบ่งแยกในนามเดิมและการแบ่งจัดสรรคือ การขออนุญาตแบ่งจัดสรร
ที่ดินต้องรอคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดเป็นผู้อนุมัติโครงการ เมื่อผ่านระบบสาธารณูปโภค 
ประปา ไฟฟ้า แล้วจึงจะสามารถด าเนินการจัดสรรต่อไปได้ และกรณีการขอรังวัดแบ่งแยกในนามเดิม
สามารถด าเนินการให้ผู้ขอได้เลยที่ส านักงานที่ดินตั้งอยู่ กรณีแบ่งแยกในนามเดิมแบ่งมาแล้วจ านวน 9 
แปลง ตามระเบียบและกฎหมายก าหนดว่ายังไม่สามารถยื่นค าขอแบ่งได้อีกจนกว่าจะครบก าหนด 3 ปี 
ถ้าต้องการแบ่งเกิน 9 แปลง ต้องเป็นการยื่นขอแบ่งจัดสรรที่ดิน ปัญหาที่พบคือเมื่อท าการรังวัดแล้ว
เนื้อที่เปลี่ยนแปลง เนื้อที่มากกว่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิม มีการคัดค้านการรังวัด ข้างเคียงไม่มารับรอง
แนวเขตหรือรับรองแนวเขตไม่ครบ  

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า การด าเนินการเกี่ยวกับการแบ่งแยกและ
การแบ่งจัดสรรเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ปริทรรศ ศิลปะกิจ (2540, น.20-
21) ได้กล่าวว่า กิจกรรมการบริการ หมายถึง การด าเนินงานตามกระบวนการ ขั้นตอนหรือระบบ
ระเบียบของกฎหมาย เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับประโยชน์ตามความต้องการ 

5.1.5 ผลศึกษำเกี่ยวกับลักษณะกำรให้บริกำรด้ำนกำรออกใบแทนและออกโฉนดที่ดิน 
พบว่า การขอออกใบแทนตามพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 63 และมาตรา 64 กรณี
ขอออกใบแทนกรณีสูญหายหรือช ารุด ตามมาตรา 63 และมาตรา 64 ด้านความเห็นของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ คือ ผู้มายื่นค าขอออกโฉนด มีหลักฐานและไม่มีหลักฐานมาขอยื่น ซึ่งกรณีมีหลักฐานต้อง
ตรวจสอบระวางที่ดินก่อนว่าสามารถออกได้หรือไม่ ติดเขตป่าไม้หรือไม่ ที่หลวงหวงห้าม ที่เกาะ  
ที่สาธารณประโยชน์ หรือเป็นพ้ืนที่ สปก.หรือไม่ และสอบถามข้างเคียง สอบถามป่าไม้ สปก. พร้อม
ทั้งให้อ าเภอและองค์การปกครองส่วนท้องที่รับรองข้างเคียง เพ่ือประกอบการพิจารณา ซึ่งจะใช้
เวลานานในการด าเนินการขอออกโฉนด กรณีการขอออกโฉนดที่ดินไม่มีหลักฐาน ทางกรมที่ดินได้
ก าหนดกฎระเบียบตามกฎกระทรวง 43 ต้องรอโครงการการเดินส ารวจโฉนดที่ดิน ซึ่งกรมที่ดินเป็น 
ผู้ก าหนดแผนโครงการเดินส ารวจโฉนดที่ดินของแต่ละปีตามปีงบประมาณ กรณีออกใบแทนด้าน
ความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ คือ ต้องสอบสวนให้แน่ชัดว่าผู้ขอได้ท าสูญหายจริงหรือไม่ 
เพ่ือป้องกันการท าโฉนดซ้ า เนื่องจากผู้ขอบางรายแจ้งว่าสูญหายแต่จากหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน 
ได้จดจ านอง หรือได้ท าสัญญาขายฝากไว้ เมื่อสอบสวนได้ความแน่ชัดแล้วก็ด าเนินการตามค าขอต่อไป 
มีประกาศ 30 วัน หากครบก าหนด 30 วัน ไม่มีผู้ใดโต้แย้งคัดค้าน ก็สามารถด าเนินการขอเบิกแบบ
พิมพ์ ด าเนินการออกโฉนดใบแทนให้แก่ผู้ขอต่อไป  
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จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า การด าเนินการเกี่ยวกับการขออกใบแทน 
เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ปริทรรศ ศิลปะกิจ (2540, น.20-21) ได้กล่าวว่า 
กิจกรรมการบริการ หมายถึง การด าเนินงานตามกระบวนการ  ขั้นตอนหรือระบบระเบียบของ
กฎหมาย เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับประโยชน์ตามความต้องการ ขั้นตอนในการด าเนินงานใช้เวลาที่นาน
ในกรณีการขอออกโฉนด ไม่ทราบแน่ชัดว่าระยะเวลาในการได้โฉนดเมื่อใด กรณีการขอออกใบแทน  
ผู้ขอไม่ทราบข้อมูล เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่ก าหนด กรณีโฉนดสูญหายต้องมีพยานบุคคลมา
ยืนยันต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือประกอบการขอออกใบแทน 

5.1.6 ศึกษำลักษะของกำรให้บริกำรด้ำนเบ็ดเตล็ด ตลอดจนปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ 
พบว่า การให้บริการเป็นไปตามระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน การขอคัดถ่าย 
ขอถ่ายส าเนาเอกสารและการตรวจสอบหลักทรัพย์ พ.ศ. 2556 และระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการขอ
ตรวจสอบหลักทรัพย์ ขอส าเนาภาพลักษณ์เอกสารสิทธิ และขอหนังสือรับรองราคาประเมิน 
ทุนทรัพย์ ที่ส านักงานที่ดินแห่งใดแห่งหนึ่งด้วยระบบสารสนเทศ พ.ศ. 2560 ผู้ใช้บริการด้านการถ่าย
เอกสารต้องการให้มีเจ้าหน้าที่ให้บริการด้านเบ็ดเตล็ดเฉพาะ เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
เนื่องจากส านักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านค่าย ไม่มีเจ้าหน้าที่ไว้บริการด้านการถ่ายเอกสาร
เฉพาะ กรณีการขอหนังสือรับรองราคาประเมินต่างส านักงานต้องใช้ระยะเวลาในการรอคอนาน 
เนื่องจากต้องรอให้ทางส านักงานที่ดินที่เป็นเจ้าของโฉนดเป็นผู้ประเมินราคาและส่งราคามาให้ผ่าน
ทางระบบสารสนเทศ (Land Fax) และด้านการตรวจสอบกรรมสิทธิ์และการตรวจสอบภาพลักษณ์ 
ต้องสอบถามทางระบบสารสนเทศ (Land Fax) เช่นเดียวกันการรอคอยและค่าธรรมเนียมจะสูงกว่า
ราคาปกติ เนื่องจากเป็นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิคส์ แต่จะช่วยลดในเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยัง
ส านักงานท้องที่นั้น ๆ เนื่องจากเป็นการขอข้อมูลได้ท่ัวประเทศ 

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่าการให้บริการด้านสิทธิและนิติกรรมด้าน
การบริการเบ็ดเตล็ด เป็นไปด้วยความถูกต้อง ทันสมัย เป็นปัจจุบัน ที่น าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการ
ให้กับประชาชนเพ่ิมมากขึ้น สามารถตรวจสอบได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น ไม่ต้องเดินทางไปยังส านักงาน
ที่ดินดังกล่าวได้กรณีขอหนังสือราคาประเมินที่ดิน หรือการขอตรวจกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ทั่วประเทศ 
ตามที่ นันทวัฒน์ บรมานันท์ (2543) ได้อธิบายว่า บริการสาธารณะเป็นกิจกรรม (activity) ของ 
ฝ่ายปกครองที่จัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์สาธารณะ โดยประกอบด้วยการเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนิติ
บุคคลมหาชนเป็นผู้ประกอบกิจกรรมด้วยตนเอง และกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์
สาธารณะ และตอบสนองความต้องการของประชาชน 

 
5.2 กำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรด้ำนสิทธิและนิติกรรมในส ำนักงำนที่ดิน

จังหวัดระยอง สำขำบ้ำนค่ำย ประกอบด้วย 1) ศึกษาวิเคราะห์ประสิทธิภาพการให้บริการด้าน 
การขายและการขายฝาก 2) ศึกษาวิเคราะห์ประสิทธิภาพการให้บริการด้านการให้และรับมรดก 



 325 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอสิระของ 
นักศึกษาหลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุรี 

3) ศึกษาวิเคราะห์ประสิทธิภาพการให้บริการด้านการจ านอง 4) ศึกษาวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
การให้บริการด้านการแบ่งแยกในนามเดิมและการแบ่งจัดสรร 5) ศึกษาวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
การให้บริการด้านการออกใบแทนและออกโฉนดที่ดิน และ 6) ศึกษาวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
การให้บริการด้านเบ็ดเตล็ด จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า 

5.2.1 ผลกำรศึกษำวิเครำะห์ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรด้ำนกำรขำยและกำรขำยฝำก 
พบว่า ความเห็นเกี่ยวกับด้านการขายและขายฝากมีความเป็นปัจจุบันและทันสมัยมากยิ่งขึ้น มีการ
จองคิวออนไลน์ผ่าน Application E-Qland เพ่ือจองคิดล่วงหน้ามากยิ่งขึ้น สามารถระบุวัน เวลา 
ที่ต้องการมาท าธุรกรรม ทั้งยังสามารถแจ้งเลขโฉนดที่ดินเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถน าเรื่องมาเตรียมรอ
ไว้ได้ สามารถลดระยะเวลาในการรอคิว ประหยัดเวลาและคุ้มค่าในการมาติดต่อท านิติกรรมที่ส านักงาน
ที่ดิน ซึ่งมาด าเนินการในวันเดียว ตลอดจนข้อมูลก็มีความถูกต้องแม่นย ามากยิ่งขึ้นเนื่องจากมีการ
ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎร์จากกรมการปกครอง และกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในกรณีนิติบุคคล 
ท าให้ข้อมูลมีความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน ด้านการให้ข้อมูล ผู้มาใช้บริการยังขาดความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องการขายฝาก มีความเห็นว่าคล้ายการจดจ านอง และรายละเอียดการเสียค่าใช้จ่ายในการขาย
ฝาก และการจ านอง 

จากผลการศึกษาข้างต้น สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การด าเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง 
รวดเร็ว มีความทันสมัย และเป็นปัจจุบัน มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการติดต่อกับส านักงานได้
หลากหลายช่องทาง ท าให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความสะดวกยิ่งขึ้น แต่ยังขาดในส่วนข้อข้อ
กฎหมายเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติขายฝากที่ดิน พ .ศ 2562 ประชาชนยังไม่เข้าใจในส่วนของ
รายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาในการขายฝาก กฎหมายก าหนดขั้นต่ า 1 ปี ไม่เกิน 10 ปี เมื่อครบ
ก าหนดระยะเวลาขายฝากผู้ขายฝากไม่มาไถ่ขายฝากหรือขยายระยะเวลาขายฝาก ทรัพย์สินจะตกเป็น
ของผู้รับซื้อฝาก ภายหลังจาก 6 เดือน นับจากครบก าหนดระยะเวลาขายฝาก ซึ่งระหว่างนี้ผู้ขายฝาก
สามารถมาไถ่ขายฝากได้ เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย ตามที่ (กองวิชาการและแผน, กรมการปกครอง, 
2537, น.22) อธิบายไว้ว่าคุณภาพของการบริการขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก  3 ประการ คือ ความรู้
(Knowledge) คือ ความรู้จริงถูกต้องแม่นย าในงาน ความรู้สึก (Feeling) คือความรู้สึกที่ดีในขณะ
ให้บริการ ประสบการณ์ (Experience) คือความเจนจัด ช านาญงาน เพ่ือให้การให้บริการเป็นไปด้วย
ความถูกต้องและรวดเร็วมายิ่งข้ึน 

5.2.2 ผลกำรศึกษำวิเครำะห์ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรด้ำนกำรให้และรับมรดก 
พบว่า การให้และการขอรับมรดก ข้อมูลมีความถูกต้อง แม่นย า และเป็นปัจจุบัน เนื่องจากเจ้าหน้าที่
มีการตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนราษฎร์ มีความรวดเร็วปานกลางในเรื่องการขอรับมรดก แต่เข้าใจ
ในกระบวนการที่ยุ่งยาก ซับซ้อนและตามระเบียบข้อกฎหมายว่าต้องสืบหาทายาทให้ถูกต้อง ส่วนใน
เรื่องการให้การด าเนินการให้เหมือนเรื่องการขาย ใช้เวลาไม่นาน ประมาณ 15-20 นาที มีการใช้ 
Application E-Qland เข้ามาจองคิวล่วงหน้าได้ เพ่ือลดการแออัดของส านักงานและเพ่ือความ
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สะดวกของผู้มาใช้บริการที่สามารถก าหนด วัน เวลา ที่ต้องการเข้ามาด าเนินการท านิติกรรมได้  
ในกรณีศาลค าสั่งจัดตั้งผู้จัดการมรดกให้แก่ผู้ขอแล้ว สามารถมาด าเนินการจดทะเบียนผู้จัดการมรดก
และโอนได้เลย แต่ผู้มาใช้บริการยังขาดความเข้าใจว่าการจดทะเบียนผู้จัดการมรดกแล้วคิดว่าตนเป็น
เจ้าของโฉนดที่ดินแล้ว ซึ่งยังไม่ได้มีการโอนมรดกแต่อย่างใด ต้องมาด าเนินการโอนมรดกอีกครั้งหนึ่ง
ก่อนจึงจะสามารถท านิติกรรมด้านอ่ืนต่อไป กรณีการให้ จะพบปัญหากรณีที่บิดาชอบด้วยกฎหมาย 
ไม่น าทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่า มาประกอบเพื่อช่วยลดค่าธรรมเนียมในการโอน เนื่องจากว่าไม่
ทราบว่าต้องใช้  

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่าการการให้บริการด้านการให้ เป็นไปด้วย
ความรวดเร็วและใช้เวลาไม่นาน ระยะเวลาในการด าเนินงานเป็นไปเหมือนการขาย เอกสารหลักฐาน
ที่ใช้เพ่ิมเพ่ิมเติมคือกรณีบิดาให้บุตร สามารถน าทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่ามาแสดงเพ่ือขอลด
ค่าธรรมเนียมจากปกติเป็นเหมือน มารดาให้บุตรได้ คือ 1% แต่ในกรณีที่เป็นบิดาที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายเสียค่าธรรมเนียมปกติ ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบและคิดว่าค่าธรรมเนียมเท่ากันกับมารดา
ให้บุตร ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแนะน าทุกครั้งเพ่ือผลประโยชน์ของประชาชนที่มารับบริการ ในกรณีการรับ
มรดกใช้เวลาในการสวบสวนทายาทมากกว่า และระยะเวลาในการด าเนินงานนานกว่า ซึ่งต้องเป็นไป
ตามระเบียบและข้อกฎหมาย ตามที่ (กองวิชาการและแผน, กรมการปกครอง, 2537, น.22) อธิบาย
ไว้ว่าคุณภาพของการบริการขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก 3 ประการ คือ ความรู้ (Knowledge) คือความรู้จริง
ถูกต้องแม่นย าในงาน ความรู้สึก (Feeling) คือ ความรู้สึกที่ดีในขณะให้บริการ ประสบการณ์ 
(Experience) คือ ความเจนจัด ช านาญงาน เพ่ือให้การบริการเป็นไปตามหลักข้อกฎหมาย ถูกต้อง 
และ John D. Millett (1954) กล่าวว่า คุณค่าประการแรกของการบริการงานรัฐกิจทั้งหมด คือ 
การปฏิบัติงานด้วยการให้บริการที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจซึ่งมีลักษณะที่ส าคัญ 5 ประการ คือ 

- การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Service) โดยยึดหลักว่าคนเราทุกคน
เกิดมาเท่าเทียมกัน ความเท่าเทียมกันนั้น หมายถึง ประชาชนทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันทั้งทางด้าน
กฎหมายและทางการเมือง การให้บริการของรัฐจะต้องไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ  ผิวหรือความยากจน
ตลอดจนสถานะทางสังคม คือการให้บริการตามคิว และให้ความส าคัญกับผู้มาใช้บริการอย่างเท่า
เทียมกัน ไม่มีการลัดคิว แทรกคิว  

- การให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา (Timely Service) จะไม่มีผลงานทางสาธารณะ
ใด ๆ ที่เป็นผลงานที่มีประสิทธิภาพหากไม่ตรงต่อเวลาหรือทันต่อเหตุการณ์  คือ การให้บริการด้วย
ความรวดเร็วตามเกณฑ์ของกรมที่ดินที่ได้ก าหนดไว้ 

- การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) นอกจากการให้บริการอย่างเท่า
เทียมกันและให้อย่างรวดเร็วแล้ว ต้องค านึงถึงจ านวนคนที่เหมาะสมต่อจ านวนความต้องการใน
สถานที่ที่เพียงพอในเวลาที่เหมาะสมอีกด้วย คือการมีให้บริการประชาชนทุกคน ไม่มีการยกเลิกคิว 
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หรือยกเลิกเรื่องเมือ่มีผู้มาใช้บริการจ านวนมาก มีเจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างพอเพียงกับจ านวนคนที่มา
ใช้บริการ  

- การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) คือ การให้บริการตลอดเวลา
ต้องพร้อมและเตรียมตัวบริการต่อความสนใจของสาธารณชนเสมอ มีการฝึกอบรมอยู่เป็นประจ า คือ 
การให้บริการตามล าดับคิว ต่อเนื่องกันตลอดท้ังวัน  

- การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) คือ การให้บริการที่มีความ
เจริญคืบหน้าไปทั้งทางด้านผลงานและคุณภาพ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย คือการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่
มาใช้ให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวหน้า ทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลง เช่น การน า 
Application E-Qland มาใช้ 

5.2.3 ผลกำรศึกษำวิเครำะห์ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรด้ำนกำรจ ำนอง  พบว่า 
ให้ความเห็นเกี่ยวกับนิติกรรมการจ านองมีความถูกต้อง แม่นย า และเป็นปัจจุบัน มีความทันสมัย 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนราษฎร์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตรวจสอบ
ข้อมูลทางนิติบุคคล การด าเนินงานมีความรวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีการใช้ Application E-Qland 
เข้ามาจองคิวล่วงหน้าได้ เพ่ือลดการแออัดของส านักงานและเพ่ือความสะดวกของผู้มาใช้บริการที่
สามารถก าหนด วัน เวลา ที่ต้องการเข้ามาด าเนินการท านิติกรรมได้ ปัญหาที่พบคือ ในบางวันมีการ
มาใช้บริการด้านมรดกหรือใบแทนมาก ท าให้ต้องรอคิวนานกว่าปกติ ต้องการให้มีเจ้าหน้าที่ไว้คอย
บริการด้านการจ านอง ไถ่ถอน อย่างเดียว เพ่ือความรวดเร็วในการมาท านิติกรรมเนื่องจากการท านิติ
กรรมจ านอง ธนาคารจะพิมพ์เอกสารสัญญาจ านองมาให้อยู่แล้ว 

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่าการจ านอง เป็นไปด้วยความรวดเร็วและ
ใช้เวลาไม่นาน ระยะเวลาในการด าเนินงาน จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า 
การด าเนินการด้านการจ านองต้องมีประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการการบริหาร (process) ได้แก่ 
การท างาน ที่ถูกต้องได้มาตรฐาน รวดเร็ว และใช้เทคโนโลยีที่สะดวกกว่าเดิม ตามที่ ทิพาวสี  
เมฆสวรรค์ (2538, น.2) ได้กล่าวไว้เป็นแนวทางชี้ให้เห็นประสิทธิภาพในระบบราชการ 

5.2.4 ผลกำรศึกษำวิเครำะห์ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรด้ำนกำรแบ่งแยกในนำมเดิม
และกำรแบ่งจัดสรร การด าเนินการแบ่งแยกและแบ่งจัดสรรมีความถูกต้อง แม่นย า และเป็นปัจจุบัน 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนราษฎร์ มีความรวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
ในการการมารับค าขอ ใช้เวลาวันเดียว และช่างรังวัดจะนัดวันรังวัดอีกครั้งหนึ่ง ระยะเวลาในการรังวัด
กรมที่ดินก าหนดให้ไม่เกิด 45 วัน มีการใช้ Application E-Qland เข้ามาจองคิวล่วงหน้าได้ เพ่ือลด
การแออัดของส านักงานและเพ่ือความสะดวกของผู้มาใช้บริการที่สามารถก าหนด วัน เวลา ที่ต้องการ
เข้ามาด าเนินการท านิติกรรมได้  
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จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า การด าเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง
แม่นย า มีความรวดเร็วในการรับค าขอแต่ระยะเวลาในการด าเนินจนสิ้นสิ้นกระบวนการใช้เวลาหลาย
เดือน ตามที่ (กองวิชาการและแผน, กรมการปกครอง, 2537, น.22) อธิบายไว้ว่าคุณภาพของการ
บริการขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก 3 ประการ คือ ความรู้ (Knowledge) คือ ความรู้จริงถูกต้องแม่นย าในงาน 
ความรู้สึก (Feeling) คือ ความรู้สึกที่ดีในขณะให้บริการ ประสบการณ์ (Experience) คือ ความเจนจัด 
ช านาญงาน เพื่อให้การบริการเป็นไปตามหลักข้อกฎหมาย  

5.2.5 ศึกษำวิเครำะห์ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรด้ำนกำรออกใบแทนและออกโฉนด
ที่ดิน พบว่า ความเห็นเกี่ยวกับการขอออกใบแทนมีความคุ้มค่าด้านการมาขอออกโฉนดที่ดินฉบับใหม่ 
คุ้มค่ากับเวลาที่เสียที่มาด าเนินการ และคุ้มค่ากับราคาค่าธรรมเนียมที่จ่าย ด้านพนักงานเจ้าหน้าที่
เห็นว่าอัตราค่าธรรมเนียมในเรื่องการขอออกใบแทนถูกไป อยู่ที่ราคาฉบับละ 50 บาท อาจจะท าให้ผู้
ขอไม่ดูแลและเก็บรักษาเอกสารสิทธิ์ให้ดี ท าให้เกิดการสูญหายและปลวกกิน เป็นจ านวนมาก จึงท า
ให้การท างานของเจ้าหน้าเพ่ิมมากข้ึนโดยไม่จ าเป็น เห็นควรคิดค่าธรรมเนียมเป็นฉบับละ 1,000 บาท 
ในกรณีการขอออกโฉนดที่ดินที่พ้ืนที่ส านักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้าน เป็นไปตามกฎและ
ระเบียบข้อกฎหมาย เนื่องจากในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบมีหน่อยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ได้แก่ 
กนส. 5 ออกตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511 โดยนิคมสหกรณ์ชะแวะจังหวัด
ระยอง ของกองพัฒนาระบบ สนับสนุนการสหกรณ์ กรมสงเสริมสหกรณ์ และ น.ค. 3 ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511 โดยนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง โดยกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ (กรมประชาสงเคราะห์) มีโครงการเดินส ารวจกรณีที่ดินที่ไม่มีหลักฐาน 
และสแกน QR-Code บอกดิน ซึ่งก าหนดระยะเวลาให้ด าเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม-มิถุนายน 2564 
ในกรณีที่มีหลักฐาน น.ส. 3, น.ส. 3 ก., ก.ส.น. 5, น.ค. 3 สามารถมายื่นค าขอออกโฉนดที่ดินเฉพาะ
รายได้ที่ส านักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านค่าย และท าการขั้นตอนตามกฎหมายแล้ว ไม่ติดที่ป่า 
ที่ด าเนินการของส านักงานปฏิรูปที่ดิน ที่หลวงหวงห้าม ที่เกาะ ที่สาธารณประโยชน์ ที่ที่มีความลาด
ชั้นเกิน 35% ก็สามารถด าเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ขอได้ ตามท่ี 

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่าการด าเนินงานออกใบแทนใช้เวลาในการ
รับค าขอและระยะเวลาในการออกใบแทนนาน ซึ่งไม่สามารถออกได้เลยต้องประกาศ 30 วัน 
ตามระเบียบ ในกรณีการขอออกโฉนดที่ดิน มีความยุ่งยากซับซ้อนกรณีที่ที่ดินมีข้างเคียงติ ดป่า หรือ 
ที่สาธารณะ ที่หลวง ต้องสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าสามารถออกโฉนดได้หรือไม่ กับที่ที่ไม่มี
เอกสารสิทธิ ไม่สามารถออกโฉนดให้แก่ผู้ขอได้ นอกจากให้ผู้ขอรอโครงการเดินส ารวจที่ดินอย่างเดียว
ซึ่งต้องขอกรมท่ีดินเป็นผู้อนุมัติโครงการ ซึ่งไม่ทราบข้อมูลว่าจะมีโครงการเมื่อไหร่ พ้ืนที่ไหน  

5.2.6 ศึกษำวิเครำะห์ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรด้ำนเบ็ดเตล็ด ตลอดจนปัญหำและ
อุปสรรคต่ำง ๆ พบว่า การให้บริการด้านเบ็ดเตล็ด ด้านสอบถามราคาประเมิน การตรวจสอบ
กรรมสิทธิ์ มีความเป็นปัจจุบันและทันสมัยมากยิ่งขึ้น สามารถสอบถามราคาประเมินต่า งสาขาได้ 
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ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ต่างส านักงาน ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ต่างส านักงาน ผ่านระบบ Land Fax ท าให้
สะดวก ประหยัดเวลา ในการเดินทางไปยังส านักงานนั้น ๆ ในการคัดถ่ายสารบบที่ดินโฉนดที่ดินและ
การคัดระวางที่ดิน มีความถูกต้องและแม่นย าในข้อมูลเนื่องจากส านักงานที่ดินได้เก็บสารบบที่ดิน 
ตามระเบียบของกรมที่ดิน ท าให้สามารถตรวจสอบได้ตลอด และผู้ที่ยื่นค าขอคัดถ่ายโฉนดที่ดิน 
สารบบที่ดินหรือระวางที่ดินสามารถยื่นค าขอได้โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
ปัญหาทีพบคือ ผู้ขอต้องการพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ าเครื่องถ่ายเอกสารโดยเฉพาะ ใช้ระยะเวลาใน
การรอคอนาน เนื่องจากต้องรอให้ทางส านักงานที่ดินต้นทางเป็นผู้ส่งข้อมูลมาทางระบบสารสนเทศ 
จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า การด าเนินงานด้านเบ็ดเตล็ดเป็นไปได้อย่างดี  
มีประสิทธิภาพ มีความสะดวกในการไม่ต้องมายังส านักงานที่ดินท้องที่ ยกเว้นการขอคัดถ่ายเอกสาร 
ซึ่งขอมูลที่ได้ก็มีความถูกต้อง แม้จะเป็นข้อมูลที่นานมาแล้ว กรมที่ดินก็ยังเก็บรักษาไว้อยู่ ตามที่ตามที่ 
ทิพาวสี เมฆสวรรค์ (2538, น.2) ได้กล่าวว่า การด าเนินการด้านเบ็ดเตล็ดมีประสิทธิภาพในมิติของ
กระบวนการการบริหาร (process) ได้แก่ การท างาน ที่ถูกต้องได้มาตรฐาน รวดเร็ว และใช้เทคโนโลยีที่
สะดวกกว่าเดิม  
  

5.3 กำรศึกษำวิเครำะห์แนวทำงพัฒนำและปรับปรุงประสิทธิภำพกำรให้บริกำรด้ำนสิทธิ
และนิติกรรมในส ำนักงำนที่ดินจังหวัดระยอง สำขำบ้ำนค่ำย  ประกอบด้วย 1) ศึกษาวิเคราะห์
แนวทางพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการด้านการขายและการขายฝาก 2) ศึกษา
วิเคราะห์แนวทางพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการด้านการให้และรับมรดก 3) ศึกษา
วิเคราะห์แนวทางพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการด้านการจ านอง 4) ศึกษาวิเคราะห์
แนวทางพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการด้านการแบ่งแยกในนามเดิมและการแบ่ง
จัดสรร 5) ศึกษาวิเคราะห์แนวทางพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการด้านการออกใบ
แทนและออกโฉนดที่ดิน และ 6) ศึกษาวิเคราะห์แนวทางพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ให้บริการด้านเบ็ดเตล็ด ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ 

5.3.1 ศึกษำวิเครำะห์แนวทำงพัฒนำและปรับปรุงประสิทธิภำพกำรให้บริกำรด้ำน
กำรขำยและกำรขำยฝำก พบว่า ประชาสัมพันธ์เรื่องการจองคิวออนไลน์ใน Application E-Qland 
ด้านเจ้าหน้าที่ การจองคิวเป็นการส่งเอกสารมาเพียงอย่างเดียวหรือสองอย่าง ไม่สามารถด าเนินการ
เตรียมเรื่องตามค าขอได้ ซึ่งบางครั้งผู้ขอไม่ได้มาด าเนินการตามวันที่นัดหมายในระบบ หรือการลง
รายการในระบบไม่ครบถ้วน แจ้งความประสงค์ท านิติกรรมอย่างเดียว แต่มาถึงส านักงานที่ดินได้ท า
นิติกรรมหลายอย่าง ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจและทราบว่าการมาขอท านิติ
กรรมที่ส านักงานที่ดิน ประชาชนต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ในการประชุมประจ าเดือนหรือ 
การประชุมอ าเภอเคลื่อนที่ จังหวัดเคลื่อนที่  
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5.3.2 ศึกษำวิเครำะห์แนวทำงพัฒนำและปรับปรุงประสิทธิภำพกำรให้บริกำรด้ำน
กำรให้และรับมรดก พบว่า ให้มีการประชาสัมพันธ์ในการเตรียมเอกสารในการมาด าเนินการเรื่อง 
การรับมรดก ได้แก่ใบมรณะบัตรเจ้ามรดก บิดา มารดา ภรรยา ทะเบียนสมรส ส านาบัตรประชาชน 
ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ที่มีสิทธิรับมรดกตามบัญชีเครือญาติ หรือส าเนาค าสั่งศาล และหนังสือค าสั่ง
ศาลถึงท่ีสุดในเรื่องการแต่งตั้งผู้จัดการมรดก หรือการให้ กรณีบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายควรมีทะเบียน
สมรส หรือทะเบียนหย่ามาแสดงเพ่ือช่วยลดค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย ประชาสัมพันธ์เรื่อง 
การลงทะเบียนจองคิวผ่านระบบ E-Qland การจองคิวล่วงหน้า พัฒนาบุคคลกรในส านักงาน เช่นการ
อบรมเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระยะที่ 2 เพ่ือให้เกิดความช านาญและแก้ปัญหากรณีระบบ 
มีปัญหาในเรื่องการรับมรดก 

5.3.3 ศึกษำวิเครำะห์แนวทำงพัฒนำและปรับปรุงประสิทธิภำพกำรให้บริกำรด้ำน
กำรจ ำนอง พบว่า การให้บริการมีความรวดเร็วมาก ข้อมูลมีความถูกต้อง แม่นย าและเป็นปัจจุบัน
ต้องการให้มีเจ้าหน้าที่ให้บริการด้านการ ปัญหาที่พบ ต้องการให้มีช่องบริการทางด่วนโดยเฉพาะเช่น
รับไถ่ถอน จ านองเฉพาะและให้มีการลงทะเบียนจองคิวออนไลน์ผ่าน  Application E-Qland 
ให้มากยิ่งขึ้นเพ่ือสะดวก รวดเร็วในการด าเนินงาน 

5.3.4 ศึกษำวิเครำะห์แนวทำงพัฒนำและปรับปรุงประสิทธิภำพกำรให้บริกำรด้ำน
กำรแบ่งแยกในนำมเดิมและกำรแบ่งจัดสรร  พบว่า ประชาสัมพันธ์เรื่องการจองคิวออนไลน์ 
ใน Application E-Qland การด าเนินงานรับค าขอใช้เวลาไม่นาน แต่ระยะเวลาในการรังวัดต้องการ
ให้เร็วขึ้น ข้อมูลมีความถูกต้อง แม่นย า และเป็นปัจจุบัน ปัญหาที่พบต้องการทราบระยะเวลาในการ
ด าเนินการแบ่งแยกให้แล้วเสร็จ สามารถจดทะเบียนได้ตอนไหน ใช้ระยะเวลากี่วันนับจากรังวัดเสร็จ
สิ้น 

5.3.5 ศึกษำวิเครำะห์แนวทำงพัฒนำและปรับปรุงประสิทธิภำพกำรให้บริกำรด้ำน
กำรออกใบแทนและออกโฉนดที่ดิน พบว่า ให้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องการจองคิวออนไลน์ 
ใน Application E-Qland ในการจองคิว หลักฐานเอกสารที่ต้องใช้กรณีการขอออกใบแทน ต้องการ
ให้ระบุเวลาที่เสร็จแน่นอน เนื่องจากเมื่อประกาศครบ 30 วันแล้ว ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการ
เขียนโฉนดให้แล้วเสร็จและไม่แน่ชัดว่าเมื่อไหร่ กรณีการออกโฉนด ต้องการให้มีการเดินส ารวจออก
โฉนดที่ดินกรณีที่ดินไม่มีหลักฐาน และกรณีที่ติดป่าควรมีการยกเลิกเขตป่า  บางประเภทที่มีการ
ประกาศเป็นเขตป่าใหม่แล้ว เช่น ป่าไม้ถาวร และยังเป็นป่าสงวนแห่งชาติด้วย ท าให้ไม่สามารถออก
โฉนดได้ หรือกรณีข้างเคียงสามารถออกเป็นโฉนดได้แล้ว แต่ยังขาดพ้ืนที่ของตน ให้สามารถ
ด าเนินการออกโฉนดให้ได้ 

5.3.6 ศึกษำวิเครำะห์แนวทำงพัฒนำและปรับปรุงประสิทธิภำพกำรให้บริกำรด้ำน
เบ็ดเตล็ดตลอดจนปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ พบว่า การด าเนินเป็นไปด้วยความล่าช้า เนื่องจากไม่มี
พนักงานบริการด้านการคัดถ่ายเอกสารโดยเฉพาะ แต่มีความคุ้มค่าในด้านข้อมูลและราคาค่าคัดถ่ายที่
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เหมาะสม ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน ปัญหาด้านเจ้าหน้าที่ เห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลและความเห็น  
ไม่ควรให้มีการคัดถ่ายได้ เนื่องจากเป็นความเห็นเฉพาะและข้อมูลส่วนบุคล 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ  
 
จากผลการศึกษาข้างต้น สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพการให้บริการด้านสิทธิและนิติกรรม

ส านักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านค่าย ตามตัวแปร 6 ด้าน ได้ว่า 
ด้านการขายและการขายฝาก สามารถวิเคราะห์ได้ว่าการให้บริการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 

ถูกต้อง แม่นย า มีความเป็นปัจจุบัน และคุ้มค่า ใช้เวลาไม่นานผู้มาใช้บริการด้านการขายฝาก ยังขาด
ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 คือ สัญญาซื้อขายที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยที่มี
เงื่อนไขจะขายคืน มีค ามั่นว่าจะขาย หรือมีสัญญาจะขายคืน หรือเงื่อนไขอ่ืนในท านองเดียวกัน ให้ถือ
ว่าเป็นสัญญาขายฝาก สัญญาขายฝากจะก าหนดเวลาไถ่ต่ ากว่าหนึ่งปีหรือเกินสิบปีไม่ได้ ซึ่งแตกต่าง
จากสัญญาขาย ที่เป็นสัญญาที่ขายขาดจากเจ้าของกรรมสิทธิ์เดิม และผู้มาใช้บริการมักมีความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนหรือสับสนการสัญญาจ านอง ซึ่งลักษณะจะไม่เหมือนกัน การขายฝากหากครบก าหนด  
ไถ่แล้ว ผู้ขายฝากไม่มาด าเนินการการขยายขายฝากหรือไถ่ถอนจากการขายฝาก เมื่อพ้นก าหนดนับ
จากวันที่ครบก าหนดตามสัญญาขายฝากอีก 6 เดือน กรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นจะตกเป็นของผู้รับซื้อฝาก
ทันที และยังไม่เข้าใจในระเบียบการขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง กรณีที่มีสิ่งปลูกสร้างในที่ดินแต่ไม่มี
ใบอนุญาตสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งการขอใบอนุญาตสิ่งปลูกสร้างนั้น ผู้ขอหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ ในที่ต้องเป็น
ผู้ด าเนินการขอจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหรือเทศบาลในท้องที่ ที่ที่ดินตั้งอยู่ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างตามระเบียบของกรมธนารักษ์เป็นผู้ก าหนด  เพ่ือน ามา
ประกอบการคิด ค านวณภาษีบ้าน และที่ดิน ในการท านิติกรรมขายนั้น ๆ ในการด าเนินการการขาย
ใช้เวลาน้อยกว่าการท านิติกรรมขายฝากใช้เวลาโดยประมาณ 15-30 นาที ไม่นับระยะเวลารอคอยคิว 
(พนักงานเจ้าหน้าที่) 

ด้านการให้และการรับมรดกข้างต้น สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ด าเนินงานเป็นไปตามระเบียบข้อ
กฎหมายตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 81 (ปัจจุบันแก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. แก้ไขเพ่ิมเติม 
ป.ที่ดิน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2543) กฎกระทรวง ฉบับที่ 24 และมาตรา 82 ปัญหาที่พบคือกรณีประกาศ 
เอกสารหลักฐานไม่ครบ เช่นขาดใบมรณะบัตรของเจ้ามรดก ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ปิดบัง
ทายาท ผู้ที่มีสิทธิมารับมรดกไม่มาด าเนินการด้วยตนเอง กรณีมีค าสั่งศาลเป็นผู้จัดการมรดก สามารถ
ด าเนินการได้เลย ใช้เวลาในการรอคิวนานกว่าการท านิติกรรมประเภทอ่ืน ใช่เวลาประมาณ 30 นาที 
ถึง 3 ชั่วโมง (กลุ่มผู้ใช้บริการและพนักงานเจ้าหน้าที่) 
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ด้านการจ านอง สามารถวิเคราะห์ได้ว่าการให้บริการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า 
มีความเป็นปัจจุบัน และคุ้มค่า ใช้เวลาไม่นาน โดยประมาณ 10-20 นาที ไม่รวมระยะเวลารอคอย 
กรณีที่มีการขายและจ านองบ้านพร้อมที่ดิน มีปัญหากรณีที่ผู้ขายไม่มีใบอนุญาตปลูกสร้างในที่ดิน 
หรือสิ่งปลูกสร้างในที่ดินไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ท าให้ไม่สามารถด าเนินการต่อได้  

ด้านสิทธิและนิติกรรมแบ่งแยกและแบ่งจัดสรร สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การให้บริการในส่วน
ของการรับค าขอเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า เป็นปัจจุบัน ในกรณีการขอแบ่งจัดสรร  
จะใช้เวลามากกว่าแบ่งแยกทั่วไปต้องการทราบระยะเวลาในการด าเนินการแบ่งแยกให้แล้วเสร็จ 
สามารถจดทะเบียนได้ตอนไหน ใช้ระยะเวลากี่วันนับจากรังวัดเสร็จสิ้น  

ด้านการออกใบแทนและการออกโฉนดที่ดิน สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การให้บริการเป็นไป 
ถูกต้อง แม่นย า มีความเป็นปัจจุบัน และคุ้มค่า ใช้เวลานานกว่าการท านินิกรรมประเภทอ่ืน คือต้องมี
ประกาศ 30 วัน ตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 81, 82 (ปัจจุบันแก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. แก้ไข
เพ่ิมเติม ป.ที่ดิน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2543) กฎกระทรวง ฉบับที่ 24 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 521 การท านิติกรรมต้องสอบถามจากหลายหน่วยงานและหลายขั้นตอนตามระเบียบของ
กฎหมาย กรณีการขอออกใบเทน เมื่อประกาศครบ 30 วัน ไม่มีผู้ใดคัดค้านก็ด าเนินการต่อไปได้ 
แต่ระยะเวลาแล้วเสร็จไม่แน่นอน 

จากการศึกษาประสิทธิภาพการให้บริการด้านสิทธิและนิติกรรมด้านการเบ็ดเตล็ดที่ดิน 
สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การให้บริการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ทันสมัย เป็นปัจจุบันและคุ้มค่า 
ทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย  

จากผลศึกษาวิจัยข้างต้นสามารถสรุปการให้บริการทั้ง 6 ด้าน ดังนี้ 

ลักษณะกำรให้บริกำร ควำม
รวดเร็ว 

ควำม
ถูกต้อง 

ควำม
ประหยัด 

ควำม
คุ้มค่ำ 

ควำม
ทันสมัย 

ควำมเป็น
ปัจจุบนั 

การให้บริการด้านขายและ 
ขายฝาก 

ดีมาก ดีมาก ด ี ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

การให้บริการด้านการให้และ
มรดก 

ด ี ดีมาก ด ี ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

การให้บริการด้านจ านอง ดีมาก ดีมาก ด ี ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
การให้บริการด้านออกใบแทน
และออกโฉนด 

ด ี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

การให้บริการด้านแบ่งแยกและ
แบ่งจัดสรร 

ด ี ดีมาก ด ี ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

การให้บริการด้านเบ็ดเตล็ด ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการให้บริการด้านสิทธิและนิติกรรมส านักงานที่ดินจังหวัด

ระยอง สาขาบ้านค่าย เพ่ือให้การด าเนินการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้ 
1) ด้านการบริการด้านการขายและขายฝาก ควรมีตัวอย่างหนังสือแจ้งเตือนกรณีจ าครบ

ก าหนดการขายฝาก เพ่ือให้ผู้ขายฝากทราบระยะเวลาและเงื่อนไข เพ่ือรักษาสิทธิของทั้งสองฝ่าย 
กรณีการขาย ควรมีการประสานงานกับผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เป็นไป
ด้วยถูกต้องตามกฎหมาย กรณีที่บ้านที่ไม่มีใบอนุญาตสิ่งปลูกสร้าง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
และให้บริการประชาชนอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายต่อไป 

2) ด้านการให้บริการด้านการให้และมรดก ควรมีค าแนะน าที่เป็นเอกสาร หรือ แผ่นป้าย 
ประชาสัมพันธ์ว่าการมาใช้บริการด้านมรดก ต้องน าหลักฐานอะไรมาบ้าง แยกเป็นกรณี ๆ เช่น กรณี
ประกาศ กรณีมีค าสั่งศาล เป็นต้น เพ่ือความสะดวก และรวดเร็ว คุ้มค่า ประหยัดเวลาในการ
ให้บริการ 

3) ด้านการให้บริการด้านการจ านอง เห็นควรให้มีบริการช่องทางบริการทางด่วน ไว้บริการ
เฉพาะเพ่ือความสะดวก และรวดเร็ว ยิ่งขึ้นในการให้บริการ 

4) ด้านการให้บริการด้านการแบ่งแยกและแบ่งจัดสรร ควรมีช่องการให้บริการด้านการ
แบ่งแยก และแบ่งจัดสรรให้ชัดเจน เพ่ือการให้บริการที่สะดวกและรวดเร็ว 

5) ด้านการให้บริการด้านการออกใบแทนและการออกโฉนด ควรมีช่องบริการด้านการออก
โฉนดที่ดินและการออกใบแทนเฉพาะ เพ่ือความถูกต้อง สะดวกในการมาติดต่อสอบถาม 

6) ด้านการให้บริการด้านเบ็ดเตล็ด ควรมีช่องบริการทางด่วน ไว้บริการเฉพา ะและ 
มีเจ้าหน้าที่ถ่ายเอกสารประจ า เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และคุ้มค่ากับการมาใช้บริการ 
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แนวทำงกำรจัดตั้งสวนสำธำรณะในเขตพื้นท่ี 
ต ำบลปลวกแดง อ ำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

สุพล ลี่ไพฑูรย์* 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าการศึกษาแนวทางในการพัฒนาสวนสาธารณะ และเพ่ือ
ศึกษาความต้องการของประชาชนในด้านองค์ประกอบเพ่ือการจัดตั้งสวนสาธารณะ 

ต าบลปลวกแดงเป็นเขตพ้ืนที่มีการเติบโตทางภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม 
มีประชากรดั่งเดิมเป็นคนพ้ืนที่และแรงงานจากต่างภูมิภาคจ านวนมาก เป็นพ้ืนที่ที่ได้รับการส่งเสริม
และสนับสนุนทางนโยบายและงบประมาณจากรัฐบาลจ านวนมหาศาล ทั้งการยกระดับเป็นเขตนิคม
อุตสาหกรรม หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC มีการเติบโตของชุมชนเมืองขนาดใหญ่ แต่ระบบ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ ไม่เติบโตเท่าทันต่อการพัฒนาของเมือง งบประมาณที่ได้จากส่วนกลางคิดเป็น
แบบรายหัวต่อจ านวนประชากรในพื้นที่ ไม่เพียงพอต่อชุมชนเมืองที่มีประชากรแฝงจ านวนมาก ท าให้
การพัฒนาและยกระดับในด้านต่าง ๆ เป็นไปอย่างล่าช้าและไม่เพียงพอต่อการรองรับการพัฒนา 

สังคมภาคอุตสาหกรรมเติบโตอย่างรวดเร็ว เมื่อเทียบกับภาคเกษตรกรรมที่ลดน้อยถอยลงทุก
วัน และพ้ืนที่ที่จะใช้รองรับด้านสุขภาพของประชาชนยังขาดการผลักดันและขาดการดูแลเอาใจใส่  
ที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 

สวนสาธารณะจึงเป็นสิ่งจ าเป็นและเป็นความต้องการส าคัญของชุมชนเมือง เพราะเป็น
สถานที่ส าหรับการเสริมสร้างสุขภาพและการด าเนินการกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ เป็นการส่งเสริม
สุขภาพที่ดีให้กับประชาชนในพ้ืนที่ เหตุนี้จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาข้อมูล เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ต่างๆ 
ให้เป็นสวนสาธารณะของชุมชน หารูปแบบที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และตรงกับความต้องการของ
ประชาชน ที่ตั้งอยู่ควบคู่พ้ืนที่อุตสาหกรรมและย่านธุรกิจการค้าท่ีส าคัญ (CBD) ของต าบลปลวกแดง 

จากการวิจัยแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบส าคัญต่าง ๆ ในการด าเนินการเพ่ือก่อเกิดการ
พัฒนาสวนสาธารณะผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีมุมมองและความ
ต้องการต่อการจัดตั้งสวนสาธารณะในเขตพ้ืนที่ต าบลปลวกแดง มีความต้องการให้เกิดสวนสาธารณะ
ที่เพ่ิมมากขึ้นจากเดิมที่มีอยู่ พร้อมกันนี้ยังคาดหวังคุณภาพและการบริการที่มีประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ ตลอดจนความปลอดภัยที่จะได้รับการดูแลในพื้นที่สวนสาธารณะ 
 งานวิจัยนี้จะถูกน าเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแลพ้ืนที่โดยตรง 
บรรจุเป็นนโยบายโครงการเพ่ือจัดสรรพ้ืนที่และงบประมาณประจ าปี เพ่ือท าการจัดสรรงบประมาณ

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ในการจัดซื้อสิ่งอ านวยความสะดวกซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญและจ าเป็นส าหรับสวนสาธารณะและ
ผลักดันโครงการเพ่ือการก่อเกิดสวนสาธารณะในเขตพ้ืนที่ต าบลปลวกแดงนี้ และรองรับความต้องการ
ของประชาชนผู้ใช้บริการ 

ค ำส ำคัญ: การจัดตั้งสวนสาธารณะ, สวนสาธารณะ 
 

1. บทน ำ  
 
อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เป็นพ้ืนที่ที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ 

ประกอบด้วย 6 ต าบล ได้แก่ 1) ต าบลปลวกแดง 2) ต าบลมาบยางพร 3) ต าบลตาสิทธิ์ 4) ต าบล 
แม้น้ าคู้ 5) ต าบลละหาร และ 6) ต าบลหนองไร่ และ 2 เทศบาล ได้แก่ 1) เทศบาลต าบลบ้านปลวก
แดง และ 2) เทศบาลต าบลจอมพลเจ้าพระยา เป็นพ้ืนที่เขตนิคมอุตสาหกรรมภายใต้โครงการการ
พัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก หรือ Eastern Sea Board Development Program 
(ESB) ในสมัยรัฐบาล พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (พ.ศ. 2525) ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดฉะเชิงเทรา 
จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง 

ต าบลปลวกแดงมีโรงงานอุตสาหกรรม ประชากรภาคแรงงาน นักธุรกิจนักลงทุน ตลอดจน
ผู้ประกอบการที่เข้ามาอาศัยในพ้ืนที่เขตต าบลปลวกแดงจ านวนมาก เป็นต าบลที่มีการเติบโตทั้งภาค
เกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม มีการส่งเสริมและสนับสนุนทางนโยบายและงบประมาณจาก
รัฐบาลจ านวนมาก เป็นพ้ืนที่เขตนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ มีจ านวน
ประชากรแฝงจากภูมิภาคต่าง ๆ และแรงงานข้ามชาติจ านวนมาก จึงท าให้เกิดการขยายตัวของพ้ืนที่
เพ่ือรองรับการเติบโตของชุมชนเมือง อาทิเช่น ห้องแถว อพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม โรงแรม  
หมู่บ้าน ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม และที่ตั้งส านักงานและ
การซื้อขาย-ปล่อยเช่าที่ดินจ านวนมาก สิ่งนี้จึงเป็นตัวบ่งบอกถึงปัจจัยส าคัญของเมืองที่มีการขยายตัว
สู่การเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก าหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ 
ในการพัฒนาประเทศระยะยาว ซึ่งจะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต
และการบริการบนฐานของเทคโนโลยีสมัยใหมแ่ละนวัตกรรม โดยเน้นการพัฒนาใน 12 ภาคอุตสาหกรรม 
ภายใต้โครงการ Eastern Economic Corridor (EEC) ในสมัยรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(พ.ศ. 2561) ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่เขตต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยองด้วย 

การขยายตัวเป็นเขตชุมชนเมืองขนาดใหญ่ทางด้านอุตสาหกรรม ท าให้ระบบสาธารณูปโภค
ไม่เพียงพอต่อการรองรับการเติบโตที่รวดเร็ว อาทิเช่น ถนนหนทาง การขยายเขตการไฟฟ้า ไฟส่อง
สว่าง ระบบท่อระบายน้ า ระบบขนส่ง โรงพยาบาล ตลอดจนการศึกษา ตลาดนัดและสวนสาธารณะ 
งบประมาณที่ได้จากส่วนกลางแบบรายหัวต่อจ านวนประชากรในพ้ืนที่ ไม่เพียงพอต่อชุมชนเมืองที่มี
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ประชากรแฝงจ านวนมาก ท าให้การพัฒนาและยกระดับในด้านต่าง ๆ เป็นไปอย่างล่าช้าและไม่เพียงพอ
ต่อการรองรับและการพัฒนาสังคมภาคอุตสาหกรรมเติบโตอย่างรวดเร็ว เมื่อเทียบกับภาคเกษตรกรรม
ที่ลดน้อยถอยลงทุกวัน และพ้ืนที่ที่จะใช้รองรับด้านสุขภาพของประชาชนยังขาดการผลักดันและ  
ขาดการดูแลเอาใจใส่ที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 

สวนสาธารณะเป็นปัจจัยส าคัญของเมือง เพราะเป็นสถานที่ส าหรับให้ผู้คนได้ผ่อนคลายความ
เหนื่อยล้า ได้เสริมสร้างสุขภาพ ได้ออกก าลังกายและร่วมกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ เป็นการส่งเสริม
สุขภาพที่ดีให้กับประชาชนในพ้ืนที่ สวนสาธารณะยังคงเป็นพ้ืนที่สีเขียวในการปรับบรรยากาศและ
มลภาวะของสังคมเมืองให้บริสุทธิ์ รวมถึงการปรับสมดุลของร่างกายเพ่ือความผ่อนคลายและ 
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 

การท างานอย่างหนักตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน หากมีพ้ืนที่สวนสาธารณะซึ่งเป็น
พ้ืนที่ธรรมชาติไว้รองรับการพักผ่อน ในช่วงเช้ามืดก่อนการไปท างานและช่วงเย็นหลังเลิกงาน  
เป็นพื้นที่รองรับในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ ย่อมจะมีประโยชน์และเป็นการส่งเสริม
สุขภาวะที่ดี ตลอดจนกิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นท่ีทั้งสิ้น 

จึงเห็นได้ว่าสวนสาธารณะมีความส าคัญต่อพ้ืนที่เขตต าบลปลวกแดงอย่างมาก การพัฒนา
อุตสาหกรรม การขยายตัวของชุมชน พ้ืนที่ชุมชนเมืองที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากการอพยพย้ายถิ่น
ฐานเข้ามาเพ่ือท างานในเขตย่านโรงงานอุตสาหกรรม จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาข้อมูลเพ่ือพัฒนา
พ้ืนที่ต่าง ๆ ให้เป็นสวนสาธารณะของชุมชน หารูปแบบที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และตรงกับความต้องการ
ของประชาชนที่ตั้งอยู่ควบคู่พ้ืนที่อุตสาหกรรมและย่านธุรกิจการค้าที่ส าคัญ (CBD) ของต าบลปลวกแดง  
 

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 

2.1 เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาสวนสาธารณะ 
2.2 เพ่ือศึกษาความต้องการของประชาชนในด้านองค์ประกอบเพ่ือการจัดตั้งสวนสาธารณะ 

 

3. ค ำถำมวิจัย 
 

การบริการในด้านใดที่เป็นความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ที่อยากให้มีเกิดขึ้นในพ้ืนที่
สวนสาธารณะในเขตต าบลปลวกแดง และแนวทางการพัฒนาสวนสาธารณะส าหรับเขตพ้ืนที่ต าบล
ปลวกแดงควรมีองค์ประกอบส าคัญใดบ้างเพ่ือตอบสนองต่อแนวทางการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของ
ประชาชน 
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4. ขอบเขตของกำรวิจัย 
  

การศึกษาข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการในการเพ่ิมพ้ืนที่สวนสาธารณะ ตามต้องการของ
ประชาชนในเขตต าบลปลวกแดง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ 

 
4.1 ด้ำนประชำกร (กลุ่มตัวอย่ำง) 
กลุ่มตัวอย่างประชาชนในพ้ืนที่เขตต าบลปลวกแดง จ านวน 25 ,000 คน ได้ใช้สูตรตาราง 

ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ก าหนดความต้องการประชากรเท่ากับ 0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่น 
95% และยอมรับให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ที่ 5% รวมทั้งสิ้น จ านวน 394 คน ซึ่งจ าแนกได้ 6 กลุ่ม
ย่อย ดังนี้ 

1) ประชาชนทั่วไปในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลปลวกแดง จ านวน 100 คน 
2) ประชาชนทั่วไปในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลปลวกแดง จ านวน 100 คน 
3) ประชาชนในส่วนภาคอุตสาหกรรม จ านวน 50 คน 
4) ประชาชนในส่วนภาคธุรกิจ (เจ้าของกิจการ) จ านวน 44 คน 
5) ประชาชนในหน่วยงานของรัฐ, โรงพยาบาลและอาสาสมัครชุมชน (อสม.) จ านวน 50 คน 
6) ประชาชนกลุ่มแรงงานและแรงงานต่างชาติ จ านวน 50 คน 
 
4.2 แนวคิดและองค์ประกอบของสวนสำธำรณะ 
การแบ่งแยกและจัดล าดับขั้นของสวนสาธารณะจะช่วยให้ทราบถึงหน้าที่และระดับของการ

ให้บริการของสวนสาธารณะแก่ชุมชนให้ดียิ่งขึ้น สวนแต่ละระดับมีหน้าที่และการใช้ประโยชน์ที่
แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับขนาด รูปแบบการพัฒนา สิ่งอ านวยความสะดวก ที่ตั้งและขอบเขตของ
การให้บริการสวนสาธารณะในเขตพ้ืนที่ต าบลปลวกแดง อ าเภอแปลวกแดง จังหวัดระยอง  คือ 
สวนละแวกบ้าน (Neighborhood Parks) ลักษณะเป็นสวนสาธารณะ ที่อยู่ในที่พักอาศัย มีขนาด
พ้ืนที่ไม่เกิน 12.5 ไร่ รัศมีการให้บริการไม่เกิน 800 เมตร หัวใจอยู่ที่การเข้าถึงที่สะดวกและปลอดภัย 
เพ่ือผู้ที่มีเวลาว่างใช้ได้ตลอดเวลา ผู้ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นเด็ก วัยรุ่น แม่บ้าน จึงควรจัดให้มีสนามเด็กเล่น
ส าหรับเด็ก ควรเน้นจัดให้มีสนามส าหรับเล่นกีฬาให้วัยรุ่น เพ่ือให้เกิดการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
อย่างเหมาะสม  

 
4.3 เครื่องมือในกำรวิจัย 
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคล ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

(Check-List) โดยให้ระบุข้อมูล เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ และรายได ้เป็นต้น 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามที่เกี่ยวกับแนวทางความต้องการและการบริหารจัดการพ้ืนที่
สวนสาธารณะ ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  จ านวน 37 ข้อ 
แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 

1) ด้านองค์ประกอบของสวนสาธารณะ   จ านวน 26 ข้อ (ข้อที่ 1-26) 
2) ด้านองค์ประกอบการส่งเสริมการให้บริการ   จ านวน 5 ข้อ (ข้อที่ 27-31) 
3) ด้านองค์ประกอบด้านบุคลากร                  จ านวน 3 ข้อ (ข้อที่ 32-34) 
4) ด้านองค์ประกอบเรื่องค่าใช้จ่าย         จ านวน 3 ข้อ (ข้อที่ 35-37) 
ตอนที่  3 แบบสอบถามปลายเปิดเป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน  ๆ ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาสวนสาธารณะในเขตพ้ืนที่ต าบลปลวกแดง 
 
4.4 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเพ่ือจัดท างานวิจัย ระหว่าง มิถุนายน 2564 - ธันวาคม 2564 
 

5. ขั้นตอนกำรวิจัย 
 

5.1 แบบสอบถาม ความต้องการสวนสาธารณะของชุมชน 
5.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ทฤษฎีแนวคิด ล าดับที่ตั้ง มาตรฐาน การออกแบบ  
5.3 ศึกษาผลการปฏิบัติจริงตามแผนนโยบายของท้องถิ่นและภาคเอกชน 
 

6. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
6.1 เพ่ือให้ได้ข้อมูลจากงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ จนสามารถน าไปบรรจุในแผนงบประมาณ

ประจ าปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดขึ้นจริงในการพัฒนาสวนสาธารณะในเขตต าบล
ปลวกแดง  

6.2 เพ่ือให้ได้ข้อมูลความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ในการเติมเต็มองค์ประกอบของ
สวนสาธารณะเพ่ือประยุกต์ให้เข้ากับความต้องการของชุมชน 

6.3 เพ่ือเป็นการส่งเสริมความเข้าใจที่ดีให้กับประชาชนในการหันมาใส่ใจสุขภาพและ 
ออกก าลังกาย 
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7. กำรทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด 
 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาแนวทางการจัดตั้งสวนสาธารณะในเขตพ้ืนที่ต าบลปลวกแดง 

อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยมีกระบวนการวิจัยเชิงส ารวจ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
7.1 ควำมหมำยของสวนสำธำรณะ 

7.1.1 ควำมหมำยของสวนสำธำรณะ 
อติพร พรหมทะสาร (2548, น.48) กล่าวว่า สวนสาธารณะ หมายถึง พ้ืนที่ที่สร้างขึ้น 

โดยรัฐและท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนได้มาพักผ่อนหย่อนใจผ่อนคล้ายความเม่ือยล้าหรือความตึงเครียด
ที่เกิดจากภารกิจประจ าวัน เช่น การเดินเล่น การพักผ่อน การอ่านหนังสือออกก าลังกาย หรือเล่นกีฬา 
เป็นต้น โดยไม่คิดค่าตอบแทนและสามารถเข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดท าการ ภายในบริเวณสวน
จะมี การจัดและตกแต่งไว้อย่างสวยงาม พร้อมทั้งมีสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ไว้บริการ 

เดชา บุญค้ า (2538, น.50) กล่าวว่า สวนสาธารณะ หมายถึง พ้ืนที่ที่หน่วยงานท้องถิ่น 
หน่วยงานราชการหรือองค์กรเอกชนจัดหา พัฒนาหรือดูแลรักษาให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
สาธารณะส าหรับประชาชนทั่วไปได้ใช้พักผ่อนหย่อนใจโดยไม่เสียเงิน ปกติหน่อยงานท้องถิ่นมีหน้าที่
ตามกฎหมายในการจัดหาพัฒนาและดูแลรักษาและต้องให้มีความเพียงพอสวนสาธารณะในเมือง  
อาจเป็นพื้นที่สีเขียวหรือเป็นผิวดาดแข็งก็ได้ 

อาชัญญา รัตนอุบล (2548, น.56) กล่าวว่า สวนสาธารณะ หมายถึงสถานที่ที่จัดโดยรัฐ 
เพ่ือใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจส าหรับประชาชนทุกเพศทุกวัย โดยไม่มีการเก็บค่าบริการใด ๆ  
มีการตกแต่งพ้ืนที่ไว้อย่างสวยงาม และนอกจากนี้ยังมีสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือสนองความต้องการ
ของประชาชน รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมในสวนสาธารณะ เช่น กิจกรรมออกก าลังกายและอ่ืน ๆ เป็นต้น 

จากการศึกษาข้างต้นพอสรุปความหมายของสวนสาธารณะได้ว่า เป็นสถานที่ที่ใช้ในการ
พักผ่อนหย่อนใจและเป็นพื้นท่ีส าหรับการผ่อนคลายส าหรับประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายใด ๆ เช่น การนั่งเล่น เดินเล่น ฟังเพลงหรือกิจกรรมที่มีการออกก าลังกาย พร้อมทั้งมีสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ไว้ให้บริการเพ่ือสนองความต้องการของประชาชน 

7.1.2 กำรจัดล ำดับขั้นของสวนสำธำรณะและมำตรฐำนสวนสำธำรณะ 
ล าดับขั้นของสวนสาธารณะ การแบ่งแยกและจัดล าดับขั้นของสวนสาธารณะจะช่วยให้

ทราบถึงหน้าที่และระดับของการให้บริการของสวนสาธารณะแก่ชุมชนให้ดียิ่งขึ้น สวนแต่ละระดับมี
หน้าที่และการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับขนาด รูปแบบการพัฒนา สิ่งอ านวยความสะดวก 
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ที่ตั้งและขอบเขตของการให้บริการ จากปัจจัยดังกล่าวท าให้มีการจัดล าดับที่ยอมรับเป็นสากลอยู่ 6 
ล าดับ ดังนี้ 

1) สนามเด็กเล่น (Playground) 
2) สวนละแวกบ้าน (Neighborhood Parks) 
3) สวนชุมชน (Community Parks) 
4) สวนระดับย่าน (District Parks) 
5) สวนระดับเมือง (City Parks) 
6) สวนระดับภาค (Regional Parks) 
ในที่นี้จะอธิบายถึงล าดับขั้นของสวนสาธารณะที่ใกล้เคียงกับโครงการที่ศึกษาการพัฒนา

สวนสาธารณะในเขตพ้ืนที่ต าบลปลวกแดง อ าเภอแปลวกแดง จังหวัดระยอง คือ สวนละแวกบ้าน 
(Neighborhood Parks) ลักษณะเป็นสวนสาธารณะที่อยู่ใกล้ที่พักอาศัย มีขนาดพ้ืนที่ไม่เกิน 12.5 ไร่ 
รัศมีการให้บริการไม่เกิน 800 เมตร หัวใจส าคัญอยู่ที่การเข้าถึงที่สะดวกและมีปลอดภัย เพ่ือผู้ที่มีเวลา
ว่างจะสามารถเข้าใช้งานได้ตลอดเวลา ผู้ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กเยวาชน วัยรุ่น แม่บ้าน จึงควรจัดให้มี
สนามเด็กเล่นส าหรับเด็ก ควรเน้นการจัดให้มีสนามส าหรับเล่นกีฬาส าหรับวัยรุ่น เพ่ือให้เกิดการใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อย่างเหมาะสม เป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจ 
สวนสาธารณะระดับละแวกบ้านมักจะมีผู้ใช้บริการเป็นจ านวนมากร่วมกันทุกกลุ่มอายุ ดังนั้น  
การออกแบบจึงควรค านึงถึงการใช้สอยไม่ให้รบกวนกัน 

จากข้อมูลดังกล่าวจึงสรุปได้ว่า สวนสาธารณะระดับละแวกบ้านหรือระดับหมู่บ้าน 
มีขนาดพ้ืนที่ไม่เกิน 12.5 ไร่ และมีรัศมีการให้บริการไม่เกิน 800 เมตร การให้บริการรองรับส าหรับ
บุคคลในชุมชนและชุมชนละแวกใกล้เคียง ดังนั้น การออกแบบจึงควรเน้นปรับปรุงพ้ืนที่ส าหรับ
กิจกรรมที่มีผู้ใช้หลักเป็นคนในชุมชน  

7.1.3 มำตรฐำนสวนสำธำรณะ 
มาตรฐานของพ้ืนที่สวนสาธารณะต่อชุมชนต่าง ๆ ได้มีการก าหนดมาตรฐานสากลไว้ ดังนี้  
- ตามหลักสากล ก าหนดพ้ืนที่ 9.38 ไร่/ประชากร 1,000 คน (15 ตารางเมตร/คน)  
- ประเทศอังกฤษ ก าหนดไว้ที่ 14.38 ไร่/ประชากร 1,000 คน (23 ตารางเมตร/คน)  
- ประเทศสหรัฐอเมริกา ก าหนดไว้ที่ 25 ไร่/ประชากร 1,000 คน (40 ตารางเมตร/คน)  
- ประเทศสิงคโปร์ ก าหนดไว้ที่ 6.80 ไร่/ประชากร 1,000 คน (10.90 ตารางเมตร/คน)  
- ประเทศมาเลเซีย ก าหนดไว้ที่ 1.80 ไร่/ประชากร 1,000 คน (2.90 ตารางเมตร/คน)  
จะเห็นได้ว่ามาตรฐานของแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

ก าหนดเกณฑ์ดังกล่าวไว้ที่ 1.8 ไร่/ประชากร 1,000 คน หรือประมาณ 3 คน/ตารางเมตร จากมาตรฐาน
ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคจะเห็นว่าประเทศตะวันตกส่วนใหญ่จะมีพ้ืนที่สวนสาธารณะสูงกว่า
มาตรฐานสากล เนื่องจากประเทศเหล่านี้อยู่ในภูมิภาคแบบเมืองหนาว โอกาสใช้ชีวิตแบบกลางแจ้งมี
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แสงแดดเพียงระยะเวลาสั้น ๆ จึงจ าเป็นต้องมีสวนสาธารณะรองรับประชากรที่ออกมาใช้บริการพร้อม ๆ 
กันในฤดูหนาว  

ในแง่สังคมวัฒนธรรมนั้นประเทศตะวันตกได้เข้าสู่ความเป็นเมืองมานานแล้ว การพัฒนา
ด้านสวนสาธารณะจึงควบคู่กับการพัฒนาเมือง การให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอันเป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ งและเป็นปัจจัยส าคัญหนึ่ งที่ท าให้ประเทศตะวันตกสามารถพัฒนา
สวนสาธารณะให้เกินจากระดับมาตรฐานได้ ส าหรับมาตรฐานต่าง ๆ แตกต่างกันออกไป งานวิจัย 
อมรรัตน์ กฤตยานวัช ได้น ามาตรฐานพ้ืนที่สวนสาธารณะ 10 ไร่/ประชากร 1,000 คน (เดชา บุญค้ า, 
2538, น.28-30) 

จากการศึกษาข้างต้นสรุปได้ว่า การจัดล าดับขั้นของสวนสาธารณะและมาตรฐาน
สวนสาธารณะ เป็นการจัดรูปแบบของสวนสาธารณะแต่ละประเภท และความสามารถในการ
ให้บริการ ซึ่งการให้บริการด้านการพักผ่อนหย่อนใจจะแตกต่างกันตามขนาดของพ้ืนที่ รูปแบบของ
การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในที่ตั้ง และขอบเขตการให้บริการในการวางแผนควรจัดหา
สวนสาธารณะระดับต่าง ๆ กระจายให้ทั่วถึงในแต่ละชุมชน 

 

7.2 หลักกำรด้ำนพื้นที่นันทนำกำร 
7.2.1 ควำมหมำยและประเภทของกิจกรรมนันทนำกำร (Recreation) 
1) ความหมายของกิจกรรมนันทนาการ (Recreation) กิจกรรมนันทนาการกับ

สวนสาธารณะเป็นสิ่งส าคัญเนื่องจากว่าความส าคัญของสวนสาธารณะในปัจจุบันมิได้มุ่งเน้นอยู่ที่
รูปแบบความสวยงามเพียงแต่อย่างเดียว หากแต่อยู่ที่การตอบสนองนโยบายและการใช้งานด้านการ
พักผ่อนของประชาชนด้วย ดังนั้น การให้เวลากับการวางแผนและการเขียนโปรแกรมของสวนให้
เหมาะสมกับพ้ืนที่นั้น ๆ สังคมนั้น ๆ และในสถานการณ์นั้น ๆ จึงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจกับเนื้อหา
ทางด้านความต้องการของมนุษย์ ในเรื่องของกิจกรรมการพักผ่อน การนันทนาการ (นิลุบล คล่องเวสสะ, 
2543, น.44) 

2) ประเภทของกิจกรรมนันทนาการจากพฤติกรรมต่าง ๆ ที่กล่าวมาในข้างต้น ยังสามารถ
แบ่งประเภทของกิจกรรมนันทนาการออกได้ ดังต่อไปนี้  

(1) นันทนาการด้านการออกก าลังกาย  
(2) นันทนาการด้านสังคม  
(3) นันทนาการด้านการเรียนรู้ / ความท้าทาย  
(4) นันทนาการด้านการซึมซับพลังของธรรมชาติ  
(5) นันทนาการด้านความสงบของจิตใจ  
(6) นันทนาการด้านการแข่งขัน / ความท้าทาย  
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กิจกรรมที่หลากหลายขึ้นท าให้การวางแผนและการออกแบบสวนสาธารณะท าได้กว้าง
ยิ่งขึ้น การที่คนเราจะเลือกกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งนั้น ต้องเกิดจากแรงจูงใจของคนคนนั้น (Motivation) 
ต่อกิจกรรมประเภทใดประเภทหนึ่ง และขึ้นอยู่กับลักษณะนิสัย เพศ วัย ทัศนคติในชีวิต สังคม 
การศึกษา และประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตของบุคคลนั้น ๆ (นิลุบล คล่องเวสสะ, 2543, น.52)  

7.2.2 หลักกำรด้ำนพฤติกรรมกับกำรออกแบบพ้ืนที่นันทนำกำร 
1) แนวความคิดเกี่ยวกับการเลือกกิจกรรมนันทนาการของแต่ละบุคคล มีผู้ศึกษาไว้ว่า 

บุคคลประเภทใด จะเลือกกิจกรรมในยามว่างประเภทใดใด ไว้ในหนังสือนันทนาการชุมชนและ
โรงเรียนถึงพฤติกรรมและแรงจูงใจต่าง ๆ ของมนุษย์ที่จะน าไปสู่กิจกรรมนันทนาการ ดังนี้ 

1.1) พฤติกรรมพ้ืนฐานทางสังคม (Social Behaviors) เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
กิจกรรมการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ของคนภายในชุมชน เช่น กิจกรรมเต้นร าเกี้ยวสาว,  การเยี่ยมญาติ
และเพ่ือนฝูง เป็นต้น 

1.2) พฤติกรรมเกี่ยวข้องผูกพัน (Associative Behaviors) เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
คนที่มีส่วนร่วมหรือสมาชิกในกลุ่มให้มีความผูกพัน เช่น สโมสรผู้รักสัตว์ชมรมสมาธิและโยคะ เป็นต้น 

1.3) พฤติกรรมเชิงแข่งขัน (Competitive Behaviors) เป็นกิจกรรมการส่งเสริม
สภาพการณ์แข่งขัน การประกวดและการทดสอบความสามารถ เช่น เกมกีฬาและกีฬาเพ่ือการแข่งขัน 

1.4) พฤติกรรมเสี่ยงอันตรายและท้าทายความสามารถ (Risk-talking-Behaviors) 
โดยธรรมชาติของมนุษย์ต้องการกิจกรรมที่เสี่ยงอันตรายและท้าทายความสามารถ เช่น กระโดดร่ม, 
เครื่องร่อน เป็นต้น 

1.5) พฤติกรรมบุกเบิกค้นหา (Exploratory Behaviors) เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการ
บุกเบิกค้นหา เช่น การท่องเที่ยว, การตั้งค่ายพักแรม, การเดินป่า, การผจญภัยใต้น้ า เป็นต้น 

1.6) พฤติกรรมทดแทนหรือสร้างเสริม (Vicarious Behaviors) เป็นกิจกรรมประเภท
อ่าน พูด เขียนวรรณกรรม ศิลปะการแสดง เป็นต้น  

1.7) สิ่งกระตุ้นทางประสาทสัมผัส (Sensory Behaviors) เป็นกิจกรรมนันทนาการ
ทางสังคม เป็นกิจกรรมสังสรรค์ เฉลิมฉลองความสุข ความสนุกสนาน เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นประสาท
สัมผัสต่าง ๆ เช่น การแสดงคอนเสิร์ต เป็นต้น 

1.8) การแสดงออกทางร่างกาย (Physical Behaviors) เป็นกิจกรรมประเภท
เกมกีฬา การเต้นร า กิจกรรมการเข้าจังหวะระบ าที่เป็นกิจกรรมการแสดงออก กิจกรรมเหล่านี้อาจ
เกิดข้ึนได้ท้ังในสวนสาธารณะหรือสถานที่อ่ืน ๆ 

กิจกรรมในสวนสาธารณะที่ส าคัญ ๆ มีอยู่ 2 ประเภท คือ 
(1) กิจกรรมออกแรง (Active Recreation)  
(2) กิจกรรมผ่อนคลาย (Passive Recreation) 
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ยังมีอีกกิจกรรมหนึ่งที่แฝงอยู่ในทุกยุคทุกสมัยของสวนสาธารณะ คือ กิจกรรมทางสังคม 
โดยเฉพาะการพบปะของเพื่อนฝูงหรือเป็นเพียงการมีปฏิสัมพันธ์กัน และได้มีการจัดแบ่งประเภทของ
คนในสวนสาธารณะตามพฤติกรรมนี้เป็นกลุ่ม ๆ “to see” และ “to be seen” นั่นคือไป
สวนสาธารณะที่จะไปดูคนและเพ่ือไปเป็นผู้ถูกดู นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น กิจกรรมสวนครัว
ในชุมชน (Community Garden) ในสวนสาธารณะระดับหมู่บ้าน 

2) แนวความคิดเกี่ยวกับภูมิหลัง (Background) ของบุคคลในการเลือกกิจกรรมนันทนาการ 
2.1) วัย มีความแตกต่างในด้านวัย สามารถสังเกตพฤติกรรมได้อย่างชัดเจนที่สุดและ

มีความแน่นอนกว่าภูมิหลังด้านอื่น ๆ เราอาจจ าแนกความสนใจของวัยต่าง ๆ ออกได้ ดังนี้ 
(1) วัยเด็กเล็ก ร่างกายยังไม่แข็งแรงมาก ต้องการความปลอดภัยสูง มีสมาธิสั้น 

ความสนใจอยากรู้อยากเห็นสิ่งต่าง ๆ รอบตัว มีความพยายามในการฝึกการควบคุมร่างกายและสภาพ
สิ่งแวดล้อมตามศักยภาพของตน 

(2) วัยเด็กโต เริ่มมีเพ่ือน มีความอยากรู้อยากเห็น 
(3) วัยรุ่น มีโลกความเป็นส่วนตัวสูง ต้องการความเป็นตัวของตัวเองและ 

ในขณะเดียวกันก็ต้องการการยอมรับในกลุ่มเพ่ือนฝูง ออกห่างจากผู้ใหญ่ เริ่มสนใจกับการศึกษาอย่าง
จริงจังมากกว่าแต่ก่อน มีความสนใจเฉพาะตัวแตกต่างกันออกไปตามกลุ่มเพ่ือนและตามลักษณะนิสัย 

(4) วัยท างานตอนต้น มีชีวิตที่มีเวลาก าหนด มีระเบียบในชีวิตมากขึ้น มีสิ่งที่ต้อง
รับผิดชอบมากขึ้น มีความเครียดมากขึ้น เพ่ือนยังคงมีความส าคัญแต่น้อยกว่าช่วงวัยรุ่นและอาจเป็น
ช่วงการเริ่มสร้างครอบครัวสร้างฐานะ หากมีพ้ืนฐานทางการกีฬาจะยังคงเล่นกีฬาอยู่  

(5) วัยท างาน คล้ายกับช่วงท างานตอนต้น แต่อาจมีภาระในการดูแลรับผิดชอบ
ครอบครัวมากขึ้น เป็นช่วงของการใช้ชีวิตระหว่างกลุ่มชนชั้นที่แตกต่างกัน  

(6) วัยผู้ใหญ่ถึงชรา มีความช้ามากขึ้น ต้องการความสันโดษมากขึ้นในขณะเดียวกัน 
ยิ่งอายุมากขึ้นจนถึงวัยชราจะกลับมาต้องการความรู้สึกปลอดภัยสูงเช่นเดียวกับวัยเด็ก ต้องการความ
เอาใจใส่จากคนรอบข้าง ต้องการเพื่อน ต้องการมีเวลาว่าง 

จากข้อมูลข้างต้นพอสรุปได้ว่าแต่ละวัยมีความต้องการและความสนใจในกิจกรรมที่
แตกต่างกันออกไป ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมใดใด เราจึงควรค านึงถึงช่วงอายุของแต่ละวัยในการจัด
กิจกรรม เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับช่วงอายุในแต่ละวัยด้วย 

2.2) เพศ มีความแตกต่างของพฤติกรรมของชายและหญิง หลังจากรวบรวมการศึกษา
การใช้สวนสาธารณะของไทยและสากลพบว่า เพศหญิงมักใช้สวนสาธารณะมากกว่าเพศชายและ 
เพศหญิงมักใช้กิจกรรมพูดคุยกับกลุ่มเพ่ือนมากกว่า ส่วนเพศชายมักใช้สวนสาธารณะคนเดียว 

2.3) ประสบการณ์ชีวิตและการฝึกฝน มีผลต่อการเลือกท ากิจกรรมในสวนสาธารณะ
ต่าง ๆ กันไป เช่น เยาวชนที่ได้รับการฝึกทักษะด้านการกีฬาก็จะเลือกกิจกรรมด้านการแข่งขันกีฬา 
หรือการเลือกกิจกรรมเกิดข้ึนจากการอ่านหนังสือหรือสื่อต่าง ๆ 
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2.4) ความแตกต่างในเป้าหมายและความต้องการของชีวิต ความต้องการของมนุษย์
แยกออกเป็นประเภทได้ดังนี้    

(1) ความต้องการจ าเป็นทางชีววิทยา (Biological Needs) เช่น อากาศ, น้ า, อาหาร 
เป็นต้น  

(2) ความต้องการทางสังคมวิทยา (Sociological Needs) เช่น การรวมกลุ่มเพ่ือนฝูง 
เป็นต้น 

(3) ความต้องการจ าเป็นทางจิตวิทยา (Psychological Needs) เช่น ความต้องการ
จ าเป็นส าหรับการรักและความใคร่ ความต้องการยอมรับและพรรคพวก การต้องการความมั่นคง และ
การแสดงตนเองมากขึ้น เป็นต้น 

ในเรื่องของความต้องการ ทิลแมน (Tillman) ได้สรุปความต้องการที่สอดคล้องกับการ
คาดเดากิจกรรมนันทนาการของคนได้ดังนี้    

(1) ต้องการสร้างประสบการณ์ใหม่  
(2) ต้องการเป็นที่ยอมรับหรือยกย่องจากผู้อ่ืน  
(3) ต้องการพักผ่อนหย่อนใจเพ่ือหนีความเครียด  
(4) ต้องการความมั่นคงปลอดภัย  
(5) ต้องการความเป็นความเป็นผู้น า 
(6) ต้องการการตอบสนองทางสังคม  
(7) ต้องการกิจกรรมทางจิตใจเพื่อก่อให้เกิดความสุขสงบ  
(8) ต้องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  
(9) องค์การบริการผู้อื่น และการบริการจากผู้อื่น  
(10) ต้องการกิจกรรมเคลื่อนไหวและการทดสอบสมรรถภาพ 
2.5) ลักษณะนิสัย มีส่วนในการเลือกกิจกรรมนันทนาการ เช่น กิจกรรมกีฬาที่นิยม

ของแต่ละชาติ แสดงถึงลักษณะนิสัยของคนในชาตินั้น ๆ แต่ยังไม่มีใครสรุปไว้แน่นอน เพียงแต่คาดว่า
น่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่า 

2.6) กระแสนิยม ความต้องการท ากิจกรรมใด ๆ ที่เป็นกระแสนิยมเป็นสิ่งปกติของ
มนุษย์มานาน แต่ปัจจุบันได้แสดงออกอย่างชัดเจนมากขึ้น การดูกระแสนิยมจะช่วยให้มีความคึกคัก
ในการใช้งานมากขึ้น นอกจากนี้ในตัวของสวนสาธารณะ ยังเป็นเครื่องมือในการสร้างกระแ ส 
ในนโยบายของรัฐบาล เช่น การรณรงค์การสร้างสุขภาพ โดยการประชาสัมพันธ์กระแสบางอย่างได้
เกิดข้ึนและหายไป และบางอย่างยังคงอยู่ เป็นต้น 

จากข้อมูลดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า ในการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการที่มีผลต่อ
พฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์จะแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลและแต่ละกลุ่มคน การก าหนดประเภท
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ของกิจกรรมนันทนาการให้กับพ้ืนที่สวนสาธารณะ ควรดูภาพรวมของประชากรเป้าหมาย หากลักษณะ
ของประชากรเป้าหมายชัดเจนจะง่ายต่อการคาดเดาการจัดกิจกรรมได้ 

3) พฤติกรรมมนุษย์กับการออกแบบพ้ืนที่นันทนาการ นักออกแบบต้องสนใจพฤติกรรม
ของมนุษย์ที่จะใช้ในการออกแบบใน 2 ด้านใหญ่ ๆ คือ 

3.1) พฤติกรรมเชิงการใช้สอย (Usage) ได้แก่ พฤติกรรมเชิงร่างกายในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความต้องการขนาดพ้ืนที่วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมและรองรับ
กิจกรรมได้ และความสัมพันธ์กิจกรรมอ่ืน ๆ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมให้สะดวกต่อการใช้สอย ดังนั้น
ในการท างานผู้ออกแบบต้องมีเครื่องมือในการช่วยท างาน นั่นคือมาตรฐานต่าง ๆ ศูนย์วิจัยเพ่ือสร้าง
เสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ได้ให้ข้อก าหนดด้านความปลอดภัยของสนามเด็ก
เล่น อุปกรณ์เครื่องเล่น สนามการติดตั้ง การบ ารุงรักษา ผู้ดูแลการเล่น สรุปได้ดังนี้    

(1) การป้องกันการบาดเจ็บจากเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น จะต้องประกอบด้วย
เครื่องเล่นที่ปลอดภัยเหมาะสมกับอายุของเด็ก สนามที่สามารถดูดซับพลังงานเพ่ือลดการบาดเจ็บจาก
การตก การติดตั้งท่ีถูกวิธี การตรวจสอบและบ ารุงรักษา และมีผู้ดูแลเด็กในขณะเล่น  

(2) เครื่องเล่นปลอดภัย อุปกรณ์เครื่องเล่นในสนาม ต้องได้รับการออกแบบให้
เหมาะสมกับอายุและพัฒนาการเด็ก โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ เด็กก่อนวัยเรียน (อายุ 2-5 ปี) และ
เด็กในวัยเรียน (อายุ 5-12 ปี) เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการตก และก่อให้เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรง
ของศีรษะ และสมองระยะความสูงจากพ้ืนสนามถึงพ้ืนยกระดับของเครื่องเล่นสนามส าหรับเด็กก่อน
วัยเรียนไม่ควรเกิน 1.20 เมตร และส าหรับเด็กวัยเรียนไม่ควรเกิน 1.80 เมตร  

ในกรณีเครื่องเล่นส าหรับวัยก่อนเรียนมีความสูงของพ้ืนยกระดับที่มีความสูงมากกว่า 50 
เซนติเมตร หรือเครื่องเล่นส าหรับเด็กวัยเรียนที่มีความสูงมากกว่า 75 เซนติเมตร จะต้องมีราวกันตก
หรือผนังกันตก การออกแบบบันไดและราวบันไดชนิดต่าง ๆ ต้องค านึงถึง ระยะก้าว ระยะโหน  
การก ามือเพ่ือยึดเหนี่ยว เพ่ือป้องกันศีรษะติดและกดการหายใจ ช่องต่าง ๆ ต้องเล็กเกินกว่าศีรษะจะ
ลอดเข้าไปได้ หรือใหญ่พอที่ศีรษะไม่เข้าไปติดค้าง คือ ช่องต้องมีขนาดน้อยกว่า 9 เซนติเมตร หรือ
มากกว่า 23 เซนติเมตร 

3.2) พฤติกรรมเชิงจิตวิทยา (Experience and Behavior) 
(1) ขั้นตอนที่ 1 การรับรู้ (Experience) ได้แก่ การผ่านการรับรู้จากประสาทสัมผัส

ของร่างกาย แล้วผ่านไปยังสมอง เพ่ือตีความและประเมินค่ากระบวนการนี้เกิดขึ้นอัตโนมัติ เรียกว่า 
สันชาน (perception) เช่น การรับรู้ความรู้สึกปลอดภัย ประเมินค าว่า ปลอดภัย เป็นต้น 

(2) ขั้นตอนที่ 2 การแสดงออก (Behavior) การแสดงออกเพ่ือตอบสนองสิ่งกระตุ้น
ที่อยู่รอบข้าง เช่น การรับรู้ว่าไม่ปลอดภัย ประเมินค าว่า ไม่น่าอยู่ก็จะลุกหนี พฤติกรรมอาจแสดงออก
ไม่ชัดเจนในบางกรณี ดังนั้น หลักการด้านจิตวิทยาและพฤติกรรม จึงมีผลต่อความส าเร็จของโครงการ
มีอยู่ 2 อย่างคือ (2.1) โครงการที่ผู้ใช้จ าเป็นต้องใช้ด้วยจุดมุ่งหมายเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น 
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โรงพยาบาล, สนามบิน ถ้าออกแบบไม่สะดวกคนจะไม่พอใจในการใช้งาน แต่ก็ยังใช้งานอยู่เพราะ
จ าเป็น เป็นต้น และ (2.2) โครงการที่ผู้ใช้เลือกด้วยความพึงพอใจ เช่น ศูนย์การค้า ถ้าออกแบบไม่
เป็นที่พึงพอใจ อาจท าให้คนไม่เลือกมาใช้บริการพื้นท่ีนี้ ท าให้โครงการไม่มีใครใช้ หลักการอย่างแรกที่
ควรได้รับการออกแบบคือการออกแบบให้บุคคลต่าง ๆ ร่วมกันใช้สถานที่ได้อย่างสบายใจ ไม่รู้สึก
แออัดและไม่ขัดใจในการใช้พ้ืนที่ร่วมกับผู้อ่ืนในสวนสาธารณะได้ 

 
7.3 ลักษณะท่ีดีของสวนสำธำรณะ 

7.3.1. ด้ำนกำรให้ควำมสะดวก 
1) มีป้ายบอกชื่อสวนสาธารณะบริเวณทางเข้าประตูท่ัวไป 
2) มีแผนที่หรือแผนผังแสดงขอบเขตและต าแหน่งของสวนสาธารณะเพ่ือให้ผู้มาใช้

บริการสามารถทราบได้ว่าควรไปที่ใดก่อน 
3) ถนนภายในสวนสาธารณะควรมีขนาด ความกว้าง ส่วนโค้ง และสัดส่วนตามมาตรฐาน

ทั่วไป เพ่ือให้ความปลอดภัยในการขับขี่ มีที่จอดรถและมีต้นไม้ร่มรื่นสองข้างทาง เพ่ือให้เกิดความ
สวยงามและความสบายใจของผู้ใช้สถานที่ 

4) มีจุดบริการถังขยะ สุขา ที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ 
5) มีศูนย์ให้ค าแนะน าและบริการ 
7.3.2 ด้ำนควำมปลอดภัย 
1) พนักงานรักษาความปลอดภัย 
2) มีแสงสว่างในเวลากลางคืน 
3) มีรั้วกั้นในบริเวณที่ไม่ปลอดภัย เช่น กั้นริมแม่น้ า เมื่อสนามเด็กเล่นอยู่ใกล้บ่อน้ า เป็นต้น 
4) ตรวจตราสายไฟและปลั๊กไฟอย่างสม่ าเสมอ 
5) ตัดต้นไม้ที่มีก่ิงแห้งหรือแต่งพุ่มไม้อย่างสม่ าเสมอเพ่ือไม่ให้มืดทึบเกินไป 
6) ควรมีหน่วยพยาบาล 
7) มีประตูเข้าออกไม่มากนัก ในเวลากลางคืนควรเปิดประตูเดียว 
7.3.3 ด้ำนกำรดูแลรักษำ 
1) ท าความสะอาดสม่ าเสมอ เช่น เก็บขยะ กวาดถนน กวาดสนาม เป็นต้น 
2) ตัดหญ้า ตัดแต่งทรงพุ่มไม้ ตัดกิ่งก้านต้นไม้ขนาดใหญ่ 
3) มีการปลูกต้นไม้ทดแทนไม้เดิมที่ตายไปหรือก าลังจะตาย 
4) ซ่อมแซมอุปกรณ์ เช่น ทาสีเครื่องออกก าลังกาย เก้าท่ีส าหรับนั่งพักผ่อน เป็นต้น 
5) อนุรักษ์สภาพที่สวยงามตามธรรมชาติไว้ให้ดียิ่งขึ้น (อาชัญญา รัตนอุบล, 2548, น.48) 
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7.4 แนวคิดในกำรออกแบบสวนสำธำรณะ 
การวางผังรูปแบบต่าง ๆ ของสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนั้น จ าเป็นต้องทราบ

ถึงหลักการต่าง ๆ ที่จ าเป็นก่อนการออกแบบ ออกแบบให้มีทุกอย่าง มีจุดหมายภายในสวนสาธารณะ
หรือที่พักผ่อนหย่อนใจ จะมีบริเวณที่ประชาชนนิยมเข้าไปใช้อยู่หลายแห่งด้วยกัน ทั้งที่เงียบสงบ 
วุ่นวายหรือสนุกสนานตื่นเต้น สถานที่แต่ละแห่งนั้น มีจุดมุ่งหมายต่างกัน แต่คงไว้ด้วยจุดประสงค์หรือ
จุดหมายในการท าเสนอต่อประชาชน นี้เป็นผลมาจากการออกแบบเพ่ือให้สอดคล้องความต้องการ
อย่างแท้จริง  

การพิจารณาเริ่มแรกในการออกแบบควรวิเคราะห์พ้ืนที่ที่จะท าให้เป็นสวนสาธารณะนั้น 
ควรเข้าใจเสียก่อนว่า สภาพพ้ืนที่เป็นอย่างไรและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่จัดให้มีอะไรบ้าง เพ่ือจะจัด
แบ่งเป็นหมวดหมู่ เช่น ลักษณะธรรมชาติ: พรรณไม้, พ้ืนที่ใช้ประโยชน์: สนามกีฬาต่าง ๆ, ที่จอดรถ: 
ถนน ทางเท้า, สิ่งก่อสร้างที่ส าคัญ: อาคาร ศาลา เขื่อน ห้องน้ า,  โครงสร้างอ่ืน ๆ: ทางระบายน้ า 
ไฟฟ้า รั้ว และป้ายบอกชื่อสถานที่ เป็นต้น 

7.4.1 กำรออกแบบต้องท ำเพื่อประชำชน  
ความสมดุลระหว่างความต้องการทั้งทางจิตใจและร่างกายของผู้ใช้ การออกแบบส าหรับ

พวกเครื่องออกก าลังกายทั้งหลายมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการให้มีความสอดคล้องและตรงต่อ
ความต้องการของบุคคลในชุมชนนั้น ๆ โดยค านึงถึง อายุ กิจกรรม เพศและความต้องการ โดยจัดแบ่ง
ให้เป็นสัดส่วนต่าง ๆ เพ่ือประชาชนจริง ๆ 

7.4.2 กำรออกแบบให้ใช้ได้ดีและสวยงำม  
ความสมดุลระหว่างเงินของคุณค่ามนุษย์ เพ่ือให้การออกแบบสวนสาธารณะมีคุณภาพ  

ที่ดี ต้องค านึงถึงเรื่องเงินและความรู้สึกของมนุษย์ด้วยความงาม และการใช้ประโยชน์ได้เป็นรากฐานที่
ต้องพิจารณา ต้องค านึงถึงการใช้ประโยชน์ก่อนเรื่องความงาม แต่ก็ไม่ควรคิดถึงแต่ผลประโยชน์ใช้
สอยอย่างเดียว 

7.4.3 กำรหำข้อมูลจำกประสบกำรณ์  
บางครั้งการเขียนป้ายติดไว้กับสิ่งของทุกอย่าง ก็ไม่ต้องบรรยายเป็นลักษณะประจ า 

ตัวแสดงถึงตัวมันเองว่าเป็นมนุษย์สามารถออกแบบให้เป็นไปตามท่ีต้องการได้ในแต่ละแห่ง เช่น ท าให้
ตื่นเต้น สงบ สวยงามหรือน่ากลัว เป็นต้น 

7.4.4 กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เหมำะสม 
การออกแบบให้เข้ากับสถานที่นั้น ๆ สถานที่แต่ละแห่งมีลักษณะต่างกัน เช่น สง่างาม 

สงบ ร่าเริง ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ส่วนสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมีคอนกรีต เหล็ก อิฐ 
แตกต่างกับสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
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7.4.5 มีสิ่งต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 
การออกแบบต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับขนาดของพ้ืนที่นั้น ๆ ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ นั้นหาได้ 

จากอ าเภอ, เขต, ส านักงาน, ผังเมือง, กองสวนสาธารณะ, กองอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น 
7.4.6 ออกแบบให้ประหยัดท่ีสุด  
นอกจากความสะดวกสบายของผู้ใช้ ความสวยงามและสิ่งอ่ืน ๆ ที่กล่าวมาแล้ว มีสิ่งหนึ่ง

ที่นักออกแบบจะต้องค านึงมากที่สุดด้วย เพ่ือที่จะจัดหาความสมดุลระหว่างสิ่งต่าง ๆ กับงบประมาณ
การออกแบบคือ ต้องพยายามหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นและเสนอสิ่งที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด 
แต่ไม่เป็นสิ่งที่กระท าอย่างลวก ๆ งานที่ออกมาต้องให้ผลที่น่าพอใจ  

7.4.7 กำรจัดและออกแบบให้ดูแลรักษำง่ำย 
การออกแบบที่เหมาะสม ไม่ให้มีความซับซ้อน เข้าใช้บริการพ้ืนที่ได้ง่าย เข้าปรับปรุง  

เพ่ือท าการแก้ไขมีความสะดวก ปลอดภัย และการเข้าดูแลได้ง่ายเพ่ือให้เกิดการดูแลที่มีประสิทธิภาพ
และยังคงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสวนสาธารณะไว้ 

7.4.8 องค์ประกอบต่ำง ๆ ในสวนสำธำรณะ  
เอ้ือมพร วีสมหมาย (2527, น.66) กล่าวว่า การศึกษาหลักการออกแบบสวนสาธารณะ

และพ้ืนที่นันทนาการนั้น จะต้องมีหลักในการวางแผน ในองค์ประกอบการจัดนันทนาการ
สวนสาธารณะเกือบทุกแห่งจะต้องมีการน าไปใช้ต่อไป 

จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า แนวคิดในการออกแบบ คือ การวางผังภายในสวนสาธารณะหรือ
ที่พักผ่อนหย่อนใจนั้น ๆ โดยบริเวณต่าง ๆ จะต้องเหมาะสมต่อจุดประสงค์และความเหมาะสมของ
ผู้ ใช้ ในสถานที่นั้น ๆ พิจารณาจากความสมดุลของความต้องการงบประมาณ ความรู้สึก 
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การดูแลรักษาและอายุการใช้งาน เป็นต้น 

 
7.5 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ 

7.5.1 ทฤษฎีควำมต้องกำรของมนุษย์  
1) ความต้องการของมนุษย์มีเกณฑ์ที่ใช้แบ่งแตกต่างกัน กลุ่มที่หนึ่งแบ่งออกเป็น 3 

ประเภทใหญ่ ๆ (Ott Romney, 1945) คือ 
1.1) ความต้องการทางด้านร่างกาย ได้แก่ การนอน การรับประทานอาหาร เป็นต้น 
1.2) ความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การท างาน ฯลฯ 
1.3) ความต้องการในการพักผ่อน ได้แก่ การเล่นกีฬา การพักผ่อนในสวนสาธารณะฯลฯ  

2) กลุ่มท่ีสอง มีการแบ่งใช้เวลาในแต่ละวันของชาวอเมริกัน วัยผู้ใหญ่ (Adult) ดังนี้ 
2.1) เวลาส าหรับการมีชีวิตอยู่เท่ากับ 10 ชั่วโมง (ความต้องการทางด้านร่างกาย) 
2.2) เวลาส าหรับการหาเลี้ยงชีพเท่ากับ 9 ชั่วโมง (ความต้องการด้านเศรษฐกิจ) 
2.3) เวลาว่างเท่ากับ 5 ชั่วโมง (ความต้องการด้านการพักผ่อนหย่อนใจ) 
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3) กลุ่มที่สาม Buston T. L. (Magaret Robert, 1979, p.329) ได้แบ่งเวลาต่างจาก 
Ott Romney เล็กน้อย โดยแบ่งชีวิตในแต่ละวันออกเป็น 3 ส่วนเท่า ๆ กันคือ 

3.1) เวลา 8 ชั่วโมงส าหรับการท างาน 
3.2) เวลา 8 ชั่วโมง ส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจ 
3.3) เวลา 8 ชั่วโมง ส าหรับการนอนหลับ 

จากข้างต้นสามารถแบ่งความต้องการของมนุษย์ออกเป็นหลายประเภท ไม่ว่าจะแบ่ง
ด้วยเกณฑ์ใดก็ตาม การพักผ่อนหย่อนใจก็ยังเป็นความต้องการของมนุษย์ประเภทหนึ่งที่จ าเป็นและ
ขาดไม่ได้ในการใช้ชีวิต 

ลักษณะกำรพักผ่อนหย่อนใจที่ต้องกำรและกำรเลือกพักผ่อนตำมควำมพอใจมีอยู่ 2 
ลักษณะ คือ 

1) Passive Recreation เป็นการพักผ่อนหย่อนใจที่ไม่ใช้การออกแรง ออกก าลังกาย 
แต่เป็นไปในลักษณะสงบ การผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อย ได้แก่ การชื่นชมธรรมชาติ ชมภูมิทัศน์ของ
เมือง การได้ใกล้ชิดธรรมชาติ การฟังดนตรีในที่สาธารณะ การนั่งเล่นในสวนสาธารณะ การชมสัตว์  
ในสวนสัตว์ (Brian Hackett, 1971) และรวมถึงกิจกรรมประเภทการฝีมือ วาดเขียน ปั้น รดน้ าต้นไม้ 
ท าสวนครัว อ่านหนังสือพิมพ์ ดูโทรทัศน์ ดูหนัง เล่นหมากรุก ดูกีฬา (จรินทร์ ธานีรัตน์, 2528, น.22) 

2) Active Recreation เป็นการพักผ่อนหย่อนใจที่ต้องออกแรง ออกก าลังกาย ได้แก่ 
การเดิน การข่ีรถจักรยาน การเล่นเรือ การเล่นกีฬา การวิ่งออกก าลังกาย  

ลักษณะของการพักผ่อนหย่อนใจทั้ง Passive Recreation และ Active Recreation 
เป็นกิจกรรมที่กระท าในช่วงเวลาว่างในสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในอาคาร (Indoor) และภายนอกอาการ 
(Outdoor) ซึ่งสามารถแบ่งการพักผ่อนได้ดังนี้ (เอ้ือมพร วีสมหมาย, 2527, น.19-20) 

1) การพักผ่อนนอกอาคาร แบ่งได้เป็น 2 ประเภท  
1.1) การพักผ่อนนอกอาคาร (Outdoor recreation) ที่เป็นของสาธารณะ (Public) 

ได้แก่ การเล่นกีฬา การเดินธรรมชาติ นั่งเล่น การพายเรือ การปิกนิก การขับรถเล่น เป็นต้น 
1.2) การพักผ่อนภายนอกอาคารที่เป็นส่วนตัว (Private) ได้แก่การท าสวน ปลูกผัก 

ว่ายน้ า เล่นกีฬา ฯลฯ 
2) การพักผ่อนในอาคาร (Indoor recreation) แบ่งได้เป็น 2 ประเภท 

2.1) การพักผ่อนภายในอาคารที่เป็นสาธารณะ (Public) ได้แก่ การเล่นกีฬาในร่ม 
การชมพิพิธภัณฑ์ การอ่านหนังสือในห้องสมุด 

2.2) การพักผ่อนในอาคารที่เป็นส่วนตัว (Private) เช่น การอ่านหนังสือ ฟังเพลง 
ดูโทรทัศน์ ดู Netflix ฟังเพลง ท างานอดิเรก 
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นอกจากนี้ ยังมีการพักผ่อนอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่า Social Recreation เป็นการ
พักผ่อนหย่อนใจทางสังคม หมายถึง กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสุข ความเป็นมิตรและเข้าวงสังคมได้ 
เช่น งานปาร์ตี้วันเกิด การเต้นร า การพาครอบครัวไปเที่ยว การชมกีฬา เป็นต้น (Donald, C. 
Weiskopf, 1978, p.262) ซึ่งการพักผ่อนทางสังคมนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งภายในอาคารหรือภายนอก
อาคาร และเป็น Passive recreation หรือ Active recreation ก็ได้ 

7.5.2 แนวคิดเกี่ยวกับควำมต้องกำรในกำรพักผ่อนหย่อนใจ (Recreation Demand) 
ความต้องการมีความหมายที่สะท้อนออกมาจากความสนใจหรือการมีส่วนร่วมในการ

พักผ่อนหย่อนใจ “ความต้องการ” หมายถึงสิ่งที่บุคคลจะท าหรือสามารถที่จะท าเมื่อมีโอกาสโดยมี
ปัจจัย เช่น จ านวนทรัพยากร ที่มีอยู่ (Supply of resources), ราคา (Cost), ความสะดวกในการ
เข้าถึง (Access) และปัจจัยอ่ืน ๆ ที่สามารถวัดและวางแผนในการตัดสินใจและออกแบบได้ วิธีที่นัก
วางแผนจะหาพฤติกรรมความต้องการในการพักผ่อนหย่อนใจมี 2 วิธี  ) คือ 1) นักวางแผนต้องคิด
ออกมาให้ได้ว่ามีอะไรบ้างที่ประชาชนควรท า และ 2) พยายามค้นหาให้ได้ว่ามีอะไรบ้างที่ประชาชน
ต้องการจะท า 

1) ความต้องการที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน (Latent Demand) คือ ความต้องการพักผ่อน
หย่อนใจโดยธรรมชาติของประชาชนแต่ไม่สามารถสะท้อนให้เห็นได้จากการใช้สิ่งอ านวยความสะดวก
เท่าที่มีอยู่เพียงเท่านั้น จ านวนทรัพยากรที่มีอยู่จะมีผลต่อความต้องการชนิดนี้คือ ประชาชนจะใช้
โอกาสเท่าท่ีหาได้หรือเท่าที่พวกเขาได้รับการจัดเตรียมไว้ให้ ถ้ามีการจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวก
เพ่ิมขึ้นหรือการเข้าถึงได้สะดวกขึ้น รวมทั้งมีข่าวสารที่ดีเพียงพอจะท าให้การเข้าใช้มีมากขึ้นด้วย 
กล่าวคือ ถ้าต้องการทราบความต้องการที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในของประชาชนต้องลองจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกใหม่ ๆ ไว้บริการแล้วรอดูผลว่าประชากรเข้าใช้หรือไม่ซึ่งจากการศึกษาพบว่าถ้าสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่เตรียมไว้มีประโยชน์และใช้ได้จริง ๆ ประชาชนจะเข้ามาใช้บริการในส่วนของความ
สะดวกในการเข้าถึง 

ความต้องการที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน สามารถแปลออกมาเป็นล าดับศักย์ความต้องการของ
มนุษย์ (Hierarchy of Human Needs) ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Tillman, 1984; 
อ้างถึงใน สมบัติ กาญจนกิจ, 2537, น.18) คือพบว่าความต้องการกิจกรรมนันทนาการในช่วงเวลาว่าง
ของคนและชุมชนแตกต่างกันไปดังนี้  

(1) ต้องการหาประสบการณ์ใหม่ ๆ 
(2) ต้องการให้ได้เป็นที่ยอมรับและได้รับการยกย่องหรอความเป็นพิเศษจากผู้อ่ืน  
(3) ต้องการพักผ่อนเพ่ือลดความเครียดและสร้างก าลังใจให้ตนเอง 
(4) ต้องการความปลอดภัย 
(5) ต้องการเป็นผู้น าหรือผู้ควบคุมดูแลสถานการณ์ 
(6) ต้องการการตอบสนองและปฏิกิริยาทางสังคม 
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(7) ต้องการกิจกรรมที่ยกระดับจิตใจเพ่ือก่อให้เกิดความสุขทางด้านอารมณ์ 
(8) ต้องการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการพัฒนาความคิดอยู่เสมอ 
(9) ต้องการบริการที่ดีจากผู้อื่นและอยากจะเป็นที่ต้องการของคนรอบข้าง 
(10) ต้องการกิจกรรมการเคลื่อนไหวและการทดสอบสมรรถภาพ 

2) ความต้องการจากเครื่องชวนใจ (Induced demand) คือความต้องการที่ซ่อนเร้นอยู่
ภายในซึ่งสามารถกระตุ้นได้โดยเงื่อนไขสาธารณะ ผ่านทางสื่อมวลชนหรือผ่านทางกระบวนการ
ทางการศึกษา ความต้องการจากเครื่องชวนใจจะเป็นสิ่งที่ท าให้ประชาชนเปลี่ยนรูปแบบการพักผ่อน
หย่อนใจ โดยสิ่งที่มีผลต่อความต้องการจากเครื่องชวนใจมากที่สุดคือ สื่อ กระบวนการทางการศึกษา 
และวิธีการจัดการและการวางแผน        

3) ความต้องการโดยเฉพาะ (Expressed Demand) เป็นความต้องการที่ประชาชนท า
อะไรบางอย่างแทนที่ในสิ่งที่เขาอยากจะท า (Latent demand) หรือท าอะไรไปเพราะมีเงื่อนไขที่
สามารถท าได้นั่นคือความต้องการโดยเฉพาะมักจะเป็นตัวแทนแสดงความต้องการที่ซ่อนเร้นอยู่
ภายใน และบางครั้งก็เป็นสื่อแทนความต้องการจากเครื่องชวนใจได้ด้วยและความต้องการโดยเฉพาะ
เป็นสิ่งที่ย้ าว่าการเข้าใช้จะเกิดขึ้นก็เพราะได้รับโอกาสและข้อเสนอที่มากกว่า 

สรุปได้ว่า ความต้องการทั้งสามชนิดนี้เป็นสิ่งที่จะน าไปสู่การเข้าใช้พ้ืนที่นันทนาการภายใน
อาณาเขต โดยมีเงื่อนไขขึ้นกับพ้ืนที่นันทนาการที่มีอยู่ ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ที่ดีและการศึกษา 

7.5.3 ควำมต้องกำรสวนสำธำรณะ  
ความต้องการสวนสาธารณะ ใช้อายุหรือวัยเป็นตัวก าหนดกล่าวคือประชากรวัยเด็ก 

เป็นวัยที่มีความต้องการทางร่างกายมากที่สุด เด็กเล็กต้องการที่ที่มีแสงแดด อากาศบริสุทธิ์ เด็กโต
ต้องการที่ส าหรับกระโดดโลดเต้น ปีนป่าย เล่นเกม สนุกสนานกับกลุ่มเพ่ือเพ่ือสร้างความคุ้นเคย 
(Familiarity) และที่ส าคัญที่สุดคือเด็กต้องการความปลอดภัย เด็ก ๆ จึงต้องการที่โล่ง ว่าง มีสิ่งที่น่า
ตื่นใจน่าตื่นเต้น เช่น เครื่องเล่นต่าง ๆ เป็นโลกส่วนตัวของเขา มีความปลอดภัย สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
และพบกับความต้องการทันที  

วัยเยาวชน มีความต้องการด้าน Psychological Need มากที่สุด มีความอยากรู้อยาก
เห็น ค้นหา อยากร่วมกิจกรรม ชอบสังเกตสิ่งรอบตัว อยากรู้จักกับบุคคลอ่ืน บุคคลดังกล่าวนี้ต้องการ
พ้ืนที่ส าหรับอยู่กันเป็นกลุ่ม เยาวชนกลุ่มนี้จึงต้องการการเล่นกีฬาเพ่ือรวมกลุ่มกัน ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ การที่มีปัญหาเด็กนักเรียนติดยาเสพติดหรือเยาวชนมั่วสุม เนื่องจากเยาวชนไม่มีที่พักผ่อน
นั่นเอง หากจะแก้ไขปัญหาเยาวชนก็ควรจัดหารสวนสาธารณะให้เพียงพอ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชากรกลุ่มนี้  

วัยผู้ใหญ่ เป็นวัยที่มีความต้องการทางสังคม (Social Need) สูงสุด ต้องการความมั่นคง
ของเศรษฐกิจ ความมีเกียรติ ชื่อเสียง ความเป็นที่ยอมรับของสังคม ดังนั้นประชากรกลุ่มนี้จึงต้อง
ท างานหนักหารายได้เพ่ือครอบครัว และยิ่งต้องท างานหนักกว่าประชากรวัยเดียวกันในประเทศ
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พัฒนาแล้ว ที่ต้องมีภาระเลี้ยงดูเด็กและผู้สูงอายุด้วย สวนสาธารณะจึงเป็นสถานที่ที่ประชากรกลุ่มนี้
ต้องการมาก เพ่ือใช้พักผ่อนจากการเคร่งเครียดจากการท างาน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ให้หระทบ
กระเทือนคายได้ที่ต้องเลี้ยงครอบครัว  

วัยสูงอายุ เป็นวัยที่ขึ้นกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว ในเรื่องคุณภาพชีวิต ความต้องการมีเพียง 
2-3 ประการ แต่สมควรได้รับการตอบสนอง ไดรับความพึงพอใจเป็นที่ยอมรับกันว่า ผู้สูงอายุควร
ได้รับการป้องกันจากเสียงอึกทึก แต่ความส าคัญยิ่งไปกว่านั้นคือ ควรปกป้องผู้สูงอายุให้พ้นจากความ
เหงา การถูกทอดทิ้งให้โดดเดี่ยว ในวัยนี้ความต้องการด้านร่างกายเริ่มกลับมาอีกครั้ง การเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรผู้สูงอายุควรได้รับความสนใจเป็นพิเศษและจัดหาสิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการ สวนสาธารณะจึง
เปรียบเสมือนรางวัลที่รัฐควรมอบให้กับประชาชนที่ผ่านการท างานหนักมาเกือบครึ่งชีวิต ช่วยสร้าง
ความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจให้กับประเทศ สร้างความมั่นคงให้หน่วยงาน สวนสาธารณะควรมีความ
สงบตามที่ผู้สูงอายุต้องการเป็นสถานที่ที่ผู้สูงอายุใช้เวลาซึ่งเหลืออยู่น้อยแล้ว ได้พบปะพูดคุยกับเพ่ือน 
เป็นสถานที่ให้ผู้สูงอายุไม่รู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง รู้ว่าตนมีประโยชน์กับสังคมและบุคคลอื่น ๆ  
 

8. ระเบียบวิธีกำรวิจัย 
 
ในการออกแบบพ้ืนที่โครงการมีความจ าเป็นอย่างมากในการที่ต้องท าการศึกษาวิเคราะห์

ข้อมูลด้านพ้ืนที่ประกอบด้วย ลักษณะทางกายภาพของโครงการและในการออกแบบสวนสาธารณะ  
ในการศึกษาต้องศึกษาถึงพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการเป็นสิ่งส าคัญ ในการวิเคราะห์ 
ทั้งทางพ้ืนที่โครงการและผู้ใช้โครงการ เพ่ือเป็นการสรุปลักษณะพ้ืนที่หาศักยภาพของพ้ืนที่และ
กิจกรรมที่เกิดจากความต้องการของผู้ใช้ โครงการอย่างแท้จริง โดยมีระเบียบวิธีในการท าวิจัย ดังนี้ 

 
8.1 ศึกษำข้อมูลพื้นที่โครงกำร  

8.1.1 กำรเดินทำง 
การเดินทางเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ โดยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนตัว เดินทางจาก

ที่ว่าการอ าเภอปลวกแดงไปทางทิศตะวันตก เป็นระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ติดถนนที่มีชุมชน
หนาแน่นทั้งสองฝั่ง 

8.1.2 อำณำเขต 
อาณาเขตที่ใช้เพื่อพัฒนาพื้นที่โครงการเป็นเขตความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลปลวก

แดง มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 30 ไร่ หรือ 48,000 ตารางเมตร โดยแบ่งเป็นพ้ืนที่รับน้ า 23 ไร่ และพ้ืนที่ดิน
จ านวน 7 ไร่  

- ทิศเหนือ ติดกับถนนสายวังตาผิน-สะพานสี่ เป็นชุมชนหนาแน่น มีร้านค้า, ห้องแถว
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก, หมู่บ้าน, อพาร์ทเม้นท์และตลาดนัดขนาดใหญ่ 
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- ทิศใต้ ติดกับถนนสายปลวกแดง-ห้วยปราบ เป็นชุมชนหนาแน่น มีที่ว่าการอ าเภอ
ปลวกแดง, สถานีต ารวจอ าเภอปลวกแดง, ส านักงานที่ดินอ าเภอปลวกแดง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,  
ที่ท าการไปรษณีย์ไทย, ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านปลวกแดง, โรงเรียนเอกชน, ศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียน, ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนต าบลปลวกแดง, วัดไพรสณฑ์, โรงเรียนบ้านปลวกแดง, ชุมชน
บ้านทับตอง (หมู่ท่ี 6) และยังเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลปลวกแดงแห่งที่ 2 

- ทิศตะวันออก ติดที่ด้านหลังของวัดไพรสณฑ์   
- ทิศตะวันตก ติดกับที่ดินของกรมชลประทาน เป็นพ้ืนที่ในการดูแลขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลปลวกแดง สามารถรองรับการขยายพ้ืนที่สวนสาธารณะได้อีก 74 ไร่ (โครงการในอนาคต) 
8.1.3 สถำนที่ส ำคัญ 
สถานที่ส าคัญโดยรอบพ้ืนที่ศึกษา 
1) วัดไพรสณฑ์ 
2) องค์การบริหารส่วนต าบลปลวกแดง 
3) โรงเรียนบ้านปลวกแดง 
4) โรงพยาบาลปลวกแดง (แห่งที่ 2) 
5) ศูนย์ราชการอ าเภอปลวกแดง 
6) ชุมชนบ้านปลวกแดง (หมู่ท่ี 1) 
7) ชุมชนบ้านวังตาผิน (หมู่ท่ี 4) 
8) ชุมชนบ้านทับตอง (หมู่ท่ี 6) 
8.1.4 ศึกษำพืชพรรณ 
จากการศึกษาพืชพรรณเดิมที่อยู่ในพ้ืนที่ ท าให้ทราบถึงต้นไม้ที่มีผลต่อการออกแบบเพ่ือ

น าไปวิเคราะห์ให้มีความสอดคล้องกับพ้ืนที่ที่จะท าการออกแบบ รวมไปถึงทิศทางของร่มเงาที่ได้จาก
ต้นไม้ เพ่ือก าหนดจุดรับแสงแดดมากหรือน้อย เพ่ือการปลูกไม้พุ่ม หญ้าหรือต้นไม้อ่ืน ๆ เพ่ือให้ได้รับ
แสงแดดอย่างเพียงพอ โดยพืชพรรณเดิมมีรูปแบบ ดังต่อไปนี้ 

1) ต้นจามจุรี 
2) ต้นมะพร้าว 
3) ต้นราชพฤกษ์ 
4) ต้นประดู่ 
5) ต้นหูกวาง 
6) ต้นยางนา 
8.1.5 ลักษณะภูมิอำกำศ           
ลักษณะอากาศทั่วไปจังหวัดระยอง อยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมที่พัดปกคลุมประเทศ

ไทย 2 ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึง
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กลางเดือนกุมภาพันธ์ กับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดปกคลุมในช่วงฤดูฝนประมาณกลางเดือน
พฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งพัดจากทิศตกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่และเป็นลมที่พัดผ่านทะเลน า
ความชื้นและไอน้ าเข้าสู่จังหวัดระยอง ท าให้อากาศชุ่มชื้นและมีฝนตกโดยทั่วไป 

8.1.6 กำรสัมภำษณ์และสอบถำม 
การสัมภาษณ์และการสอบถามจะแบ่งกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเป็น 2 กลุ่มหลัก ดังนี้    
1) แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นในเรื่องของ

สวนสาธารณะในเขตพ้ืนที่ต าบลปลวกแดง ข้อมูลเกี่ยวกับการท ากิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนแนวคิดและ
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างสวนสาธารณะในเขตพ้ืนที่ต าบลปลวกแดง 

2) แบบสอบถามประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลปลวกแดง ประชาชนที่ประกอบอาชีพ 
ในพ้ืนที่ นักธุรกิจ นักลงทุน นักท่องเที่ยว กลุ่มแรงงานที่มาในพักอาศัยในพ้ืนที่ต าบลปลวกแดง 
เกี่ยวกับความคิดเห็นและความต้องการใช้พ้ืนที่สวนสาธารณะในเขตต าบลปลวกแดง 
 

8.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
การศึกษาประชากรและกลุ่มตัวอย่างนี้ ผู้วิจัยได้เลือกเป้าหมายประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 2 

กลุ่มดังนี ้
8.2.1 ประชาชนในเขตต าบลปลวกแดง ที่เป็นประชาชนดั่งเดิมของพ้ืนที่และเป็น

ประชาชนที่ย้ายเข้ามาอาศัย มาด าเนินกิจการประกอบอาชีพ ท างานและตั้งถิ่นฐานในเขตพ้ืนที่ต าบล
ปลวกแดง  

8.2.2 นักท่องเที่ยวและนักลงทุนที่เป็นชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาอาศัยในเขตต าบล
ปลวกแดง 
 

8.3 เครื่องมือในกำรวิจัย 
ผู้วิจัยได้ก าหนดลักษณะของเครื่องมือในการวิจัย และการสร้างเครื่องมือในการวิจัย ดังนี้

เครื่องมือที่ใช้  
8.3.1 ลักษณะของเครื่องมือในกำรวิจัย 
ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคล ลักษณะของแบบสอบถาม

เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) โดยให้ระบุข้อมูล เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ รายได้ 
เป็นต้น 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับแนวทางความต้องการและการบริหารจัดการพ้ืนที่
สวนสาธารณะ ลักษณะเป็นแบบสอบถามที่เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 
37 ข้อ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
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1) ด้านองค์ประกอบของสวนสาธารณะ      จ านวน 26 ข้อ (ข้อที่ 1-26) 
2) ด้านองค์ประกอบการส่งเสริมการให้บริการ   จ านวน 5 ข้อ (ข้อที่ 27-31) 
3) ด้านองค์ประกอบด้านบุคลากร   จ านวน 3 ข้อ (ข้อที่ 32-34) 
4) ด้านองค์ประกอบเรื่องค่าใช้จ่าย  จ านวน 3 ข้อ (ข้อที่ 35-37) 
โดยการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) โดยใช้ค่าเฉลี่ยเป็นตัวสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมีเกณฑ์ในการก าหนดค่าน้ าหนักของการ
ประเมินเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ได้ดังนี้ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2560) 

ระดับความคิดเห็น                  ค่าน้ าหนักของตัวเลือก 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน 
ไม่เห็นด้วย   ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน 
ไม่แน่ใจ    ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน 
เห็นด้วย    ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง   ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน 

ตารางเกณฑ์การแปลความหมายเพ่ือจัดล าดับคะแนนค่าเฉลี่ย (Rating Scale) 
ค่ำเฉลี่ย เกณฑ์กำรแปลควำมหมำย 

4.50 - 5.00 มากที่สุด เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
3.50 - 4.49 มาก เห็นด้วย 
2.50 - 3.49 ปานกลาง ไม่แน่ใจ 
1.50 - 2.49 น้อย ไม่เห็นด้วย 
1.00 - 1.49 น้อยที่สุด ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด (Open-Ended) เพ่ือให้ผู้ตอบสามารถแสดงความคิดเห็น
และเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่สวนสาธารณะในเขตต าบลปลวกแดง จังหวัดระยอง 

 
8.4 กำรสร้ำงเครื่องมือเพื่อใช้ในกำรวิจัย 
ผู้วิจัยได้ก าหนดการออกแบบสร้างเครื่องมือที่จะน ามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้  โดยใช้

แบบสอบถาม (Questionnaires) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือน ามาวิเคราะห์แนวทางในการ
พัฒนาพ้ืนทีส่วนสาธารณะในเขตพ้ืนที่ต าบลปลวกแดง 

8.4.1 ศึกษาแนวความคิด ผลงานและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
ชุดแบบสอบถาม 

8.4.2 สร้างชุดแบบสอบถามจากการพิจารณาขอบเขตในการที่จะศึกษา กรอบแนวความคิด 
วัตถุประสงค์และประเด็นศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสวนสาธารณะในพ้ืนที่ 
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8.4.3 น าชุดแบบสอบถามเสนออาจารย์เพ่ือพิจารณา ตรวจสอบความถูกต้องต่าง ๆ และ
น ามาปรับปรุงแก้ไขจนเป็นชุดแบบสอบถามที่ใช้งานได้ตรงตามความต้องการให้ได้มากท่ีสุด 

8.4.4 น าชุดแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง (Try-Out) 
8.4.5 น าชุดแบบสอบถามหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
8.4.6 น าชุดแบบสอบถามที่ผ่านการหาค่าความเชื่อมั่น ไปเก็บข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์

งานวิจัยครั้งนี้ 
 

8.5 วิธีกำรเก็บข้อมูล 
8.5.1 การลงส ารวจพ้ืนที่ ศึกษาพ้ืนที่ตั้งโครงการโดยเก็บข้อมูลเชิงกายภาพของพ้ืนที่ตั้ง 

การคมนาคม ระบบ สาธารณูปโภคและเป้าหมายการท่องเที่ยวหรือจุดเด่นและจุดด้อยของพ้ืนที่  
โดยผู้วิจัยส ารวจพื้นที่ด้วยตัวเอง 

8.5.2 แบบสัมภาษณ์และชุดแบบสอบถามศึกษาข้อมูลด้านความต้องการด้านการใช้งาน
และทัศนคติที่มีต่อพ้ืนที่สวนสาธารณะ เพื่อน าข้อมูลมาเป็นแนวทางในการก าหนดรูปแบบพ้ืนที่การใช้
งานต่อไป จึงต้องท าการส ารวจประชากรภายในต าบลปลวกแดงจ านวน 25,000 คน โดยใช้สูตรตาราง 
ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ก าหนดความต้องการประชากรเท่ากับ 0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
และยอมรับให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ 5% 

  
 

     
 

เมื่อ  n คือขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
N คือขนาดของกลุ่มประชากร 
e คือสัดส่วนของความคลาดเคลื่อนที่มีผู้วิจัยยอมให้เกิด 0.05 

  
     

              
 

ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษา 394 ชุด 
 

8.6 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป Statistical Package For The Social 

Science (SPSS) โดยได้น าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์ รวบรวมให้ได้มาซึ่งค่าตัวเลข (Code) แล้วจึง
น าไปลงในโปรแกรม เพ่ือด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ต่อไปตามล าดับ ดังนี้    

8.6.1 การวิเคราะห์พ้ืนที่ตั้งทางเลือกเพ่ือก าหนดพ้ืนที่ตั้งที่เหมาะสมในการพัฒนา
โครงการเพือ่ก าหนดพ้ืนที่ศึกษาอันเหมาะสม 
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8.6.2 การวิเคราะห์การท ากิจกรรม และการใช้ชีวิตของประชาชนในเขตต าบลปลวกแดง 
วิเคราะห์ช่วงเวลาในการท ากิจกรรมแต่ละชนิด ขนาดของกิจกรรม ช่วงอายุของผู้ท ากิจกรรม 
ตลอดจนรูปแบบการใช้พ้ืนที่ท ากิจกรรม เพ่ือวิเคราะห์ และน าไปสู่การออกแบบพ้ืนที่ ท ากิจกรรมที่
ส่งเสริมสุขภาพและวัฒนธรรมที่เหมาะสมต่อไป 

8.6.3 การศึกษาความเป็นไปได้และรูปแบบที่เหมาะสมของสวนสาธารณะ โดยอาศัย
ข้อมูลจากความน่าจะเป็นของรูปแบบการใช้งานจากกรณีศึกษาทั้ง 9 กรณี น าไปสู่แนวทางการท า
แบบสอบถามความต้องการของประชาชนถึงรูปแบบและบทบาทของพ้ืนที่สวนสาธารณะต่อไป 

 

9. ผลกำรศึกษำ 
 
การวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดตั้งสวนสาธารณะในเขตพ้ืนที่ต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง 

จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาสวนสาธารณะ และ 2) เพ่ือ
ศึกษาความต้องการของประชาชนในด้านองค์ประกอบ โดยมีผลวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
ตรงกันจากแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 417 ชุด ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ แล้วน ามา
วิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติโดยมีการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป (SPSS) ในการประมวลผลข้อมูล ผู้ท าการได้วิเคราะห์และน าเสนอใน
รูปแบบของตารางประกอบค าอธิบาย โดยเรียงล าดับหัวข้อการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  

 

9.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม  
9.1.1 เพศกลุ่มประชำกรเป้ำหมำย 

ตำรำงท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศกลุ่มประชากรเป้าหมาย 
เพศ จ ำนวน ร้อยละ 
ชาย 206 49.40 
หญิง 211 50.60 
รวม 417 100.00 

 

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ เป็นเพศชาย
จ านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 49.40 และเป็นเพศหญิงจ านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 50.60   
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9.1.2 ช่วงอำยุของกลุ่มประชำกรเป้ำหมำย 

ตำรำงท่ี 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่วงอายุของกลุ่มประชากรเป้าหมาย 
อำย ุ จ ำนวน ร้อยละ 

อายุต่ ากว่า 20 ปี 20 4.80 
อายุระหว่าง 20-29 ปี 65 15.60 
อายุระหว่าง 30-39 ปี 155 37.20 
อายุระหว่าง 40-49 ปี 112 26.90 
อายุระหว่าง 50-59 ปี 42 10.10 
อายุระหว่าง 60-69 ปี 13 3.10 

อายุ 70 ปีขึ้นไป 10 2.40 
รวม 417 100.00 

   
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าช่วงอายุกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ อายุต่ า

กว่า 20 ปี มีจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 4.80 อายุระหว่าง 20-29 ปี มีจ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.60 อายุระหว่าง 30-39 ปี มีจ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 37.20 อายุระหว่าง 40-49 ปี มีจ านวน 
112 คน คิดเป็นร้อยละ 26.90 อายุระหว่าง 50-59 ปี มีจ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.10 อายุ
ระหว่าง 60-69 ปี มีจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.10 และอายุ 70 ปีขึ้นไป มีจ านวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.40 

 9.1.3 สถำนภำพ 

ตำรำงท่ี 3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 
สถำนภำพ จ ำนวน ร้อยละ 

โสด 145 34.80 
สมรส 235 56.40 

หม้าย/หย่ารา้ง 37 8.90 
รวม 417 100.00 

   

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 
มีสถานภาพโสด จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 34.80 มีสถานภาพสมรสจ านวน 235 คน คิดเป็น
ร้อยละ 56.40 และมีสถานภาพหม้าย/หย่าร้างจ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 8.90 
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9.1.4. สัญชำติ 

ตำรำงท่ี 4 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสัญชาติ 
สัญชำติ จ ำนวน ร้อยละ 

ไทย 363 87.05 
ต่างชาติ 54 12.95 

รวม 417 100.00 

 

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นสัญชาติของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 
สัญชาติไทย จ านวน 363 คน คิดเป็นร้อยละ 87.05 และต่างชาติ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 12.95 

9.1.5 ระดับกำรศึกษำ 

ตำรำงท่ี 5 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ 

ระดับประถมศึกษา 24 5.80 
ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 167 40.00 
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 181 43.40 

ระดับปริญญาโท 41 9.80 
ระดับปริญญาเอก 4 1.00 

รวม 417 100.00 

 

จากตารางที ่5 แสดงให้เห็นถึงระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามครั้ง
นี้ ระดับประถมศึกษา มีจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า มีจ านวน 
167 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีจ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 43.4 
ระดับปริญญาโท มีจ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 และระดับปริญญาเอก มีจ านวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1 

9.1.6 อำชีพ 

ตำรำงท่ี 6 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 
อำชีพ จ ำนวน ร้อยละ 

รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 54 12.90 
ค้าขาย / ประกอบธุรกิจส่วนตัว 150 36.00 

นักเรียน / นิสิต-นักศึกษา 21 5.00 
พนักงานบริษัท / หน่วยงาน 179 42.90 

ผู้บริหาร / นักธุรกิจ / นักลงทุน 13 3.10 
รวม 417 100.00 
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จากตารางที่  6 แสดงให้ เห็นอาชีพของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามครั้ งนี้ 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีจ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 12.90 ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
มีจ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 นักเรียน/นิสิต-นักศึกษา มีจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.00 พนักงานบริษัท มีจ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 42.90 และผู้บริหาร/นักธุรกิจ/นักลงทุน  
มีจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.10 

9.1.7 รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ตำรำงท่ี 7 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 
รำยได้ จ ำนวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 10,000 บาท 73 17.50 
10,000 - 25,000 บาท 166 39.80 
25,001 - 40,000 บาท 77 18.50 
40,001 - 55,000 บาท 50 12.00 
55,001 - 70,000 บาท 16 3.80 
70,001 - 85,000 บาท 4 1.00 
85,001 - 100,000 บาท 14 3.40 

100,001 บาทขึ้นไป 17 4.10 
รวม 417 100.00 

  
จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม

ครั้งนี้ ต่ ากว่า 10,000 บาท มีจ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 รายได้ 10,000-25,000 บาท 
มีจ านวน 166 คิดเป็นร้อยละ 39.80 รายได้ 25,001-40,000 บาท มีจ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.50 รายได้ 40,001-55,000 บาท มีจ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 รายได้ 55,001-70,000 
บาท มีจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 3.80 รายได้ 70,001-85,000 บาท มีจ านวน 4 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 1.00 รายได้ 85,001-100,000 บาท มีจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.40 และรายได้ 
100,001 บาทข้ึนไป มีจ านวน 17คน คิดเป็นร้อยละ 4.10  

9.1.8 พื้นที่ที่อยู่อำศัยในเขตพื้นที่ใด  

ตำรำงท่ี 8 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามพ้ืนที่ที่อยู่อาศัยในเขตพ้ืนที่ใด 
พ้ืนที่ที่อยู่อำศัยในเขต จ ำนวน ร้อยละ 

เขตพื้นท่ีเทศบาลปลวกแดง 207 49.64 
เขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วน

ต าบลปลวกแดง 
210 50.36 

รวม 417 100.00 
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จากตารางที่  8 แสดงให้เห็นพ้ืนที่ที่อยู่อาศัยในเขตพ้ืนที่ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบ

แบบสอบถามครั้งนี้ เขตพ้ืนที่เทศบาลปลวกแดง มีจ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 49.64 และเขต
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลปลวกแดง มีจ านวน 210 คน คิดเป็น 50.36 

9.1.9 ช่วงเวลำท ำงำน  

ตำรำงท่ี 9 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่วงเวลาท างาน 
ช่วงเวลำท ำงำน จ ำนวน ร้อยละ 

ตั้งแต่เวลา 06.00 - 16.00 น. 65 15.60 
ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น. 219 52.50 
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 19.00 น. 15 3.60 
ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น. 18 4.30 
ตั้งแต่เวลา 12.00 - 22.00 น. 10 2.40 
ตั้งแต่เวลา 14.00 - 24.00 น. 11 2.60 
ตั้งแต่เวลา 16.00 - 02.00 น. 2 .50 
ตั้งแต่เวลา 18.00 - 04.00 น. 2 .50 
ตั้งแต่เวลา 20.00 - 06.00 น. 2 .50 
ตั้งแต่เวลา 24.00 - 10.00 น. 5 1.20 

มีช่วงเวลาการท างานไม่แน่นอน 68 16.30 
รวม 417 100.00 

 
จากตารางที่ 9 แสดงให้เห็นว่าช่วงเวลาท างานของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม 

ในครั้งนี้ ตั้งแต่เวลา 06.00-16.00 น. มีจ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 15.6 ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. 
มีจ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 ตั้งแต่เวลา 09.00-19.00 น. มีจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.6 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. มีจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 ตั้งแต่เวลา 12.00-22.00 น. 
มีจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 ตั้งแต่เวลา 14.00-24.00 น. มีจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6 
ตั้งแต่เวลา 16.00-02.00 น. มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ต้ังแต่เวลา 18.00-04.00 น. มีจ านวน 
2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตั้งแต่เวลา 20.00-06.00 น. มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตั้งแต่เวลา 
24.00-10.00 น. มีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 และมีช่วงเวลาการท างานไม่แน่นอน จ านวน 68 
คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 
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9.1.10 จุดประสงค์ของกำรเข้ำใช้พื้นที่สวนสำธำรณะ  

ตำรำงที่  10 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามจุดประสงค์ของการเข้าใช้ พ้ืนที่
สวนสาธารณะ 

จุดประสงค์กำรใช้พ้ืนที ่ จ ำนวน ร้อยละ 
เพื่อการออกก าลังกาย 323 24.50 

เพื่อการพักผ่อน 281 21.40 
เพื่อการพบปะสังสรรค ์ 54 4.10 

เพื่อร่วมกิจกรรมของชุมชน 55 4.20 
เพื่อใช้เป็นที่ท างานนอกบ้าน 39 3.00 

เพื่อขายสินค้า/หารายได ้ 48 3.60 
เพื่อใช้เป็นจุดนัดพบ 68 5.20 

เพื่อหาเพื่อนและสังคมใหม ่ 60 4.60 
เพื่อร่วมหรือด าเนินกิจกรรมการกศุล 52 4.00 

เพื่อเรียนรูด้้านสุขภาพ 84 6.40 
เพื่อแสดงความสามารถ 50 3.80 

เพื่อหาคู/่คนรัก 47 3.60 
เพื่อเป็นพ้ืนท่ียามว่างของคนใน

ครอบครัว 
155 11.80 

รวม 1,316 100.00 

  
จากตารางที่ 10 แสดงให้เห็นว่าจุดประสงค์ของการเข้าใช้พ้ืนที่สวนสาธารณะของกลุ่ม

ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ เพ่ือการออกก าลังกาย มีจ านวน 323 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 
เพ่ือการพักผ่อน มีจ านวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4 เพ่ือการพบปะสังสรรค์ มีจ านวน 54 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.1 เพ่ือร่วมกิจกรรมของชุมชน มีจ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 เพ่ือใช้เป็นที่
ท างานนอกบ้าน มีจ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 3 เพ่ือขายสินค้า/หารายได้ มีจ านวน 48 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.6 เพ่ือใช้เป็นจุดนัดพบ มีจ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 เพ่ือหาเพ่ือนและสังคม
ใหม่ มีจ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 4.6 เพ่ือร่วมหรือด าเนินกิจกรรมการกุศล มีจ านวน 52 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4 เพ่ือเรียนรู้ด้านสุขภาพ มีจ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 6.4 เพ่ือแสดงความสามารถ 
มีจ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 เพ่ือหาคู่/คนรัก มีจ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6 เพ่ือเป็น
พ้ืนที่ยามว่างของคนในครอบครัว มีจ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8  
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9.2 กำรเปรียบเทียบผลส ำรวจแนวทำงกำรจัดตั้งสวนสำธำรณะ  
ด้ำนองค์ประกอบของสวนสำธำรณะ 

รำยกำร   S.D. กำรแปลผล 

1.1 มีท าเล / ที่ตั้งมีความเหมาะสม สะดวกต่อการเดินทาง 4.57 .78 มากที่สุด 
1.2 มีรั้วรอบขอบชิด มีประตูทางเข้า-ทางออกท่ีชัดเจน 4.48 .91 มาก 
1.3 มีพื้นท่ีจอดรถเพยีงพอ 4.62 .85 มากที่สุด 
1.4 มีสนามกีฬา / ลานกีฬา / ลานกิจกรรมต่าง ๆ 4.53 .87 มากที่สุด 
1.5 มีเครื่องออกก าลังกายเพียงพอและพร้อมใช้งาน 4.57 .85 มากที่สุด 
1.6 มีเครื่องเล่น/เครื่องออกก าลังกายส าหรับเด็ก 4.47 .93 มาก 
1.7 มีการแบ่งเขตพื้นท่ี วิ่ง-เดิน-ทางจักรยานท่ีชัดเจน 4.57 .90 มากที่สุด 
1.8 มีต้นไม้ใหญ่ใหร้่มเงา / สวนหย่อมที่สวยงาม 4.56 .95 มากที่สุด 
1.9 มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่ในพ้ืนท่ีสวนสาธารณะ 3.77 1.34 มาก 
1.10 มีสะพานข้ามแหล่งน้ าขนาดใหญ่ / มีสะพานกลางน้ า 3.63 1.43 มาก 
1.11 มีศาลากลางน้ า 3.29 1.48 ปานกลาง 
1.12 มีศาลาขนาดเล็กในมุมต่างๆ 4.17 1.26 มาก 
1.13 มีพื้นท่ีส าหรบันั่งพักผ่อนส่วนตัวหรือแบบกลุม่อย่างเพียงพอ 4.33 1.12 มาก 
1.14 มีจุดบริการน้ าดื่มสาธารณะ สะอาดมีคุณภาพ (ฟร)ี 4.09 1.36 มาก 
1.15 มีร้านค้าอุปโภค-บริโภคในสวนสาธารณะ 3.71 1.49 มาก 
1.16 มีห้องน้ าให้บริการอยา่งเพียงพอ 4.51 1.01 มาก 
1.17 มีห้องอาบน้ าให้บริการอยา่งเพียงพอ 3.57 1.49 มาก 
1.18 มีจ านวนไฟส่องสว่างเพียงพอ 4.62 .98 มากที่สุด 
1.19 มีจ านวนถังขยะเพียงพอ / จุดบริการถังขยะทีส่ะดวกแต่ไม่รบกวน
การออกก าลังกาย 

4.61 .97 มากที่สุด 

1.20 มีป้ายประชาสัมพันธ์และข้อห้ามต่าง ๆ ในสวนสาธารณะ 4.64 .79 มากที่สุด 
1.21 มีป้ายแสดงวิธีการออกก าลังกายและบอกสถานท่ีต่าง ๆ 4.55 .97 มากที่สุด 
1.22 มีพื้นท่ีส าหรบัสัตวเ์ลีย้ง 3.76 1.52 มาก 
1.23 มีบริการเทรนเนอร/์ครูสอนการออกก าลังกาย 3.57 1.40 มาก 
1.24 มีจุดบริการดา้นสาธารณะสขุ / พยาบาล / อุปกรณ์ช่วยชีวิต 4.30 1.12 มาก 
1.25 มีจุดบริการดา้นความปลอดภัย รปภ. / CCTV /ต ารวจ / กู้ภัย 4.55 .94 มากที่สุด 
1.26 มีจุดบริการดา้นศาสนา/สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ 3.25 1.48 ปานกลาง 

รวมด้ำนองค์ประกอบของสวนสำธำรณะ 4.20 .75 มำก 
 

จากตารางที่ 11 แสดงให้เห็นว่าการจัดตั้งสวนสาธารณะในอนาคตบนเขตพ้ืนที่ต าบล 
ปลวกแดง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านองค์ประกอบของสวนสาธารณะ ในแต่ละรายการอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .75 
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9.3 กำรเปรียบเทียบผลส ำรวจแนวทำงกำรจัดตั้งสวนสำธำรณะ 
ด้ำนองค์ประกอบกำรส่งเสริมกำรให้บริกำร 
จากตารางที่ 12 แสดงให้เห็นว่าการจัดตั้งสวนสาธารณะในอนาคตบนเขตพ้ืนที่ต าบล 

ปลวกแดง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านองค์ประกอบการส่งเสริมการให้บริการ ในแต่ละรายการอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .71 

 
9.4. กำรเปรียบเทียบผลส ำรวจแนวทำงกำรจัดตั้งสวนสำธำรณะ 
ด้ำนองค์ประกอบด้ำนบุคลำกร 

รำยกำร   S.D. กำรแปลผล 

1.1 เจ้าหน้าควรมี “ความรู้และความช านาญ” ในการดูแลสวนสาธารณะ 
การจัดการขยะ 

4.67 .78 มากที่สุด 

1.2 ควรมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยและแนะน า
ข้อสอบถามในเรื่องต่าง ๆ 

4.64 .74 มากที่สุด 

 1.3 ควรมี เจ้ าหน้าที่ ดู แลสถานที่ และคอยซ่อมบ ารุ งรั กษาอย่ า ง   
 สม่ าเสมอ 

4.72 .63 มากที่สุด 

รวมด้ำนองค์ประกอบด้ำนบุคลำกร 4.68 .63 มำกที่สุด 

 

จากตารางที่ 13 แสดงให้เห็นว่าการจัดตั้งสวนสาธารณะในอนาคตบนเขตพ้ืนที่ต าบล 
ปลวกแดง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านองค์ประกอบด้านบุคลากร ในแต่ละรายการอยู่ในระดับ 
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .63 

 

9.5 กำรเปรียบเทียบผลส ำรวจแนวทำงกำรจัดตั้งสวนสำธำรณะ 
ด้ำนองค์ประกอบเรื่องค่ำใช้จ่ำยเม่ือเข้ำมำใช้บริกำรสวนสำธำรณะ 

รำยกำร   S.D. กำรแปลผล 

1.1 เมื่อเข้ามาใช้สวนสาธารณะ จะช่วยให้ท่านลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษา
สุขภาพและการ 

4.51 .86 มากที่สุด 

1.2 เมื่อเข้ามาใช้สวนสาธารณะ จะช่วยท่านลดค่าใช้จ่ายการใช้บริการเครื่อง
ออกก าลังกายหรือฟิต 

4.59 .76 มากที่สุด 

1.3 เมื่อมีสวนสาธารณะ จะช่วยท่านลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปออกก าลัง
กาย 

4.57 .78 มากที่สุด 

รวมด้ำนองค์ประกอบเร่ืองค่ำใช้จ่ำยเมื่อเข้ำมำใช้บริกำรสวนสำธำรณะ 4.56 .74 มำกที่สุด 
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จากตารางที่ 14 แสดงให้เห็นว่าการจัดตั้งสวนสาธารณะในอนาคตบนเขตพ้ืนที่ต าบล 
ปลวกแดง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านองค์ประกอบเรื่องค่าใช้จ่ายเมื่อเข้ามาใช้บริการสวนสาธารณะ 
ในแต่ละรายการอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .74 

 
9.6 กำรเปรียบเทียบผลส ำรวจแนวทำงกำรจัดตั้งสวนสำธำรณะ 
โดยสรุปรวมจำกข้อค ำถำมต่ำง ๆ 

รำยกำร   S.D. กำรแปลผล 
ด้านองค์ประกอบของสวนสาธารณะ 4.20 .75 มาก 
ด้านองค์ประกอบการส่งเสริมการให้บริหาร 4.22 .71 มาก 
ด้านองค์ประกอบด้านบุคลากร 4.68 .63 มากที่สุด 
ด้านองค์ประกอบเรื่องค่าใช้จ่ายเมื่อเข้ามาใช้บริการสวนสาธารณะ 4.56 .74 มากที่สุด 

รวมท้ังหมด 4.42 .58 มำก 

 
จากตารางที่ 15 แสดงให้เห็นว่าการจัดตั้งสวนสาธารณะในอนาคตบนเขตพ้ืนที่ต าบล 

ปลวกแดง มีความคิดเห็นเกี่ยวรวมด้านทั้งหมด ในแต่ละรายด้านอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.42 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .58 

 
9.7 ผลกำรวิเครำะห์เนื้อหำจำกแบบสอบถำมปลำยเปิด  
เป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ของผู้ตอบแบบสอบถาม เพ่ือเป็นแนวทางการจัดตั้ง

สวนสาธารณะในเขตพ้ืนที่ต าบลปลวกแดง  การวิ เคราะห์ เนื้อหา (Content Analysis) จาก
แบบสอบถามปลายเปิด เป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ของผู้ตอบแบบสอบถามต่อแนว
ทางการจัดตั้งสวนสาธารณะในเขตพ้ืนที่ต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปรากฏผล
ในตารางดังนี้ 

ตารางแสดงจ านวนและค่าร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามปลายเปิดต่อแนวทางการ
จัดตั้งสวนสาธารณะในเขตพ้ืนที่ต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

ผู้ตอบ / ไม่ตอบแบบสอบถำมปลำยเปิด จ ำนวน ร้อยละ 

ตอบแบบสอบถามปลายเปิด 118 28 
ไม่ตอบแบบสอบถามปลายเปิด 299 72 

รวม 417 100.00 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามปลายเปิด จากตารางพบว่า ในจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสิ้น 417 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ต่อแนวทางการ
จัดตั้งสวนสาธารณะในเขตพ้ืนที่ต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง คิดเป็นร้อยละ 28 
ส่วนที่เหลือเป็นผู้ที่ไม่ตอบแบบสอบถามปลายเปิด คิดเป็นร้อยละ 72 

ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามปลายเปิด เกี่ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
มีรายละเอียดแสดงค่าความถ่ีจ าแนกเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้ 
  ตำรำงแสดงค่ำควำมถี่ของควำมคิดเห็นจำกผู้ตอบแบบสอบถำมปลำยเปิดต่อแนวทำงกำร
จัดตั้งสวนสำธำรณะในเขตพื้นที่ต ำบลปลวกแดง อ ำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

ล ำดับที ่ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ควำมถี่ 

1 เส้นทางวิ่ง ทางเดิน ทางจักรยานให้แบ่งเส้นทางอย่างชัดเจน เส้นทางมีความสะอาด 
ปลอดภัย ไม่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 

62 

2 สวนสาธารณะควรมีรั้วรอบขอบชิด มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและสอดส่องตามจุดอับต่าง 
ๆ ไม่ให้มีมิจฉาชีพหรือเป็นแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่น 

16 

3 ควรมีการบริหารจัดการพื้นที่ที่ดี ทั้งเรื่องขยะ ไฟส่องสว่าง ห้องน้ าและร้านค้า 
ในพื้นที่   

14 

4 อยากให้เพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะในหลาย ๆ ที่ เพราะทุกวันนี้สวนสาธารณะมีน้อย 
ประชาชนจ านวนมากมีความต้องการ 

9 

5 อยากให้มีลานกิจกรรม ลานวัฒนธรรม สนามกีฬาที่เพียงพอ รองรับรูปแบบการออก
ก าลังกายท่ีหลากหลาย 

6 

6 ควรมีกิจกรรมส าหรับเด็กและผู้สูงวัย เพ่ือให้เป็นพื้นที่รองรับประชาชนได้ทุกกลุ่ม 5 
7 อยากให้มีการเก็บค่าบ ารุงรักษาสวนสาธารณะ เพราะไม่อยากให้ถูกปล่อยร้าง และ

ให้คงความเป็นสวนสาธารณะที่มีคุณภาพ 
3 

8 การใช้ระบบ IT และเทคโนโลยี เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความรู้ แจ้งข่าวสารหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ เข้าใช้บริการเข้าถึงได้ง่าย ขึ้นกับไลฟ์สไตล์ของคนที่
เปลี่ยนแปลงไป  

3 

 

10. อภิปรำยผลกำรศึกษำ 
 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแนวทางการจัดตั้งสวนสาธารณะในเขตพ้ืนที่ต าบลปลวกแดง 

อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ความคิดเห็นของประชาชนที่ต่อการพัฒนาและการให้บริการพ้ืนที่
สาธารณะ ผู้วิจัยจะอภิปรายผลงานวิจัย ดังนี้ 

อภิปรำยผล 
จากการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อแนวทางการจัดตั้งสวนสาธารณะในเขตพ้ืนที่

ต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ทั้ งการท าแบบสอบถามและจากการสัมภาษณ์ 
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ท าให้ทราบถึงระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดตั้งสวนสาธารณะในเขตพ้ืนที่ต าบล  
ปลวกแดง จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ท าให้วิเคราะห์ได้ว่า ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบล  
ปลวกแดง มีความต้องการสวนสาธารณะในพ้ืนที่อยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งสามารถอธิบายเพ่ิมเติมได้ว่า 
ต าบลปลวกแดงเป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จ านวนประชากรในพ้ืนที่และประชากรต่างถิ่น
มากกว่า 800,000 คน (โดยประมาณ) ความเหนื่อยล้าจากการท างานมีสูงมาก แต่พ้ืนที่ส าหรับการใส่
ใจสุขภาพและพ้ืนที่ส าหรับการผ่อนคลายกับมีอย่างจ ากัดและมีขนาดเล็ก เมื่อเทียบกับจ านวน
ประชากรในพ้ืนที่  

อีกทั้ง ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินก็เป็นปัจจัยส าคัญต่อการออกก าลังกายและ 
การหันมาใส่ใจสุขภาพของคนในพื้นที่ ด้วยสวนสุขภาพท่ีมีอยู่ในปัจจุบันในส่วนของภาครัฐมีขนาดเล็ก
และคับแคบ และส่วนของภาคเอกชนก็อยู่ไกลจากชุมชน โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในพ้ืนที่ย่านอุตสาหกรรม 
รวมถึงสถานประกอบการทางด้านสุขภาพฟิตเนสซึ่งมีอยู่มากมาย แต่ก็ต้องแลกด้วยค่าใช้จ่ายและ  
การเดินทาง  

 
10.1 กำรอภิปรำยผลด้วยแบบสอบถำม 
ผู้วิจัยได้ท าการแบ่งแบบสอบออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคล ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

(Check-List) โดยให้ระบุข้อมูล, เพศ, อายุ, การศึกษา, สถานภาพ, รายได ้เป็นต้น 
จากแบบสอบถามอธิบายได้ว่า 
1) ประชาชนเพศชายและหญิงให้ความส าคัญในการออกก าลังกายอย่างละเท่า ๆ กัน 
2) ช่วงอายุระหว่าง 30-39 ปี เป็นช่วงที่มาออกก าลังกายมากที่สุด  
3) ช่วงรายได้ระหว่าง 10,000-25,000 บาท เป็นช่วงรายได้ท่ีมาออกก าลังกายมากที่สุด  
4) ส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานบริษัทและกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว จะมีเวลาเข้าถึง 

ออกก าลังกาย 
5) การศึกษาระดับมหาวิทยาและมัธยมศึกษาให้ความส าคัญในการออกก าลังกาย  
6) ส่วนใหญ่ต้องการสวนสาธารณะเพ่ือออกก าลังกาย พักผ่อนและเป็นพื้นท่ีของครอบครัว 

  ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นออกเป็น 4 หัวข้อ รวมทั้งสิ้น 37 ข้อ ดังนี้ 
1) องค์ประกอบของสวนสาธารณะ (จ านวน 26 ข้อ) 
จากแบบสอบถามพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญต่อองค์ประกอบภายในสวนสาธารณะ

เป็นอย่างมาก ซึ่งเรียงล าดับความส าคัญ 10 องค์ประกอบแรกที่มีความต้องการเร่งด่วนและชัดเจน  
มีดังต่อไปนี้ 

(1) ความต้องการเรื่องท าเลที่ตั้งมีความเหมาะสม สะดวกต่อการเดินทาง  
(2) มีป้ายประชาสัมพันธ์และข้อห้ามต่าง ๆ ในสวนสาธารณะ 
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(3) มีเครื่องออกก าลังกายที่เพียงพอและพร้อมใช้งาน / มีพื้นที่จอดรถเพียงพอ 
(4) มีสนามกีฬา / ลานกีฬา / ลานกิจกรรมต่าง ๆ 
(5) มีการแบ่งเขตพ้ืนที่ วิ่ง-เดิน-ทางจักรยานที่ชัดเจน 
(6) มีรั้วรอบขอบชิด มีประตูทางเข้า – ทางออกท่ีชัดเจน 
(7) มีเครื่องเล่น / เครื่องออกก าลังกายส าหรับเด็ก / มีจุดบริการด้านความ

ปลอดภัย/รปภ./ CCTV / ต ารวจ / กู้ภัย 
(8) มีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงา / สวนหย่อมที่สวยงาม 
(9) มีจ านวนถังขยะเพียงพอ / จุดบริการถังขยะที่สะดวกแต่ไม่รบกวนการ 

ออกก าลังกาย /มีป้ายแสดงวิธีการออกก าลังกายและบอกสถานที่ต่าง ๆ 
(10) มีจ านวนไฟส่องสว่างเพียงพอ 

ความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ,  ความเหมาะสมของท าเลที่ตั้งของสถานที่ , 
สวนหย่อมและต้นไม้ให้ความร่มรื่นที่มีความสวยงาม, การแบ่งพ้ืนที่ขอบเขตเดิน -วิ่งและจักรยานที่
ชัดเจน, การมีเครื่องออกก าลังกายที่พร้อมให้บริการ, จุดบริการถังขยะที่เพียงพอ, ความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ, ไฟแสงสว่าง ตลอดจนลานกิจกรรมเพ่ือการรวมตัวของผู้ใช้บริการ
ทุกรุ่นทุกวัย   

กล่าวได้ว่าองค์ประกอบของสวนสาธารณะ เป็นสิ่งที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนในเขตต าบลปลวกแดง สวนสาธารณมีพ้ืนที่กระจายหลายแห่ง ย่อมเป็นประโยชน์ต่อการใส่
ใจสุขภาพและง่ายต่อการเข้าถึงของประชาชน อีกทั้งสามารถเป็นพ้ืนที่ให้บริการในส่วนอ่ืน ๆ ทั้งของ
ภาครัฐและภาคเอกชนได้อีกด้วย เช่น การเป็นพ้ืนที่รวมตัวของคนในครอบครัว, การรวมกลุ่มของภาค
ประชาชนในการจัดกิจกรรมทางสังคม, เป็นพ้ืนที่ที่ใช้ท างานของกลุ่มคนวัยท างาน, เป็นพ้ืนที่
แลกเปลี่ยนกิจกรรมของทุกคนในชุมชนร่วมกัน เป็นต้น 

2) องค์ประกอบด้านการส่งเสริมการให้บริการ (จ านวน 5 ข้อ) 
จากแบบสอบถามพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการต่อการส่งเสริมการให้บริการ  

โดยมองเห็นความส าคัญของสวนสาธารณะที่ใช้เป็นจุดในการให้ความรู้ทางด้านสุขภาพ ตลอดจนเป็น
พ้ืนที่ประชาสัมพันธ์ เรียนรู้และแลกเปลี่ยนข่าวสารทางด้านสุขภาพ อีกทั้งใช้เป็นพ้ืนที่ของชุมชนเพ่ือ
แลกเปลี่ยนและส่งเสริมกิจกรรมนโยบายร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กลุ่มตัวอย่างต้องการสวนสาธารณะที่เข้าใช้บริการได้อย่างสะดวก ไม่ซับซ้อน ไม่ยุ่งยาก เป็น
สิ่งส าคัญมากที่สุด อีกทั้งต้องการให้มีนโยบายที่บูรณาการด้านสุขภาพระหว่างชุมชนร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การให้ข้อมูลพื้นที่ ป้ายแสดงลักษณะการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ หรือป้ายส่งเสริม
สุขภาพ และมากที่สุดที่ไม่ให้มีสิ่งผิดกฎหมายหรือเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์จ าหน่ายในพ้ืนที่
สวนสาธารณะ อยากให้เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือความสะดวกของผู้ใช้งาน 
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กล่าวได้ว่าการส่งเสริมการให้บริการถ้าได้รับความร่วมมือจากทางภาครัฐ ย่อมจะเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนและการด าเนินกิจกรรมที่หลากหลายของชุมชนได้ไม่ยุ่งยาก สวนสาธารณะจึง
ควรเป็นพ้ืนที่ที่ปลอดภัยส าหรับผู้ใช้บริการ ซึ่งจะตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตต าบล
ปลวกแดงได้ 

3) องค์ประกอบด้านบุคลากร (จ านวน 3 ข้อ) 
จากแบบสอบถามพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญต่อบุคลากรที่ดูแลและรับผิดชอบพ้ืนที่

สวนสาธารณะ การดูแลสวนให้ดูสะอาดอยู่สม่ าเสมอ การบริหารจัดการขยะ การพัฒนาแหล่งน้ าใน
พ้ืนที่สวนสาธารณะ ตลอดจนไฟแสงสว่างในสวนสาธารณะที่มีความสว่างเพียงพอ ทั่วถึง เพ่ือสร้าง
ความปลอดภัยให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ สิ่งเหล่านี้เป็นความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
บุคลากรที่มีความรู้ในเรื่องเทคนิคการออกก าลังกาย ความปลอดภัยทั้งการออกก าลังกายและ 
การบริหารจัดการพ้ืนที่ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ผู้ใช้บริการต้องการ  

กล่าวได้ว่าบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่จึงควรมีองค์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการดูแล
พ้ืนที่สวนสาธารณะในความรับผิดชอบของตนเอง ตลอดจนความรู้ทางด้านการออกก าลังกาย  
ความใส่ใจและความเป็นมืออาชีพที่จะสร้างความเชื่อมั่นและคุณภาพให้กับประชาชน ต่อการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสวนสาธารณะอันเป็นพื้นที่สาธารณะของคนในชุมชนทุกคน  
  4) องค์ประกอบเรื่องค่าใช้จ่ายเมื่อเข้ามาใช้บริการสวนสาธารณะ (จ านวน 3 ข้อ) 

จากแบบสอบถามพบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวนมากต้องเข้าใช้บริการสถานที่ออกก าลังกายที่อยู่
ไกลจากแหล่งชุมชนและต้องเสียค่าใช้จ่ายต่อการใช้บริการและการเดินทางจ านวนมาก ยังไม่นับ
รวมถึงความเสี่ยงต่อการเดินทางทั้งทางรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล และระบบขนส่ง
สาธารณะหรือระบบขนส่งของภาคอุตสาหกรรม ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นไปในแนวทาง
เดียวกัน ถึ งคุณค่าของการมีสวนสาธารณะ เพราะจะช่วยลดค่าใช้จ่ ายทางด้านสุขภาพ 
การรักษาพยาบาล ตลอดจนลดค่าใช้จ่ายในการใช้บริการเครื่องออกก าลังกายหรือฟิตเนสของ
ภาคเอกชน และเป็นพ้ืนที่ส าหรับการรองรับกลุ่มคนวัยท างานในการจอดรถและการรับส่งเพ่ือการไป
ท างานในภาคอุตสาหกรรมอีกด้วย 

กล่าวได้ว่าการลดค่าใช้จ่ายต่อตัวบุคคลหรือครอบครัว จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนที่ 
เพราะจะช่วยให้การเข้าถึงพ้ืนที่สาธารณะครอบครัวและทั่วถึง การมีสวนสาธารณะจะแบ่งเบาภาระ
และค่าใช้จ่ายในการใส่ใจสุขภาพ อีกทั้งจะเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัว คนใน
ครอบครัว ตลอดจนกลุ่มสังคมอันมีส่วนในการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชนในพ้ืนที่ 

ตอนที่  3 แบบสอบถามปลายเปิดเป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดตั้งสวนสาธารณะในเขตพ้ืนที่ต าบลปลวกแดง 

ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนมากให้ความคิดเห็นในแบบสอบถามปลายเปิดเรียงล าดับจากมาก
ไปน้อยได้ดังนี้  
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1) อยากให้มีการแบ่งเส้นทางวิ่ง เส้นทางเดิน เส้นทางจักรยานที่เป็นสัดส่วนชัดเจน เส้นทาง 
มีความสะอาด ปลอดภัย ไม่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 

2) สวนสาธารณะควรมีรั้วรอบขอบชิด มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและสอดส่องตามจุดอับต่าง ๆ 
เพ่ือไม่ให้มีมิจฉาชีพหรือเป็นแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่น 

3) ควรมีการบริหารจัดการพื้นที่ท่ีดี ทั้งเรื่องขยะ ไฟส่องสว่าง ห้องน้ าและร้านค้าในพ้ืนที่  
4) อยากให้เพ่ิมพ้ืนที่สวนสาธารณะในหลาย ๆ ที่ เพราะทุกวันนี้สวนสาธารณะมีน้อย 

ประชาชนจ านวนมากมีความต้องการสวนสาธารณะ 
5) อยากให้มีลานกิจกรรม ลานวัฒนธรรม สนามกีฬาที่เพียงพอ รองรับรูปแบบการออกก าลัง

กายท่ีหลากหลาย 
6) ควรมีกิจกรรมส าหรับเด็กและผู้สูงวัย เพ่ือให้เป็นพื้นที่รองรับประชาชนได้ทุกกลุ่ม 
7) อยากให้มีการเก็บค่าบ ารุงรักษาสวนสาธารณะ เพราะไม่อยากให้ถูกปล่อยร้างและให้คง

ความเป็นสวนสาธารณะที่มีคุณภาพ 
8) ใช้ระบบ IT และเทคโนโลยี เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความรู้ แจ้งข่าวสารหรือกิจกรรม

ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เข้าใช้บริการเข้าถึงได้ง่าย ตรงตามไลฟ์สไตล์ของคนท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
 
10.2 ประเด็นที่ค้นพบ 
ประเด็นค้นพบส าหรับข้อมูลแนวทางการจัดตั้งสวนสาธารณะในพ้ืนที่ต าบลปลวกแดงและ

สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาการบริการสวนสาธารณะในพ้ืนที่บริเวณต่าง ๆ ในเขตต าบลปลวกแดง
ได้ คือ การพัฒนาสวนสาธารณะอย่างเป็นระบบ ที่มีองค์ประกอบจ าเป็นในสวนสาธารณะที่
เอ้ืออ านวยต่อการใช้งานของผู้ใช้บริการ การด าเนินกิจกรรม การรวมกลุ่มและการพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็น
พ้ืนที่เพ่ือการผ่อนคลายทางกายและจิตใจของคนในชุมชน บุคลากรที่มีความช านาญและเป็นมืออาชีพ
ทางด้านการดูแลสุขภาพ ที่มีความใส่ใจและเข้าใจขั้นตอนความส าคัญและความจ าเป็นในการดูแลผู้มา
ใช้บริการ รวมถึงความปลอดภัยที่ส าคัญอย่างมาก ซึ่งจะคอยควบคุมและดูแลผู้มาใช้บริการทุกคน 
พ้ืนที่สาธารณะจึงมีความจ าเป็นและเป็นพ้ืนที่ส่วนกลางของชุมชนในการรวมกลุ่มเพ่ือกระท ากิจกรรม
ต่าง ๆ อีกทั้งง่ายต่อการเข้าใช้บริการในพื้นที่  

สวนสาธารณะจึงเป็นพ้ืนที่ส าหรับการพักผ่อนและกิจกรรมของคนทุกรุ่นทุกวัย การใส่ใจต่อ
ความต้องการของประชาชนทางด้านสุขภาพ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของแต่ละชุมชนต่อการออก
ก าลังกายโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานในการส่งเสริม พัฒนา ดูแลและวางนโยบาย
เพ่ือสุขภาพของประชาชน 

ผลงานวิจัยจึงมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ อติพร พรหมทะสาร (2548, น.48) ที่กล่าวว่า 
สวนสาธารณะ หมายถึง พ้ืนที่ที่สร้างขึ้นโดยรัฐและท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนได้มาพักผ่อนหย่อนใจ
ผ่อนคล้ายความเมื่อยล้าหรือความตึงเครียดที่เกิดจากภารกิจประจ าวัน เช่น การเดินเล่น การพักผ่อน 
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การอ่านหนังสือออกก าลังกาย หรือเล่นกีฬา เป็นต้น โดยไม่คิดค่าตอบแทนและสามารถเข้าใช้บริการ
ได้ตลอดเวลาที่เปิดท าการ ภายในบริเวณสวนจะมี การจัดและตกแต่งไว้อย่างสวยงาม พร้อมทั้งมีสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ไว้บริการ 

ผลงานวิจัยยังมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ อาชัญญา รัตนอุบล (2548, น.56) ที่กล่าวว่า 
สวนสาธารณะ หมายถึง สถานที่ที่จัดโดยรัฐ เพ่ือใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจส าหรับประชาชนทุก
เพศทุกวัย โดยไม่มีการเก็บค่าบริการใด ๆ มีการตกแต่งพ้ืนที่ไว้อย่างสวยงามและนอกจากนี้ยังมีสิ่ง
อ านวยความสะดวก เพ่ือสนองความต้องการของประชาชน รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมในสวนสาธารณะ 
เช่น กิจกรรมออกก าลังกายและอ่ืน ๆ  
 

11. สรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ    

 
งานวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดตั้งสวนสาธารณะในเขตพ้ืนที่ต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง 

จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาสวนสาธารณะ และ 2) เพ่ือ
ศึกษาความต้องการของประชาชนในด้านองค์ประกอบเพ่ือการจัดตั้งสวนสาธารณะ เพ่ือท าการ
เปรียบเทียบความคิดเห็น มุมมอง ตลอดจนความต้องการในการจัดตั้งพ้ืนที่สวนสาธารณะและ
องค์ประกอบส าคัญในการพัฒนาพ้ืนที่สวนสาธารณะ เพ่ือให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าต่อชุมชนและ
ผู้ใช้บริการ 

การให้ความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีความต้องการในการมาใช้บริการสวนสาธารณะในเขต
พ้ืนที่ต าบลปลวกแดง ความไม่ยุ่งยากของการเข้าถึงที่สะดวก ไม่มีข้อก าหนดหรือข้อจ ากัดในการมาใช้
บริการ ความปลอดภัยซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่สุดที่ผู้ใช้บริการคาดหวังและควรจะได้รับการดูแลจาก
หน่วยงานหรือองค์กรผู้ดูแลพื้นที่สวนสาธารณะนั้น ๆ  

สวนสาธารณะจึงเป็นสถานที่ของชุมชน ของคนใส่ใจและรักษาสุขภาพ ยิ่งกับพ้ืนที่ในเขต
อุตสาหกรรมที่มีความหนาแน่นด้วยนั้น ย่อมเป็นสิ่งจ าเป็นในการผ่อนคลายร่างกาย ดูแลสุขภาพและ
ลดความเครียดจากการท างาน ตลอดจนได้สัมภาษณ์มุมมองข้อคิดเห็นของผู้ใช้บริการซึ่งเป็น
ผู้ใช้บริการสวนสาธารณะในเขตพ้ืนที่ต าบลปลวกแดงโดยตรง เมื่อเปรียบเทียบมุมมองความต้องการ
ในด้านต่าง ๆ การให้ความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ ด้านความปลอดภัยและด้านการดูแลรักษา
สวนสาธารณะ ในมุมมองขององค์กรผู้ให้บริการสวนสาธารณะ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพ
สูงสุดและเหมาะสมกับการใช้งานจริงของประชาชนผู้ใช้บริการ สิ่งนี้จะส่งผลดีต่อผู้ใช้บริการและ  
เป็นพื้นที่แสดงออกถึงสามารถส่วนบุคคล มุมมอง วิสัยทัศน์ ความคิด การร่วมกิจกรรมและการมีส่วน
ร่วมร่วมกันของชุมชนในโอกาสต่าง ๆ 
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ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีมาใช้บริการสวนสาธารณะ  
- ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
- ช่วงเวลาระหว่าง 16.00 น. - 18.30 น. 
- จ านวนทั้งสิ้น 417 คน 

จ านวน 4 แห่ง ประกอบด้วย 
1) สวนสุขภาพ บริเวณ หน้าที่ว่าการอ าเภอปลวกแดง 
2) พ้ืนที่ออกก าลังกาย บริเวณ องค์การบริหารส่วนต าบลปลวกแดง 
3) สวนสุขภาพบึงประดิษฐ์ บริเวณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะระยอง 
4) ผู้ใช้บริการสถานที่ออกก าลังกายของเอกชน (ฟิตเนส) 
จากผลการศึกษากล่าวได้ว่า ประชาชนในพ้ืนที่เขตต าบลปลวกแดงมีความต้องการพ้ืนที่

สวนสาธารณะมากขึ้น และมีความต้องการทางด้านความพร้อมและการให้บริการสวนสาธารณะ 
ในเขตต าบลปลวกแดง 

 
11.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีมุมมองและความต้องการต่อ

การเกิดขึ้นของสวนสาธารณะในเขตพ้ืนที่ต าบลปลวกแดง มีความต้องการให้เกิดสวนสาธารณะที่เพ่ิม
มากขึ้นจากเดิมที่มีอยู่ พร้อมกันนี้ยังคาดหวังคุณภาพและการบริการที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการ 
ตลอดจนความปลอดภัยที่จะได้รับการดูแลในพื้นที่สวนสาธารณะ  

จึงขอน าเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแลพ้ืนที่โดยตรง ก าหนดเป็น
นโยบายโครงการเพ่ือจัดสรรพ้ืนที่และงบประมาณประจ าปี เพ่ือท าการจัดสรรงบประมาณในการ
จัดซื้อสิ่งอ านวยความสะดวกซ่ึงเป็นองค์ประกอบส าคัญและจ าเป็นส าหรับสวนสาธารณะ และผลักดัน
โครงการเพ่ือการก่อเกิดสวนสาธารณะในเขตพ้ืนที่ต าบลปลวกแดงนี้ และรองรับความต้องการของ
ประชาชนผู้ใช้บริการ 

ในกรณี ที่งบประมาณประจ าปีไม่เพียงพอต่อการด าเนินโครงการจนแล้วเสร็จ จึงขอให้
พิจารณาบรรจุโครงการสวนสาธารณะในเขตต าบลปลวกแดงนี้ เข้าในแผนงบประมาณประจ า 5 ปี 
เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินโครงการ ตลอดจนขอรับการสนับสนุนโดยการประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบพ้ืนที่โดยตรง ซึ่งอันได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือ
ขอรับงบประมาณจัดสรรเพ่ือด าเนินโครงการสวนสาธารณะแห่งนี้ให้ส าเร็จ เพ่ือประโยชน์ของพ่ีน้อง
ประชาชนชาวต าบลปลวกแดง 

การดูแลรักษาสวนสาธารณะให้มีการจัดท าโครงการจิตอาสาเพ่ือรณรงค์การมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน ในการเข้ามามีบทบาทและช่วยกันดูแลรักษาสวนสาธารณะนอกเหนือจากการดูแลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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11.3 ข้อจ ำกัดของงำนวิจัย  
1) พ้ืนที่ที่สามารถน ามาพัฒนาท าเป็นสวนสาธารณะในเขตต าบลปลวกแดงได้นั้น มีอยู่อย่าง

จ ากัด ด้วยปัจจัยส าคัญคือ (1) ที่ดินมีมูลค่าที่สูงมากไม่คุ้มค่าต่อการน ามาพัฒนาเป็นพ้ืนที่สาธารณะ 
(2) พ้ืนที่สาธารณะของภาครัฐ มีอยู่อย่างจ ากัดและห่างไกลจากชุมชน และ (3) ที่ดินที่สามารถขอ
น ามาใช้ในการพัฒนาสวนสาธารณะส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่รับน้ าซึ่งอยู่ในการดูแลของกรมชลประทาน  
จึงอาจจะประสพปัญหาน้ าท่วมได้ในอนาคต  

2) กลุ่มตัวอย่างที่ท าการสอบถามความคิดเห็น ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มตัวอย่างเดิม ๆ 
ที่วนเวียนมาใช้พ้ืนที่สวนสุขภาพหรือสวนสาธารณะอยู่เป็นประจ า จึงท าให้การเก็บข้อมูลเกิดความ
ซ้ าซ้อน จึงด าเนินการแก้ไขด้วยการกระจายพ้ืนที่ เก็บแบบสอบถามไปยังสวนสุขภา พและ
สวนสาธารณะในที่อ่ืน ๆ มากข้ึน  

 
11.4 งำนวิจัยในอนำคต  
1) การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการพัฒนาพ้ืนที่สวนสาธารณะในเขตต าบลปลวกแดง ซึ่งเป็น

แหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งความต้องการพ้ืนที่สวนสาธารณะยังคงมีปรากฏให้เห็นอีกจ านวน
มาก ทั้งในเขตต าบลมาบยางพร ต าบลตาสิทธิ์ ต าบลแม่น้ าคู้ต าบลหนองไร่ และต าบลละหาร ซึ่งเป็น
พ้ืนที่เขตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่นกัน   

2) การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาก่อนการมีพ้ืนที่สวนสาธารณะจริง ๆ ในเขตพ้ืนที่ต าบล 
ปลวกแดง จึงคาดหวังให้เกิดงานวิจัยที่สอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ หลังจากการเกิดขึ้นจริง
ของสวนสาธารณะในเขตพ้ืนที่ต าบลปลวกแดงอีกด้วย 
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เปรียบเทียบกำรกระจำยภำระภำษี ก่อนและหลังกำรใช้ภำษีท่ีดินและ 
สิ่งปลูกสร้ำง กรณีศึกษำเทศบำลนครแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุร ี

สุนิสำ อินทรักษำ* 
 

บทคัดย่อ 
 

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 วัตถุประสงค์หลักเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า
ในสังคม เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและลดการเคลื่อนย้ายฐานภาษีหลักขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาษีจากฐานภาษีค่ารายปีและราคาปานกลางมาใช้ฐานมูลค่า
ทรัพย์สินแทน ท าให้ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนที่อยู่ในเกณฑ์ผู้มีหน้าที่เสียภาษี 
ในแต่ละประเภท ย่อมได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบที่ต่างกัน  ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างนั้นสามารถท าให้เกิดการกระจายภาระภาษีได้จริงหรือไม่และมีลักษณะอย่างไร โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบผลการใช้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างว่าสามารถท าให้เกิดการกระจาย
ภาระภาษ ีและเพ่ือเปรียบเทียบภาระภาษีของผู้ถือครองทรัพย์สินในระดับมูลค่าที่ต่างกันระหว่างก่อน
และหลังใช้ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ใช้วิธีการส ารวจน าข้อมูลภาระ
ภาษีของผู้มีภาระภาษีประจ าปี 2562 และอ้างอิงข้อมูลผู้มีภาระภาษีประจ าปี 2563 มาคิดค านวณ
แบบไม่มีข้อยกเว้นจากกฎหมายบรรเทาภาระภาษี โดยจ าแนกแต่ละประเภทและระดับมูลค่า
ทรัพย์สิน เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะการเปลี่ยนแปลง  

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างท าให้เกิดการกระจายภาระภาษีได้จริง มีลักษณะการกระจายภาระ
ภาษีตามมูลค่าทรัพย์สิน ไม่ว่าจะมีทรัพย์สินเพ่ือใช้ประโยชน์หรือไม่ใช้ประโยชน์ก็ตาม แต่หาก
วิเคราะห์ด้านความเหลื่อมล้ าทางรายได้ ย่อมให้ผลที่ต่างออกไป เพราะประชากรที่มีทรัพย์สินเพ่ืออยู่
อาศัยต้องมีภาระภาษีตามมูลค่าทรัพย์สินด้วยยกเว้นบ้านหลังหลัก ซึ่งประชากรที่มีทรัพย์สินจ าแนก
อยู่ในประเภทนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้มีรายได้จากการมีทรัพย์สินดังกล่าว แต่ประเภทอ่ืนสามารถหารายได้
จากการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน ซึ่งมีมูลค่าทรัพย์สินจากฐานเดียวกัน คือ ทรัพย์สินประเภท 
พาณิชยกรรม เกษตรกรรม ที่รกร้างว่างเปล่า ดังนั้นการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้
ทราบถึงการกระจายภาระภาษีจากการใช้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีลักษณะอย่างไร เมื่อพบข้อ
สงสัยว่าภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างท าให้เกิดการกระจายภาระภาษีในฐานมูลค่าทรัพย์สินเท่าเทียมกัน 
เพียงแต่ผู้วิจัยเห็นควรเสนอให้มีการปรับปรุงด้านอัตราภาษีปรับลดหรือเพ่ิมอัตราภาษีตามแหล่ง
เศรษฐกิจในพ้ืนที่ ให้เหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักความเป็นธรรม

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ในด้านหลักความสามารถในการเสียภาษี หลักความแน่นอน หลักความเป็นกลาง และหลักความ
ประหยัด โดยให้มีการบัญญัติกฎหมายอย่างชัดเจนเพื่อลดปัญหาการตีความ 

 

ค ำส ำคัญ: มูลค่าทรัพย์สิน, การกระจายภาระภาษี, ความเป็นธรรม 
 

1. บทน ำ 
 

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2563 ซึ่งได้ปรับปรุงมาจากพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
โครงสร้างภาษีซ้ าซ้อนกับภาษีเงินได้ การอาศัยดุลยพินิจประเมินภาษีของเจ้าพนักงาน อัตราภาษีที่ไม่
เหมาะสม และพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 ที่มีปัญหาเกี่ยวกับราคาปานกลางไม่ได้รับ
การปรับปรุง อัตราภาษีแบบถดถอย และมีข้อยกเว้นหรือลดหย่อนจ านวนมาก (ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม , 
2544, น.9) โดยพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์ในการแก้ไข
ปัญหาโครงสร้างภาษีแบบเดิม กระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดิน เพ่ิมความเป็นอิสระและ
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งและโปร่งใสในการ
บริหารการคลังและเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกฎหมายฉบับนี้
ก าหนดให้ฐานภาษีมาจากมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การลดความ
เหลื่อมล้ าในสังคม เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและลดการเคลื่อนย้ายฐานภาษีหลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งบางส่วนของการวิจัยอาจสอดคล้องกับงานวิจัยและบทความอ่ืน เนื่องจาก
ภาษีท่ีดิน และสิ่งปลูกสร้างเป็นภาษีตัวใหม่ที่เปลี่ยนแปลงการคิดค านวณฐานภาษี มีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างภาษีจากฐานภาษีค่ารายปีและราคาปานกลางมาใช้ฐานมูลค่าทรัพย์สินแทน ท าให้ทั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนที่อยู่ในเกณฑ์ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตื่นตัว จนท าให้เกิดข้อพิพาท
มากมายในสังคมว่าภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง จะช่วยให้เกิดการกระจายภาระภาษีได้จริงหรือไม่ และ
กลุ่มผู้มีภาระภาษีประเภทใดท่ีได้รับผลกระทบ 

การจัดเก็บภาษีที่ควรจะต้องตั้งอยู่บนหลักการของการไม่กระทบต่อผู้มีรายได้น้อยและ 
ปานกลาง และต้องไม่เอ้ือประโยชน์ให้กับผู้มีรายได้จากการประกอบกิจการ ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
นั้น ๆ ในเมื่อวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.  2562 ส่วนหนึ่งให้
ความส าคัญด้านความเหลื่อมล้ า และต้องการเพ่ิมรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสามารถในการบริหารจัดการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้
เองอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ก็ยังพบ บทความ ข่าวสาร ข้อพิพาทในลักษณะที่กล่าวถึงเกี่ยวกับภาษีตัว
ใหม่ว่าท าให้เป็นภาระต่อค่าช าระภาษีของผู้มีรายได้น้อยและปานกลางเพ่ิมขึ้นจากเดิม ในทางกลับกัน
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีในลักษณะประกอบกิจการกลับได้ประโยชน์ ท าให้ความเหลื่อมล้ ามีช่วงห่างเพ่ิมมาก
ยิ่งขึ้น หรือพูดได้อีกนัยหนึ่งว่าคนรวยได้จ่ายน้อยลงส่วนคนจนได้จ่ายถ้วนหน้า 
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บทความวิจัยนี้จึงต้องการศึกษาเปรียบเทียบการกระจายภาระภาษี ก่อนและหลังการใช้ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีศึกษาเทศบาลนครแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี เพ่ือให้เห็นข้อมูลเชิงประจักษ์
ในด้านการกระจายภาระภาษีว่ามีการกระจายภาระภาษีได้จริงหรือไม่และมีลักษณะอย่างไร โดยผล
จากการวิจัยครั้งนี้จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวิ จัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือ 
ในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

2. ปัญหำกำรวิจัย  
 
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างอาจไม่สามารถท าให้เกิดการกระจายภาระภาษีได้จริง 
 

3. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
  
 3.1 เพ่ือทราบผลการกระจายภาระภาษีจากการใช้ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

3.2 เพ่ือเปรียบเทียบภาระภาษีของผู้ถือครองทรัพย์สินในระดับมูลค่าที่ต่างกัน ระหว่างก่อน
และหลังการใช้ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

 

4. ค ำถำมวิจัย 
 
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างสามารถท าให้เกิดการกระจายภาระภาษีหรือไม่ มีลักษณะอย่างไร 
 

5. ขอบเขตของกำรวิจัย 
 
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเรื่อง “เปรียบเทียบการกระจายภาระภาษี ก่อนและ

หลังการใช้ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีศึกษาเทศบาลนครแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี” เพ่ือมุ่งศึกษา
วิเคราะห์ผลจากการเปรียบเทียบภาระภาษีของผู้ถือครองทรัพย์สินในระดับมูลค่าที่ต่างกัน ประจ าปี 
2562 และอ้างอิงข้อมูลผู้มีภาระภาษีประจ าปี 2563 มาคิดค านวณแบบไม่มีข้อยกเว้นจากกฎหมาย
บรรเทาภาระภาษี โดยผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ การวิจัยครั้งนี้ที่ชุมชนใจกลางเขตพ้ืนที่เทศบาลนคร
แห่งหนึ่ง ในจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีภาระภาษีครบทุกประเภททั้งจากการจ าแนก
ประเภทของภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 2,352 ราย 
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โครงสร้างภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

ภาษีบ ารุงท้องที ่

 

โครงสร้างภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง 

6. วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 
ผู้วิจัยได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัย (Methodology) เชิงปริมาณ (Quantitative Research)        

โดยการใช้ข้อมูลแบบปฐมภูมิ  (Primary Data) น ามาเปรียบเทียบระดับการถือครองมูลค่าทรัพย์สิน 
อัตราส่วนของผู้มีภาระภาษี และน ามาวิเคราะห์รูปแบบการแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่ากลาง (Median) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

กรอบแนวคิดงำนวิจัย 
         ตัวแปรต้น                                                          ตัวแปรตำม 

 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

7. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
 

7.1 ทราบถึงผลการกระจายภาระภาษีจากการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบเชิงปริมาณ
ระหว่างภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ กับ ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

7.2 ทราบถึงผลกระทบของการใช้ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างในด้านการกระจายภาระภาษี 
7.3 งานวิจัยครั้งนี้ เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งให้กับงานวิจัยที่เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

ในด้านอ่ืน ๆ ต่อไป 
 

8. นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 
ภาษีเก่า หมายถึง ภาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบ ารุงท้องที่ ของประชาชนผู้มีภาระ

ภาษีประจ าปี 2562 จ านวน 2,352 ราย ภายในเขตเทศบาลนครแห่งหนึ่ง จังหวัดชลบุรี 
ภาษีใหม่ หมายถึง ภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของประชาชนผู้มีภาระภาษีประจ าปี 

2563 จ านวน 2,352 ราย ภายในเขตเทศบาลนครแห่งหนึ่ง จังหวัดชลบุรี คิดค านวณแบบไม่มี
ข้อยกเว้นจากกฎหมายบรรเทาภาระภาษี 90% คือ ค านวณ 100 % ตามโครงสร้างภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง 

 

 

กำรกระจำยภำระภำษี 
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ทรัพย์สิน หมายถึง ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเขตเทศบาลนคร
แห่งหนึ่ง จังหวัดชลบุรี จ านวน 2,352 ราย 

มูลค่าทรัพย์สิน หมายถึง ราคาที่ได้รับการประเมินจากการมี ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดิน       
และสิ่งปลูกสร้าง ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายในด้านฐานประเมินประจ าปีนั้น ๆ 

การกระจายภาระภาษี หมายถึง การท าให้ประชากรผู้มีทรัพย์สิน ต้องมีภาระภาษีตามมูลค่า
ทรัพย์สินที่ถือครอง เช่น มูลค่าของที่ดิน มูลค่าของสิ่งปลูกสร้าง และมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
 

9. แนวคิด ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง มีอัตราการเก็บภาษีจากการเข้าท าประโยชน์บนที่ดิน เพ่ือกระตุ้น
ให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และปรับปรุงปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ดินในท้องถิ่นให้มีความทันสมัย 
โดยมีผลบังคับ วันที่ 13 มีนาคม 2562 และเริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเมื่อวันที่ 1 มกราคม 
2563 เป็นครั้งแรก เนื่องจากภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ มีสภาพปัญหาที่สั่งสมมานาน 
เช่น ฐานภาษีซ้ าซ้อนกับภาษีเงินได้, จัดเก็บในอัตราภาษีสูง มีความเหลื่อมล้ าในด้านการกระจายภาระ
ภาษี และมีการใช้ดุลยพินิจในการประเมินค่อนข้างสูง รวมถึงราคาปานกลางไม่มีการปรับมาเป็น
เวลานาน และมีการยกเว้นลดหย่อนจ านวนมาก จึงน าไปสู่การปฏิรูปโครงสร้างระบบภาษีให้มีความ
ทันสมัยเช่นเดียวกับนานาประเทศ และเพ่ือแก้ไขปัญหาโครงสร้างภาษีเดิม จึงน าไปสู่ประเด็นที่สนใจ
เกี่ยวกับภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง เมื่อเปลี่ยนโครงสร้างฐานภาษีแล้ว มีการกระจายภาระภาษีหรือไม่ 
และมีลักษณะเป็นอย่างไร ดังนั้นในบทนี้จะเป็นพ้ืนฐานที่ใช้ในการหาความแตกต่างระหว่างภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ กับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

 
9.1 ภำษีโรงเรือนและท่ีดิน ภำษีบ ำรุงท้องท่ี   
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือ ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือน หรือจัดเก็บจากสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน       

กับที่ดินที่มีการใช้ประโยชน์ในลักษณะต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งจะเรียกเก็บก็ต่อเมื่อ
เป็นพื้นที่ท่ีก่อให้เกิดรายได้ ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน หากมีการให้
ผู้อ่ืนเช่าในการเสียภาษีนั้นจะต้องตกลงกัน และดูข้อตกลงในสัญญาเช่าว่าจะให้ฝ่ายใดเป็นผู้เสียภาษี
ระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่า  

การค านวณภาษีโรงเรือนและที่ดิน (พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 มาตรา 8)  
ภาษีโรงเรือนและที่ดินคิดค่ารายปีของทรัพย์สินในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี เช่น บ้านให้เช่า        
ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 1,000 บาท คิดค่ารายปีได้ 12,000 บาท (1,000 × 12 เดือน) ค่าภาษีจะ
เท่ากับ 1,500 บาท (12,000 x 12.5/100)  
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ภาษีบ ารุงท้องที่ คือ ภาษีท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น ไม่ว่าจะท าประโยชน์
หรือไม่ท าประโยชน์ต่อท่ีดินก็ต้องท าการเสียภาษีให้กับท้องที่นั้นๆ โดยผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องน าเงิน
มาช าระภาษีตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 30 เมษายนของทุกปี และที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ 
ก็คือ ที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินอยู่แล้ว 

การค านวณภาษีบ ารุงท้องที่ (พ.ร.บ.ภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 มาตรา 13) 
จากราคาปานกลางของที่ดินที่คณะกรรมการการตีราคาปานกลางที่ดินก าหนดขึ้นเ พ่ือใช้ใน

การจัดเก็บภาษีคูณกับเนื้อที่อัตราภาษ ี
เนื้อท่ีดิน (ไร่)   =  เนื้อท่ีถือครอง  –  เนื้อท่ีเกณฑ์ลดหย่อน 
ค่าภาษีต่อไร่    =   ตามบัญชีอัตราภาษี ฯ ท้าย พ.ร.บ.ฯ 

สรุป คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดินจะจัดเก็บก็ต่อเมื่อมีโรงเรือน ที่อยู่อาศัย หรืออาคารสิ่งปลูก
สร้างอันใดก็ตามที่ก่อให้เกิดรายได้รวมไปถึงที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องด้วยจะต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
หากใช้เพื่ออยู่อาศัยหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ก็จะเสียเป็นภาษีบ ารุงท้องที่ 

 
9.2 กฎหมำยภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง (พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

มาตรา 2, 3, 35, 36 และ 37) 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเกิดจากพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.  2563       

โดยเริ่มบังคับใช้กฎหมาย ตั้งแต่ 12 มีนาคม 2562 และเริ่มการจัดเก็บภาษี ตั้งแต่ 31 สิงหาคม 2563    
เป็นภาษีท่ีน ามาใช้จัดเก็บแทนภาษีโรงเรือนและท่ีดินและภาษีบ ารุงท้องที่ ซึ่งเป็นภาษีท่ีเทศบาล อบต. 
กทม. เมืองพัทยา และ อปท.อ่ืน ที่มีกฎหมายจัดตั้ง ยกเว้น อบจ. มีอ านาจจัดเก็บภาษีจากที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขต ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีสิ่งปลูกสร้าง โดยอยู่ ในเขตรับผิดชอบ ภาษีที่จัดเก็บ
ได้ให้เป็นรายได้ของ อปท. ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบนั้น ๆ ส่วนผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คือ 
ผู้เป็นเจ้าของหรือครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในวันที่ 1 มกราคม ของปีใดเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี
ส าหรับปีนั้น 

มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้คิดเป็นฐานภาษี 
- ที่ดิน = ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน เป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
- สิ่งปลูกสร้าง = ราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
- สิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด = ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
บ้านหลังอ่ืน ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของที่ดิน

หรือเป็นเจ้าของบ้านแต่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ไม่ได้รับการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี ให้เสียภาษีตั้งแต่
บาทแรก 
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ผลกระทบจากพระราชบัญญัติ ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
ตามก าหนดการเดิม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ที่ได้ประกาศไว้ในราช

กิจจานุเบกษา ณ วันที่ 12 มี.ค. 2562 แทนที่กฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และภาษี
บ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้เข้ากับสถานการณ์ประเทศไทยในปัจจุบันมากขึ้น 
และกระจายอ านาจไปยังท้องถิ่น ลดการถือครองที่ดินเพ่ือเก็งก าไร เป็นต้น โดยประเภทที่ดินและ  
สิ่งปลูกสร้างที่ต้องเสียภาษี มีดังนี้ 1) ที่อยู่เพ่ืออาศัย 2) พาณิชยกรรม (อ่ืน ๆ) 3) เกษตรกรรม 4) 
ที่ดินรกร้าง ซึ่งก็มีปัญหาเกี่ยวกับบทบัญญัติที่ไม่มีความชัดเจน เพราะมีการนิยาม ค าว่า สิ่งปลูกสร้าง 
ให้ความหมาย คือ โรงเรือน อาคาร ตึก...  แต่ไม่รวมสิ่งปลูกสร้างจ าพวกที่เก็บสินค้า สถานที่
ประกอบการอุตสาหกรรม กระท่อม เครื่องเล่นในสวนสนุก  บ้านผีสิง ท าให้อาจก่อให้เกิดการ
หลีกเลี่ยงการเสียภาษี  

ความไม่ชัดเจนของการก าหนดฐานภาษีเพ่ือใช้ในการค านวณภาษี 
กรณีตามมาตรา 35 วรรคแรกบัญญัติ ไว้ ว่ า  “ฐานภาษี เ พ่ือการค านวณภาษีตาม

พระราชบัญญัตินี้ ได้แก่ มูลค่าทั้งหมดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง” และมาตรา 38 บัญญัติไว้ว่า 
“ในกรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใดมีการใช้ประโยชน์หลายประเภท ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดเก็บภาษีตามสัดส่วนของการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศก าหนด” 
ในกรณี หากมีที่ดินที่มีการใช้ประโยชน์หลายประเภทในที่ดินแปลงนั้นๆ แต่มีการใช้งานแต่ละประเภท
ไม่เต็มสัดส่วนที่ดินทั้งหมด ในการค านวณฐานภาษีจะคิดค านวณจากมูลค่าทั้งหมดของที่ดิน  
ตามมาตรา 35 ท าให้ผู้เสียภาษีมีภาระภาษีเพ่ิมมากขึ้นกว่าความเป็นจริง ซึ่ง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง ได้มีแนวความคิดเรื่องการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีอิสระในการ
ปกครองตนเอง โดยให้ท้องถิ่นมีอ านาจจัดเก็บภาษีในอัตราภาษีที่ท้องถิ่นนั้น  เพื่อใช้ในการด าเนิน
กิจการอันเป็นประโยชน์ของท้องถิ่น ก็ยังมีมาตราบางมาตราที่ขัดแย้งอยู่บ้าง เช่น วรรคหกของมาตรา 
37 ให้อ านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดอัตราภาษีสูงกว่าอัตราที่ก าหนดไว้ในพระราช
กฤษฎีกาได้ แต่ต้องไม่เกินอัตราขั้นสูงสุดตาม พ.ร.บ. หลักการในบทบัญญัตินี้  อาจกล่าวได้ ดังนี้ 
(ทีมข่าว TCIJ, 2563, 5 กรกฎาคม) 

ประการแรก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีอิสระในการจัดเก็บภาษีเพ่ือปกครองตนเอง     
เพราะท้องถิ่นไม่สามารถประกาศเพ่ือเก็บภาษีในอัตราต่ ากว่าที่ได้ประกาศในพระราชกฤษฎีกา 
ท้องถิ่นจะมีการจัดเก็บภาษีในอัตราภาษีที่แตกต่างกันได้ต่อเมื่อ ท้องถิ่นต้องการจัดเก็บภาษีในอัตรา
ภาษีที่สูงกว่าอัตราภาษีตามพระราชกฤษฎีกาเท่านั้น ซึ่งลักษณะแบบนี้เท่ากับไม่สอดคล้องกับหลัก
ความเป็นอิสระในการปกครองตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประการที่สอง การให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติเพ่ือจัดเก็บภาษี 
ในอัตราภาษีที่สูงกว่าอัตราที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่น
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ของประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อมั่นต่อกลุ่มผู้ลงทุน ซึ่งความมั่นคงในบทบัญญัติที่
เกี่ยวกับภาษีอากรเป็นเรื่องส าคัญ เพราะนั่นหมายถึงต้นทุนที่จะต้องน าไปใช้ค านวณในแผนธุรกิจ 
ท าให้ในทางธุรกิจผู้ประกอบการจึงต้องปิดความเสี่ยงด้วยการน าอัตราภาษีขั้นสูงสุดตาม พ.ร.บ. 
มาค านวณเป็นต้นทุนของสินค้า ซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้า  

ประการที่สาม การให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถออกข้อบัญญัติก าหนดอัตราภาษีได้สูง
กว่าอัตราภาษีท่ีก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกานั้น เป็นหลักการที่ไม่ถูกต้อง อาจก่อให้เกิดความเหลื่อม
ล้ าได ้

การค านวณภาษีฯ สร้างผลกระทบต่อประชาชน-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในรายงานศึกษาฉบับนี้ระบุว่า การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดิน

และสิ่งปลูกสร้าง ก่อให้เกิดภาระภาษีแก่ประชาชนเพ่ิมขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการประเมินภาษีตาม
กฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องที่ โดยจะเห็นได้จาก
ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง มีรายได้แค่เพ่ือด ารงชีวิต แต่มีที่ดินเป็นทรัพย์สินเพื่อให้
ครอบครัวได้ใช้ท ามาหากิน ประชาชนกลุ่มนี้ไม่มีความสามารถในการช าระภาษีที่ดินตาม พ.ร.บ.ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดังตัวอย่างข้อเท็จจริงต่อไปนี้ 

เทศบาลนครแหลมฉบัง ได้จัดท าข้อมูลประมาณการเปรียบเทียบภาระภาษีของประชาชนที่มี
ที่ดินอยู่ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง คือ 

(ก) นางบุญเยี่ยม (ขอสงวนนามสกุล) ประเภทที่ดินรกร้างว่างเปล่า 
ภาระภาษบี ารุงท้องที่ ในปี พ.ศ. 2562 จ านวน 1,041 บาท 
ภาระภาษีที่ดิน ตาม พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จ านวน 13,462.43 บาท 
(ข) นายปัญญา (ขอสงวนนามสกุล) ประเภทที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม/ที่ว่างเปล่า/ที่จอดรถ 
ภาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ในปี พ.ศ. 2562 จ านวน 1,171.00 บาท 
ภาระภาษีที่ดิน ตาม พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จ านวน 16,199.63 บาท 
จากตัวอย่าง จะเห็นได้ว่ าประชาชนมีภาระภาษี เ พ่ิมมากขึ้นอย่างมาก ซึ่ งผู้ แทน

กระทรวงการคลังได้ชี้แจงว่าภาระภาษีที่เพ่ิมมากขึ้นนั้น เนื่องจากว่ากฎหมายภาษีบ ารุงท้องที่ไม่ได้ มี
การปรับปรุงราคาประเมินที่ดินมาตั้งแต่ พ.ศ. 2521 แล้ว อย่างไรก็ตาม การที่ประชาชนเกิดภาระ
ภาษีเพ่ิมขึ้นจากเดิมในอัตรามากกว่าสิบเท่าในหนึ่งปีนั้น เป็นการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ถูกต้อง
อย่างยิ่งจากภาครัฐ อาจท าให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีทรัพย์สินที่ดินยอมขายให้นายทุน เพ่ือลด
ภาระค่าช าระภาษีที่ ไม่อาจรับภาระไหว ดังนั้นจึงควรมีการคิดค านวณอัตราภาษีจาก หลัก
ความสามารถในการเสียภาษี (Ability-to-Pay Principle) คือ ผู้ที่มีความสามารถในการเสียภาษีมาก
ควรจะรับภาระภาษีมากขึ้นตามส่วนความสามารถที่มี เช่น ผู้มีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทีใช้เพ่ือ 
การพาณิชยกรรม มีรายได้จากสิ่งปลูกสร้างนั้น ก็ควรเสียภาษีในอัตราภาษีมากกว่าผู้ไม่มีรายได้จากสิ่ง
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ปลูกสร้างนั้น ๆ ทั้งนี้พิจารณาจากระดับรายได้ ระดับการใช้จ่าย หรือความมั่งคั่ง (วีระศักดิ์ เครือเทพ, 
2554) 

9.3 ภำระภำษี และหลักภำษีที่ดี 
แนวคิด การภาระภาษี (Tax Incidence) ทฤษฎีภาระภาษีอากร (Tax Incidence Theory) 

ได้มีแบ่งประเภทของการวัดภาระภาษีในหลายวิธี แต่วิธีที่ใช้ กันเป็นส่วนใหญ่คือ วิธีการผลักภาระ
ภาษ ีซึ่งสามารถแยกออกได้ เป็น 2 ประเภทคือ (สมชัย ฤชุพันธ์, 2542) 

1) ภาษีทางตรง หมายถึง ภาษีที่เมื่อเก็บภาษีแล้วผู้เสียภาษีไม่สามารถผลักภาระภาษีไปให้ผู้ใด
ได้อีก ผู้เสียภาษีจ าเป็นต้องรับภาระภาษีนั้นไว้เอง ตัวอย่างภาษีทางตรง ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ภาษีการใช้จ่าย (Expenditure Tax) ภาษีการ
ประกันสังคม (Social Security Tax) ภาษีผลได้จากทุน (Capital Gains Tax) ภาษีกองมรดก 
(Estate Tax) ภาษีการรับมรดก ( Inheritance Tax) ภาษีการให้ (Gift Tax) และภาษีทรัพย์สิน 
(Property Tax) เป็นต้น  

2) ภาษีทางอ้อม หมายถึง ภาษีที่ผู้เสียภาษีไม่จ าเป็นต้องรับภาระภาษีไว้เอง คือ ผู้เสียภาษี 
สามารถผลักภาระภาษีไปให้ผู้อ่ืนได้ ตัวอย่างของภาษีทางอ้อม ได้แก่ ภาษีสรรพสามิต ภาษีการน าเข้า 
ภาษีการส่งออก ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ และอากรมหรสพ เป็นต้น 
ภาษีทางตรงกับภาษีทางอ้อม มีความแตกต่างกันอยู่ 3 ประการ คือ (1) ภาษีทางตรงผลักภาระภาษี
ไม่ได้ ภาษีทางอ้อมผลักภาระได้ (2) ภาษีทางอ้อมมีผลท าให้ ราคาสินค้าสูงขึ้น แต่ภาษีทางตรงไม่ท า
ให้ราคาสินค้าสูงขึ้น แต่กลับจะท าให้ ราคาสินค้าลดลงเสียอีก เพราะการเก็บภาษีทางตรงเป็นการโอน
อ านาจซื้อออกจาก ภาคเอกชน ท าให้การแข่งขันในการซื้อสินค้ามีน้อยลง และ (3) ภาษีทางอ้อม
จัดเก็บง่ายเพราะจ านวนผู้เสียภาษีมีน้อย และผู้เสียภาษีไม่ต้องรับภาระภาษีเองสามารถผลักภาษีไปได้ 
จึงไม่มีปัญหาจากการถูกเก็บภาษี ส่วนภาษีทางตรงเก็บยากกว่าภาษี ทางอ้อมเพราะจ านวนผู้เสียภาษี
มีมากและผู้เสียภาษีต้องรับภาระภาษีเอง จะผลักภาระไปให้ใครไม่ได้ จึงมีปัญหาจากการถูกเก็บภาษี
และไม่อยากเสียภาษี (ชยมงคล ชุ่มเจริญ , 2557) หรือกล่าวได้ว่า ภาระภาษีที่แท้จริง (Economic 
incidence) ผลขั้นสุดท้ายของภาระภาษี (Ultimate burden) ที่ผู้แบกรับภาษีไว้ไม่สามารถผลัก
ภาระภาษีนั้นไปให้แก่ผู้อ่ืนได้ ภาระภาษีที่ต้องจ่ายนั้นจึงถือว่าเป็นภาระทางเศรษฐกิจ   

 
9.4 หลักกำรบริหำรภำษีที่ดี  
การจัดเก็บภาษีควรค านึงถึง ความสามารถในการเสียภาษีของประชาชน มีความชัดเจนและ

แน่นอน จัดเก็บได้ง่ายสะดวก และมีค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บที่ประหยัด และสาระส าคัญของหลักการ 
4 ประการเกี่ยวกับภาษี (Four Maxims regarding taxes in general) ซึ่ง Adam Smith ได้กล่าวไว้
ในหนังสือ เรื่อง The Wealth of Nation (เป็นหลักที่ยอมรับกันในทุกประเทศเมื่อปลายศตวรรษที่ 
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18) ซึ่งได้ประมวลวิธีที่ประชาชาติต่าง ๆ คิดขึ้น และปฏิบัติอยู่ทั่วไปมาสรุปเป็นหลักการ 4 ประการ 
และเป็นที่ยอมรับจนถึงปัจจุบัน ได้แก่  

1) หลักความเป็นธรรม (Equity)  
ระบบภาษีอากรที่ดีต้องเป็นระบบที่มีความเป็นธรรมทั้งในระหว่างผู้เสียภาษีด้วยกันเอง         

และระหว่างรัฐผู้จัดเก็บภาษีกับประชาชนผู้เสียภาษีอากรทั้งหลาย หลักความเป็นธรรมนี้นับเป็นหัวใจ
ของระบบภาษีอากรที่ดี ถ้าหากระบบภาษีอากรใดปราศจากความเป็นธรรมแล้วความยินยอมเสียภาษี
โดยสมัครใจ (voluntary compliance) ก็คงจะเกิดขึ้นได้ยาก แนวความคิดเกี่ยวกับความเป็นธรรม
ทางภาษีอากรมีรากฐานในทางทฤษฎีจากความเป็นธรรมสัมบูรณ์ (principle of absolute equity) 
และหลักความเป็นธรรมสัมพัทธ์ (principle of relative equity)  

หลักความสามารถในการเสียภาษี การจัดเก็บภาษีตามหลักความสามารถในการเสียภาษีจะ
ใช้ความสามารถในการเสียภาษีของบุคคลซึ่งอาจวัดจากทรัพย์สิน รายได้ หรือการใช้จ่ายของแต่ละ
บุคคลเป็นเกณฑ์ก าหนดจ านวนภาษีที่ต้องเสีย กล่าวคือ ผู้ที่มีความสามารถในการเสียภาษีมากก็ต้อง
เสียภาษใีห้กับรัฐมาก ผู้ที่มีความสามารถในการเสียภาษีให้กับรัฐน้อยก็ควรเสียภาษีให้กับรัฐน้อยตาม
ขนาดความสามารถในการเสียภาษีของตน  

2) หลักความแน่นอน  
ความแน่นอนเกี่ยวกับภาษีอากรนับเป็นหลักเกณฑ์ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของระบบภาษี

อากรที่ดี ทั้งนี้เพราะว่าประชาชนผู้อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีต้องการที่จะทราบเพื่อความมั่นคงระดับหนึ่ง
ว่า ภาษีที่จะต้องเสียจะเป็นจ านวนเท่าใด จะต้องเสียเมื่อใด และจะต้องเสียด้วยวิธีการใด กล่าวอีก
อย่างหนึ่งก็คือ ภาษีอากรที่เรียกเก็บนั้นควรจะต้องมีความชัดแจ้งในแง่ของบุคคลผู้เสียภาษี ฐานที่จะ
น ามาใช้คิดค านวณภาษี อัตราภาษีที่เกี่ยวข้อง ก าหนดเวลาที่จะต้องเสียภาษี และวิธีการช าระภาษี 
หากระบบการภาษีอากรใดมีความแน่นอนและชัดแจ้งดังกล่าวแล้ว ย่อมจะสร้างความสมัครใจในการ
เสียภาษีอากรได้ดีขึ้น เพราะทางด้านผู้เสียภาษีเองก็จะได้รับประโยชน์จากการตัดสินใจและการ
วางแผนล่วงหน้าได้อย่างถูกต้อง ความชัดแจ้งในลักษณะนี้นอกจากจะชัดแจ้งในตัวบทกฎหมายแล้ว 
ยังจะต้องชัดแจ้งในวิธีปฏิบัติจัดเก็บอีกด้วย ในบางประเทศหน่วยงานบริหารภาษีอากรทั้งหลายได้
พยายามที่จะสร้างความแน่นอนและความชัดแจ้งเกี่ยวกับการตีความกฎหมาย และวิธีปฏิบัติโดยการ
ออกระเบียบ ค าสั่ง อย่างละเอียด และในบางครั้งก็จะมีการตีความกฎหมายที่อาจเกิดปัญหาล่วงหน้า
ซึ่งจะช่วยสร้างความแน่นอนให้เกิดขึ้นในทางปฏิบัติได้มากขึ้น ระบบภาษีอากรใดที่ปราศจากความ
แน่นอน ย่อมจะเป็นช่องทางชักน าไปสู่การทุจริตของเจ้าหน้าที่ และก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม
ระหว่างผู้เสียภาษีอากรได้ เช่น ผู้เสียภาษีรายที่สภาพเหมือนกันอาจเสียภาษีไม่เท่ากัน ทั้งนี้เพราะ
เจ้าหน้าที่บางรายอาศัยความก ากวมของกฎหมายตีความช่วยเหลือผู้เสียภาษีโดยเรียกร้องเอา
ผลประโยชน์ส่วนตัวหรืออาจเป็นเพราะว่าแม้ไม่มีการทุจริตเกิดขึ้น แต่เจ้าหน้าที่ใช้วิจา รณญาณที่
แตกต่างกันตีความกฎหมายดังกล่าวแตกต่างกัน เป็นต้น  
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3) หลักความเป็นกลาง  
ระบบภาษีอากรที่ดีตามหลักความเป็นกลาง จะต้องเกิดความยุติธรรมหรือความเสมอภาค  

แก่ผู้เสียภาษีทุกคน ระบบภาษีอากรต้องมีโครงสร้างเป็นกลางในทางเศรษฐกิจมากที่สุด ภาษีอากร
จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงหรือกระทบกระเทือนรูปแบบการบริโภคหรือการออมการแข่งขันผลิตสินค้า
และบริการของผู้ผลิต ตลอดจนการท างานของกลไกตลาด ทัศนะเกี่ยวกับความเป็นกลางในลักษณะนี้
มีรากฐานมาจากแนวความคิดที่ว่าภาษีนั้นควรเป็นแหล่งรายได้ของรัฐเพียงอย่างเดียว รัฐไม่ควร
ด าเนินการใด ๆ ที่จะกระทบกระเทือนการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของภาคเอกชน (มุกดา ทองขุนด า, 
2557) 

4) หลักความประหยัด  
ภาษีทุกประเภทที่จัดเก็บเพ่ือน ารายได้เข้าสู่คลังควรมีจ านวนที่ใกล้เคียงกับจ านวนภาษีที่ 

ผู้เสียภาษีได้ช าระให้แก่รัฐ ซึ่งหมายถึงว่า รัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีให้น้อยที่สุดและ 
ผู้เสียภาษีก็เสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีนั้น ๆ น้อยที่สุดด้วย ทั้งนี้เพราะค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นค่า
เดินทาง หรือความยุ่งยากอ่ืน ๆ ที่เกิดจากวิธีการชาระภาษี เป็นภาระที่ผู้เสียภาษีต้องแบกรับเพ่ิมมาก
ขึ้นจากจ านวนภาษีที่ถูกเรียกเก็บ รัฐต้องมีมาตรการควบคุมการใช้จ่ายในการจัดเก็บ เพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อระบบภาษีให้มากที่สุดแม้อัตราก าลังเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีจะมีจ านวนน้อย แต่ต้องมี
ระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ 
 

9.5 ควำมเหลื่อมล้ ำ 
ความหมายของค าว่า “ความเหลื่อมล้ า” หมายถึง ความต่างกัน ความไม่เสมอกันหรือความ

ไม่เท่าเทียมผู้ที่มีโอกาส กับผู้ที่ขาดโอกาส โอกาสในการเข้าถึง โอกาสในการต่อรอง ความเหลื่อมล้ าเป็น
ทั้งเหตุ คือ เพราะความเหลื่อมล้ าจึงท าให้เกิดความไม่เท่าเทียม เกิดความไม่เป็นธรรม และเป็นผล คือ 
เพราะเกิดมามีไม่เท่ากันจึงเกิดความเหลื่อมล้ า  (ส านักงานราชบัณฑิตยสภา , 2561; อติวิชญ์ 
แสงสุวรรณ , 2558) ซึ่งพิจารณาสาเหตุความเหลื่อมล้ าจากโครงสร้าง มีดังนี้ 1) โครงสร้างทาง
เศรษฐกิจไทยที่เอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มนายทุนมากกว่าเจ้าของแรงงาน 2) โครงสร้างการบริหารจัดการ
ภาครัฐมีลักษณะรวมศูนย์ไว้ที่ส่วนกลาง และโครงสร้างบริการ พ้ืนฐานของรัฐกระจุกตัวอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งหัวเมืองใหญ่ต่าง ๆ ในภูมิภาค ได้ส่งผลกระทบต่อความเหลื่อม
ล้ าในการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานของรัฐในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพระหว่าง ประชากรในเขตเมืองและ
เขตชนบท 3) ปัญหาระบบกรรมสิทธิ์ที่ดิน มีความเชื่อมโยงกับปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ า 
ในโอกาสทางเศรษฐกิจ 4) กระบวนการยุติธรรมยังมีข้อจ ากัดส าหรับคนจน ไม่สามารถเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้อย่างทั่วถึง เช่น การเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมีค่าใช้จ่ายสูง การใช้ภาษาที่
ยากต่อการเข้าใจ และ 5) การบริหารราชการแผ่นดินที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใส รวมทั้ง
การขาดระบบฐานข้อมูลที่บ่งชี้ลักษณะของคนจน/ผู้ด้อยโอกาส จึงท าให้การบริหารจัดการของภาครัฐ

https://www.facebook.com/RatchabanditThai/?__tn__=-UC*F
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ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มคนจน/ผู้ด้อยโอกาส เท่าที่ควร (ส านักงานคณะกรรมการ พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557) 

สฤณี อาชวานันทกุล (2554, น.21-28) ได้สรุปว่าค าถามที่ว่าความเหลื่อมล้ าในสังคมด้านต่าง ๆ 
โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจนั้นเป็นปัญหาที่เราต้องหาทางแก้ไขหรือไม่และถ้าต้องแก้ควรใช้วิธีอะไรเป็น
ค าถามท่ีขึ้นอยู่กับอุดมการณ์หรือจุดยืนของคนในสังคม ปัจจุบันมีส านักคิดใหญ่ 3 แห่ง ที่มีอิทธิพลต่อ
การก าหนดนโยบายและวิวาทะสาธารณะในกรอบของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ได้แก่เสรีนิยม 
(Liberalism) ความยุติธรรมทางสังคม (Social justice) และสมรรถภาพมนุษย์ (Capabilities 
approach) ความแตกต่างระหว่าง ส านักคิดทั้ง 3 ส่วนใหญ่อยู่ที่การให้น้ าหนักกับเสรีภาพของปัจเจก 
และความยุติธรรมในสังคมไม่เท่ากัน ส านักคิดทั้ง 3 นี้มีความเท่าเทียมกันทางศีลธรรม (Morally 
equivalent) กล่าวคือ ไม่มีชุดหลักเกณฑ์สัมบูรณ์ใด ๆ ที่จะช่วยเราตัดสินได้ว่าส านักคิดใดดีกว่า หรือ
เลวกว่ากัน เนื่องจากต่างก็มีจุดยืนทางศีลธรรมด้วยกันทั้งสิ้น เพียงแต่ให้น้ าหนักกับคุณค่าหรือ
คุณธรรมต่าง ๆ ไม่เท่ากันการ ตัดสินว่าจะเชื่อหรือประยุกต์ใช้แนวคิดของส านักคิดใดส านักคิดหนึ่งจึง
น่าจะตั้งอยู่บนการประเมินผล ได้และผลเสียของแต่ละแนวคิดเปรียบเทียบกับสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีเป็นจริงมากกว่าการใช้ มาตรวัดทางศีลธรรมใด ๆ ที่เป็นนามธรรม โดยไม่ค านึงถึงสถานการณ์
จริง เราสามารถสรุปแนวคิดในส่วนที่เกี่ยวกับความเหลื่อมล้ าของส านักคิดท้ัง 3 ได้คร่าว ๆ ดังต่อไปนี้ 

1) เสรีนิยม (Liberalism)  
นักเสรีนิยมสายคลาสสิก  (Classical liberal)  และสายลิ เบอทาเรียน  (Libertarian) 

โดยทั่วไปจะไม่มีจุดยืนเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเชื่อว่ารัฐควรปล่อยให้มนุษย์ทุก
คน มีเสรีภาพที่จะท าอะไร ๆ เอง เพราะมองว่าเสรีภาพของปัจเจกคือคุณค่าและคุณธรรมที่ส าคัญ
ที่สุดความยุติธรรม ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของเสรีภาพ รัฐมีหน้าที่อ านวยให้เกิด “ความเท่าเทียมกัน
ภายใต้ กฎหมาย” โดยไม่ต้องสนใจว่าความเท่าเทียมดังกล่าวจะน าไปสู่ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ
หรือไม่ เพียงใด เนื่องจาก “กลไกตลาด” (ผลรวมของการกระท าโดยเสรีของปัจเจก) คือกลไกที่ดีที่สุด
หรือมีข้อบกพร่องน้อยที่สุดแล้วในการสร้างประโยชน์สาธารณะ 

ลุดวิก วอน มิเซส (Ludwig von Mises) นักเศรษฐศาสตร์เสรีนิยมคลาสสิก ผู้ทรงอิทธิพล
เสนอ ในปี ค.ศ. 1949 ว่า (สฤณี อาชวานันทกุล, 2554) นักเสรีนิยมที่รณรงค์ความเท่าเทียมกัน
ภายใต้กฎหมายนั้นตระหนักดีว่า มนุษย์ เกิดมาไม่เท่าเทียมกันและความไม่เท่าเทียมกันนี้เองที่เป็นบ่อ
เกิดของการร่วมมือกันทางสังคม และอารยธรรม ในความเห็นของพวกเขาความเท่าเทียมกันภายใต้
กฎหมาย ไม่ได้ถูกออกแบบมาแก้ไขข้อเท็จจริงของจักรวาลที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้หรือเพ่ือก าจัดความไม่
เท่าเทียมตามธรรมชาติให้หมดสิ้นไป แต่ในทางตรงกันข้ามความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายถูก
ออกแบบมาเป็นเครื่องมือที่จะรับประกันว่ามนุษยชาติทั้งมวลจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากความไม่เท่า
เทียมดังกล่าว ความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายนั้นดี เพราะมันตอบสนองความต้องการของทุกคนได้
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ดีที่สุดปล่อยให้พลเมืองผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตัดสินใจเองว่าใครควรด ารงต าแหน่งทางการเมือง และปล่อย
ให้ผู้บริโภคตัดสินใจเองว่าใครควรมีอ านาจก าหนดกิจกรรมการผลิต 

โรเบิร์ต โนซิค (Robert Nozick) กล่าว่า สังคมที่สมบูรณ์ ไม่ควรมีใครถูกใครบังคับ ในเมื่อ 
รัฐกระจายความมั่งคั่งด้วยการบังคับ (โดยเฉพาะการจัดเก็บภาษี) โดยทั่วไปเขา จึงไม่เห็นด้วยกับ
มาตรการลดการเหลื่อมล้ าท านองนี้ แต่อย่างไรก็ตามถ้าความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจบางด้าน  
ในสังคมสมัยใหม่เกิดจากการใช้ก าลังบังคับในอดีต (เช่น เจ้าขุนมูลนายในอดีตใช้ก าลังทหารริบเอา
ที่ดิน ทั้งหมดมาเป็นของตน) โนซิค ก็เห็นว่าการกระจายความมั่ งคั่งกลับคืนด้วยอ านาจรัฐ (เช่น 
ออก กฎหมาย เพ่ือกระจายที่ดินกลับไปอยู่ในมือลูกหลานของผู้ที่เคยถูกริบที่ดินท ากินในอดีต) ก็เป็น
สิ่งที่ ยุติธรรมและมีความชอบธรรม แต่เฉพาะในกรณีแบบนี้เท่านั้น 

จอห์น รอลส์ (John Rawls) นักปรัชญาการเมืองผู้ทรงอิทธิพลที่สุด หลังสงครามโลกครั้งที่ 2      
ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของ โน ซิค (และของสายลิเบอทาเรียนโดยรวม) ซึ่งเชิดชูเสรีภาพของปัจเจก 
มากกว่า ความยุติธรรมในสังคมมาก รอลส์ น าเสนอในหนังสือ เรื่อง A Theory of Justice (ทฤษฎีความ
ยุติธรรม) ว่าคนทุกคนควร “แบกรับโชคชะตาร่วมกัน” ด้วยการช่วยเหลือคนที่ยากจนที่สุดและ 
เสียเปรียบที่สุดในสังคม เพราะทุกคนน่าจะเห็นพ้องต้องกันได้ว่าถ้าบังเอิญตัวเองเกิดมาเป็นคนจนก็ 
จะเดือดร้อนมาก และอยากให้รัฐยื่นมือช่วย อย่างไรก็ตาม การที่รอลส์ เห็นด้วยกับการช่วยเหลือคนที่ 
จนที่สุดไม่ได้แปลว่าเขาคิดว่าความเหลื่อมล้ า (ช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวย) เป็น “ปัญหา” 
ที่จ าเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขอันที่จริง รอลส์ กล่าวว่าภาวะความเหลื่อมล้ าด้านความมั่งคั่งอาจ 
“ชอบธรรม” ก็ได้ ถ้าหากมันเป็นภาวะที่ปรับปรุงสังคมโดยรวม รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่จน
ที่สุดใน สังคมด้วย 

รอลส์ ไม่เคยแจกแจงว่าทฤษฎีความยุติธรรมของเขา แปลว่าสังคมควรจัดการกับความ
เหลื่อมล้ าหรือไม่อย่างไร นักคิดบางคนตีความว่าข้อเสนอดังกล่าวของ รอลส์ สนับสนุนระบบทุนนิยม 
เสรี เนื่องจากตามทฤษฎีแม้แต่สมาชิกที่จนที่สุดในสังคม ก็ยังได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมและความ 
เจริญที่เกิดในระบบแต่นักคิดคนอ่ืนเชื่อว่า มีเพียงรัฐสวัสดิการ ที่เข้มแข็งเท่านั้น ที่จะท าให้อุดมคติ 
ของ รอลส์ เป็นจริง 

มิลตัน ฟรีดแมน (Milton Friedman) นักเศรษฐศาสตร์ส านักเสรีนิยมคลาสสิก มองว่ารัฐ 
โดยธรรมชาตินั้น ด้อยประสิทธิภาพกว่าเอกชน และมักจะลุแก่อ านาจดังนั้นจึงเชื่อว่าหากรัฐท าอะไร 
ก็ตามเพ่ือพยายามสร้างความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจ เมื่อนั้นเสรีภาพทางการเมืองของผู้คนก็จะถูก  
บั่นทอน เขากล่าวอย่างโด่งดังว่าสังคมที่ก าหนดความเท่าเทียมเป็นเป้าหมายเหนือเสรีภาพจะไมมีทั้ง
สองอย่าง สังคมท่ีตั้งเป้าหมายที่เสรีภาพก่อนความเท่าเทียมจะมีทั้งสองอย่างค่อนข้างสูง 

2) ความยุติธรรมทางสังคม (Social justice) 
นักคิดจ านวนไม่น้อยมองว่าโครงสร้างสังคมทุกสังคมล้วนเป็นผลผลิตของความไม่เท่ าเทียม

และความอยุติธรรมในอดีตที่สะสมทับถมกันมานานหลายชั่วอายุคน นักเศรษฐศาสตร์แพทริค 
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ไดมอนด์ (Patrick Diamond) และนักสังคมวิทยา แอนโธนี กิดเดนส์ (Anthony Giddens) มองว่า 
สังคมแบบคุณธรรมนิยมสมบูรณ์ (Pure meritocracy) หมายถึง สังคมที่สมาชิกทุกคนเลื่อนฐานะได้
ด้วยความสามารถของตนเองล้วน ๆ ไม่ใช่ด้วยอภิสิทธิ์ หรือเส้นสายใด ๆ) ที่ปราศจากการกระจาย 
ความมั่งคั่งไม่ใช่สังคมที่พึงปรารถนา เนื่องจากกลุ่มบุคคลที่ประสบความส าเร็จในรุ่นของตัวเองจะ 
กลายเป็นชนชั้นที่ฝังรากลึก ส าหรับคนรุ่นต่อไปเก็บความมั่งคั่งที่ตนสะสมเอาไว้เป็นทุนให้ลูกหลาน 
เมื่อเป็นอย่างนี้ลูกหลานของคนจนก็จะยิ่งเสียเปรียบ คนรวยและความเหลื่อมล้ าก็จะยิ่งถ่างกว้างขึ้น
เรื่อย ๆ เพียงเพราะพวกเขาเกิดมาในครอบครัวที่ยากจน นักคิดที่รณรงค์ความยุติธรรมทาง สังคมมอง
ว่า นี่คือความอยุติธรรมทางสังคมที่ต้องหาทางบรรเทาหรือก าจัดให้ได้มากที่สุด 

นอกจากจะมองว่าสังคมที่ความเหลื่อมล้ าถ่างกว้างขึ้นเรื่อย ๆ คือสังคมที่ไม่ยุติธรรมแล้วนัก
คิดส านักนี้ยังมองว่า ความมั่งคั่งและความก้าวหน้าทั้งหลายในสังคมไม่ได้เกิดจากความสามารถของ
คนที่มีฐานะดีเพียงอย่างเดียวแต่ทุกคนในสังคมล้วนมีส่วนสร้างทั้งสิ้น ไม่ว่าเราจะมองเห็นหรือไม่ก็
ตาม ยกตัวอย่าง เช่น เศรษฐีขายหุ้นท าก าไรในตลาดหุ้นได้ก็เพราะระบบสารสนเทศของตลาดหุ้นมี 
ไฟฟ้าใช้ ถ้าหากไฟฟ้านั้นถูกส่งมาจากโรงไฟฟ้าพลังน้ าและถ้าหากการก่อสร้างเขื่อนส่งผลให้ครอบครัว 
ชาวประมงนับหมื่นครัวเรือนต้องสูญเสียช่องทางท ามาหากินเพราะหาปลาไม่ได้อีกต่อไปก็กล่าวได้ว่า
เศรษฐีเป็นหนี้บุญคุณ ชาวประมง 

ด้วยเหตุนี้  นักคิดอย่าง ไดมอนด์ และกิดเดนส์ จึงมองว่าสังคมต้องพยายามสร้างความ
ยุติธรรมหรือบรรเทาความอยุติธรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่องด้วยการกระจายรายได้และความมั่งคั่งให้ 
ตกถึงมือประชาชนในวงกว้างที่สุด เพ่ือ ตอบแทนคนทุกภาคส่วนในสังคมที่มีส่วนสร้างความมั่งคั่ง 
และดังนั้นพวกเขาจึงมักจะสนับสนุนแนวคิดรัฐสวัสดิการอย่างเต็มรูปแบบที่จัดสวัสดิการถ้วนหน้า
ให้กับประชาชนทุกคนในฐานะสิทธิพลเมือง ที่พึงได้รับอย่างเสมอภาคและไม่สนับสนุนระบบสวัสดิการที่
เอกชนมบีทบาทน าและรัฐช่วยเหลือแต่เพียงผู้ที่ช่วยตัวเองไม่ได้จริง ๆ (ต้องผ่านการทดสอบความจ าเป็น 
(Means-test ก่อน) ในกรอบคิดของส านักเสรีนิยม 

3) สมรรถภาพของมนุษย์ (Capabilities approach) 
อมาตยา เซน (Amartya Sen) นักเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ เจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์ 

ปี 1998 คือ ผู้พัฒนาแนวคิดที่ตั้งอยู่บนสมรรถภาพของมนุษย์ (Capabilities) ซึ่งบางคนก็เรียก
แนวคิดนี้ว่า วิถีการพัฒนามนุษย์ (Human development approach) แนวคิดนี้มองว่าทั้งความ
เหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ และความยากจนเป็นการลิดรอนสมรรถภาพ ของมนุษย์และ มองว่าการ
เติบโตทางเศรษฐกิจและรายได้เป็นเพียงเครื่องมือที่น าไปสู่เป้าหมายไม่ใช่เป้าหมายในตัวมันเอง
แนวคิดนี้แตกต่างจากแนวคิดเสรีนิยมใหม่ที่มองว่าความเป็นอยู่ที่ดี  (Well-being) คือ การบรรลุ
อรรถประโยชน์สูงสุด (Maximum utility) และอรรถประโยชน์สูงสุด จะบรรลุได้เมื่อคนมีรายได้และ
ความมั่งค่ังสูงที่สุดสิ่งที่เซนมองว่าเป็นเป้าหมายของการพัฒนามนุษย์คือ “อิสรภาพ” ซึ่งมีความหมาย
ครอบคลุมกว้างกว่าที่ใช้กันทั่วไป เขาเสนอว่ามนุษย์ทุกคนควรมีอิสรภาพที่ส าคัญ 5 ประการด้วยกัน
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ได้แก่ อิสรภาพทางการเมือง อิสรภาพทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสั งคม หลักประกันว่าภาครัฐจะ 
มีความโปร่งใสและการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

เซน ชี้ให้เห็นว่าเมื่อสมรรถภาพของคนถูกลิดรอน พวกเขาก็จะขาดอิสรภาพและอิสรภาพ 5 
ประการ ก็ล้วนส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน ยกตัวอย่าง เช่น คนที่อาศัยอยู่ในแหล่งเสื่อมโทรมที่มี
อาชญากรชุกชุม (ขาดความปลอดภัยในชีวิต) มักจะมีรายได้น้อยมากเมื่อเทียบกับคนที่อาศัยอยู่ในถิ่น 
ปลอดภัย เพราะไม่กล้าออกจากบ้านไปหางาน (ขาดอิสรภาพทางเศรษฐกิจ), ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ในบางสังคมที่มองว่าผู้หญิงควรท าหน้าที่เป็นแม่บ้านท าให้ผู้หญิงไม่ได้รับการสนับสนุนให้มีการศึกษา 
(ขาดโอกาสทางสังคม) ท าให้พวกเธอออกไปท างานนอกบ้านไม่ได้และท างานที่ต้องใช้ความรู้ไม่ได้
(ขาดอิสรภาพทางเศรษฐกิจ) สังคมที่ไม่มีกลไกให้คนมีส่วนร่วมทางการเมือง (ขาดอิสรภาพทาง
การเมือง) เพ่ือสร้างระบบประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ เป็นสังคมที่สุ่มเสี่ยงว่านักการ เมืองจะฉ้อ
ราษฎร์บังหลวงอย่างโจ๋งครึ่ม (ขาดหลักประกันความโปร่งใส) เพราะโกงได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกจับ
หรือถูกประชาชนลงมติถอดถอน 

เราทุกคนต่างรู้ว่าในสังคมไทยมีความเหลื่อมล้ ากันมานานมากแล้ว ความเหลื่อมล้ าทางสังคม
เป็นปัญหาเรื้อรังที่สะท้อนถึงความแตกต่างในการของการเข้าถึงชีวิตที่มีคุณภาพ รวมถึงบริการทาง
สังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงที่รัฐจัดให้ด้วย ความเหลื่อมล้ าได้ถูกหยิบยกขึ้นเป็นประเด็นที่น าไปสู่ข้อ
เรียกร้องทางการเมือง แม้หลายฝ่ายจะยังมีความเห็นต่างกันว่าความขัดแย้งทางการเมืองปัจจุบันนั้น
เกิดจากความไม่ลงตัวทางการเมือง หรือเหตุอ่ืนกันแน่ แต่สิ่งที่ต้องยอมรับคือความเหลื่อมล้ านั้นมีจริง 
และมีมาอย่างต่อเนื่องในสังคมไทย ซึ่งช่องว่างระหว่างรายได้ของคนรวยกับคนจนนั้นก็เป็นอีกอย่าง
หนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ าในสังคม ซึ่งคนไทยต่างก็ยอมรับว่ามีความเหลื่อมล้ าของรายได้ใน
สังคม ความเหลื่อมล้ าอาจเกิดจากการขาดโอกาส ขาดสิทธิ ขาดทรัพยากรดังได้กล่าวมาแล้ว ไม่ใช่
เพียงเพราะคนรวยนั้นจะรวยเพราะเกิดมารวย และไม่ใช่ว่าคนจนจะจนเพียงเพราะเกิดมาจน ซึ่งการ
ให้ความส าคัญกับความไม่เท่าเทียมกันของคนรวยกับคนจนว่าเป็นเพราะความเหลื่อมล้ าของธรรมชาติ 
หรืออาจเลยไปถึงเรื่องบุญท ากรรมแต่งมาแต่ชาติปางก่อนนั้นดูจะไม่เพียงพอส าหรับสังคมในปัจจุบัน  
ความเหลื่อมล้ านั้นเป็นเรื่องของความรู้สึกที่เหนือกว่าและด้อยกว่า ยิ่งความแตกต่างทางวัตถุยิ่งมาก
เท่าใด ความเหลื่อมล้ าทางสังคมก็ยิ่งขึ้นเท่านั้น การได้รับการดูถูกหรือไม่ได้รับการนับถือนั้นมี
ความส าคัญและมีผลต่อความสัมพันธ์ ความเข้มแข็ง ความไว้วางใจในสังคม ในสังคมที่มีความเหลื่อมล้ า
มาก ความสัมพันธ์ทางสังคมก็จะเสื่อมสลายลง สังคมจะอ่อนแอ ผู้คนไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
ซึ่งคุณภาพชีวิตของคนจะดีขึ้นและมีความรู้สึกปลอดภัยภายใต้สังคมที่มีความเหลื่อมล้ าน้อยกว่า 
ความเหลื่อมล้ าจึงน ามาซึ่งความแตกแยกและผุกร่อนของสังคม 

ประชาชนเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของสังคมซึ่งอาศัยอยู่ร่วมกันภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ สังคม
พยายามสร้างความแตกต่างหลากหลายให้เกิดขึ้นอันน าไปสู่ความเกี่ยวโยงด้านการจัดสรรและใช้สอย
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดความเหมาะสม การจัดรูปแบบโดยอาศัยความแตกต่างทางชนชั้น
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มาเป็นตัวแบ่งแยกจึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งซึ่งน าไปสู่ความเหลื่อมล้ าในสังคม ซึ่งความแตกต่างหลากหลาย
ทางชนชั้นเป็นเครื่องบ่งชี้วัดอ านาจการเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในรูปแบบมือใครยาวสาวได้
สาวเอา คนที่มีความสามารถมากกว่าก็ได้ประโยชน์ ส่วนผู้ที่อ่อนแอหรือด้อยความสามารถในการ
เข้าถึงทรัพยากรก็เสียประโยชน์ ถูกเอาเปรียบต่อไป โครงสร้างของสังคมที่เป็นอยู่นี้ล้วนตอกย้ าให้เห็น
ถึงความไม่เท่าเทียมไม่ว่าจะอยู่ในยุคในสมัยใดก็ยังคงวนเวียนย่ าอยู่ที่เดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

ความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย สามารถ แยกเป็น 3 ส่วน คือ ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ, 
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม และความเหลื่อมล้ าทางอ านาจ 

ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ คือ ความแตกต่างของการกระจายรายได้ของคนจนกับคนรวย
ซึ่งมีความแตกต่างกันมาก สามารถดูได้จากรายได้เฉลี่ยต่อคน ซึ่งคนส่วนใหญ่ในสังคมเป็นผู้มีรายได้
น้อย มีรายได้เพียงพอส าหรับการกินและใช้จ่ายในแต่ละวันเท่านั้น 

ความเหลื่อมล้ าทางสังคม คือ โอกาสทางสั งคมที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นโอกาสทาง
การศึกษา โอกาสในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล การใช้ชีวิต การใช้อิทธิพลความเชื่อต่าง ๆ และ  
การประเมินค่า เช่น การดูถูกเหยียดหยามกัน ซึ่งความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมนั้นมักจะมี
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเสมอ จะเห็นได้จากการที่คนไทยใช้เงินเป็นตัวแบ่งฐานะทางสังคม  

ความเหลื่อมล้ าทางอ านาจ คือ ความไม่เท่าเทียมกันของความสามารถในการตัดสินใจเพ่ือ
ก าหนดชะตากรรมของตน จากการที่ความสามารถในการก าหนดอนาคตของคนแต่ละกลุ่มมีไม่เท่ากัน
นั้นเอง ท าให้กลุ่มที่มีอ านาจเหนือกว่ามักเลือกชี้อนาคตในทางที่เป็นประโยชน์แก่กลุ่มตนมากกว่า
ตระหนักถึงความเท่าเทียมกันของคนในสังคม เป็นผลให้คนบางกลุ่มซึ่งด้อยอ านาจในการก าหนดต้อง
แบกภาระรับชะตากรรมที่ถูกก าหนดอย่างไม่เป็นธรรม ปัญหาของการจัดการความเหลื่อมล้ านั้นไม่ได้
อยู่ที่คนจน แต่เป็นคนรวย ผู้ซึ่งมีอ านาจในสังคมมากกว่าที่คอยกีดกันคนจนหรือผู้มีอ านาจน้อยกว่าให้
ไม่มีโอกาสลุกขึ้นเชิดหน้าชูตาในสังคมได้ทัดเทียมกับพวกของตน เพียงเพ่ือให้ตนยังสามารถกดขี่คน
เหล่านั้นอยู่ได้ และให้ตนได้ด ารงอยู่ในอ านาจและเงินตรานั้นต่อไปเท่านั้น 

หากมามองดูที่โครงสร้างทางสังคมไทยจะพบว่าได้จัดวางต่อการเอ้ือประโยชน์ในการใช้
อ านาจของรัฐและระบบทุนนิยมซึ่งมุ่งพัฒนาตามกระบวนทัศน์ชาติตะวันตกเป็นหลัก การเข้ามาของ
ระบบทุนภายใต้เงื่อนไขของวาทกรรมการพัฒนาที่ดูดีในเชิงทฤษฎี แต่ในความเป็นจริงแล้วการพัฒนา
นั้นได้สร้างความแตกต่างและถ่างความเหลื่อมล้ าที่มีอยู่แล้วในสั งคมไทยให้เกิดช่องว่างมากยิ่งขึ้น 
จึงท าให้เกิดคนรวยล้นฟ้าและคนจนมหาศาล ซึ่งคนจนนั้นมีเป็นคนส่วนใหญ่ในสังคม สังคมไทย  
ในปัจจุบันทุกสิ่งล้วนเกี่ยวโยงสัมพันธ์กับระบบทุนนิยมที่เกิดจากการสถาปนากลไกอ านาจของพวก
นายทุนซึ่งเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต คนจนซึ่งต้องตกเป็นผู้ใช้แรงงานแลกเงินเลี้ยงชีพในแต่ละวันถูก
จัดวางให้มีอ านาจน้อยกว่าตามกลไกของระบบทุนนิยมเท่านั้น พ้ืนที่ทางสังคมในการที่จะออกมา
เรียกร้องสิทธิความเป็นธรรมต่าง ๆ จึงแทบจะไม่มี ถึงแม้รัฐซึ่งเป็นชนชั้นกลางจะพยายามแสดง
บทบาทให้เห็นว่ามีความห่วงใยชนชั้นล่างมากแค่ไหนแต่ก็ยังคงแฝงไว้ซึ่งการใช้อ านาจที่เหลื่อมล้ า 
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ในการจัดสรรผลประโยชน์อยู่ สังคมถูกครอบง าทางอุดมการณ์โดยชนชั้นนายทุนท าให้ระบบทุนนิยม
ต่อยอดและพัฒนาไปเรื่อย ๆ อย่างไม่มีวันหยุด 

ในอดีตกลุ่มชนชั้นล่างในสังคมยอมรับและยอมอยู่ภายใต้สภาพความเหลื่อมล้ าได้ จึงท าให้ไม่
เกดิปัญหาความคับข้องใจของชนชั้นล่าง ไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ สังคม หรืออ านาจ 
แต่ในปัจจุบันความรู้สึกของชนชั้นล่างในสังคมที่มีต่อความเหลื่อมล้ าได้เปลี่ยนแปลงจากอดีตแล้ว 
เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจได้ท าให้คนจ านวนไม่น้อยในสังคมพบว่าตนเองสามารถที่จะ
เลื่อนฐานะของตนเองได้ด้วยความสามารถและความวิริยะอุตสาหะ พวกเขาได้ขยับตนเองออกจากจุด
อับทางเศรษฐกิจภาคการเกษตรและก้าวเข้าสู่ภาคการผลิตสมัยใหม่มากขึ้น ในขณะเดียวกัน เมื่อพวก
เขาสร้างความหวังในการเลื่อนฐานะ แต่กลับพบว่าโอกาสของพวกเขามีไม่มากนักเมื่อเทียบกับ 
ชนชั้นกลาง พวกเขาพบว่าตนไม่ได้เป็นรองคนอ่ืนบนพ้ืนฐานของความสามารถ แต่เป็นที่คนอ่ืนที่มี
ฐานะสูงกว่า เพราะเงื่อนไขทางสังคมนั่นเองที่เป็นตัวกีดกันพวกเขา จึงท าให้ความเหลื่อมล้ ากลายมา
เป็นประเด็นที่ก่อให้เกิดความอึดอัดและคับข้องใจในหมู่ชนชั้นล่างมากขึ้นตามล าดับ และสิ่งที่คนกลุ่ม
นี้ต้องการไม่ใช่ความเมตตากรุณาจากคนที่มีอ านาจมากกว่าอีกต่อไป แต่ความเท่าเทียมในโอกาสนั้น
คือสิ่งที่พวกเขาต้องการอย่างแท้จริง 

สรุป ความเหลื่อมล้ าและความไม่เป็นธรรมเกิดจากความแตกต่างทางฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมตั้งแต่เริ่มแรก ใครเป็นผู้มีอ านาจทางเศรษฐกิจสังคมมากกว่าก็เป็นผู้สร้างความเหลื่อมล้ าให้แก่ 
ผู้ที่มีอ านาจน้อย รวมทั้งความแตกต่างระหว่างอ านาจในเชิงพ้ืนที่ทางสังคมด้วย เนื่องจากคนเราเกิด
มาไม่เท่ากันจึงท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าตามมา ในโลกความเป็นจริงคนไม่ได้เท่ากัน คนมีชนชั้น 
เมื่อคนที่ไม่เท่ากันไปต่อสู้กันไม่ว่าจะทางเศรษฐกิจ สังคม หรืออ านาจใด ๆ คนที่ด้อยกว่าก็ไม่มีแต้มต่อ
พอที่จะสู้ได้ก็ย่อมแพ้อยู่เรื่อยไป  

 
10. วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นอัตราการเก็บภาษีจากการเข้าท าประโยชน์บนที่ดินเพ่ือ
กระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และปรับปรุงปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ดินในท้องถิ่นให้มีความ
ทันสมัย เนื่องจากภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน และที่ดิน มีสภาพปัญหาที่สั่งสมมานาน เช่น 
ฐานภาษีซ้ าซ้อนกับภาษีเงินได้, จัดเก็บในอัตราภาษีสูง และดุลยพินิจในการประเมินค่อนข้างสูง 
รวมถึงราคาปานกลางไม่มีการปรับมาเป็นเวลานาน มีการยกเว้นลดหย่อนจ านวนมาก จึงน าไปสู่การ
ปฏิรูปโครงสร้างระบบภาษีให้มีความทันสมัยเช่นเดียวกับนานาประเทศ และแก้ไขปัญหาโครงสร้าง
ภาษีเดิม โดยมีการเริ่มจัดเก็บเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 แต่จากการเปลี่ยนแปลงภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ที่มีการจัดเก็บด้วยฐานรายได้การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน โดยที่ภาระภาษี
ส่วนใหญ่จะตกอยู่ที่ผู้มีทรัพย์สินประเภทเพ่ือประกอบกิจการ มาเป็นพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ  
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สิ่งปลูกสร้าง 2562 นั้น มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งที่ได้รับผลกระทบ หนึ่งในนั้นคือ 
เทศบาลนครแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี ที่ได้จัดเก็บภาษีจากเดิม จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินได้ในปี 
2562 จ านวน 532,724,077.51 บาท และภาษีบ ารุงท้องที่ จ านวน 1,361,623.05 บาท รวมเป็น 
534,085,705.56 บาท มีงบประมาณเพียงพอกับการด าเนินการใช้ในการลงทุนและจัดบริการ
สาธารณะที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งต่างจากภาษีใหม่ที่จัดเก็บภาษีตามกฎหมาย พ.ร.บ.
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 ภาระภาษีส่วนใหญ่ถูกกระจายให้ทั่วถึง แม้กระทั่งผู้ไม่มีรายได้จาก
ทรัพย์สิน โดยเฉพาะผู้มีทรัพย์สินเพ่ืออยู่อาศัย ซึ่งเริ่มจัดเก็บ 1 มกราคม 2563 และได้มีการเปลี่ยน
อัตราจัดเก็บภาษีที่อยู่อาศัยที่มีลักษณะให้เช่าจากร้อยละ 0.3 เป็นร้อยละ 0.02 (ล้านละ 3,000 บาท 
คงเหลือ ล้านละ 200 บาท) อีกด้วย 

ทั้งนี้ รัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราจัดเก็บภาษีตัวใหม่ในระยะเวลาคาบเกี่ยวกับช่วงต้น
ปีงบประมาณที่จะเทศบาลนครแห่งหนึ่ง ได้ออกหนังสือแจ้งค่าช าระภาษีไปแล้วบางส่วน ต้องมีการ
เรียกคืนและท าการคิดค านวณอัตราภาษีตัวใหม่ตามนโยบายของภาครัฐ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง ท าให้จัดเก็บภาษีล่าช้า เนื่องจากมีพ้ืนที่หลักเป็นอุตสาหกรรม เป็นพ้ืนที่ที่มีประชากร
หนาแน่น หน่วยงานจัดเก็บภาษียังไม่มีความพร้อมและยังไม่มีความรู้ความเข้าใจที่มากพอ ท าให้
เจ้าหน้าที่และประชาชนเกิดความสับสน แต่ในขณะเดียวกันนายทุนที่มีที่ดินรกร้างว่างเปล่าถือครอง
ที่ดินเพ่ือเก็งก าไรก็ใช้โอกาสนี้ในการปรับที่ดินเปลี่ยนทรัพย์สินให้เข้าข่ายหลักเกณฑ์ที่จะท าให้มีภาระ
ภาษีน้อยที่สุด จึงน าไปสู่การศึกษางานวิจัยนี้ 

 
10.1 รูปแบบกำรวิจัย 
ในการด าเนินการศึกษาเรื่อง “เปรียบเทียบการกระจายภาระภาษี ก่อนและหลังการใช้ภาษี

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีศึกษาเทศบาลนครแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี” ผู้วิจัยได้ก าหนดระเบียบวิธี
วิจัย (Methodology) ที่น ามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยการใช้ข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) ซึง่จะเก็บรวบรวมข้อมูลผู้เสียภาษีโรงเรือน
และที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ประจ าปี 2562 กับ ข้อมูลผู้มีภาระภาษีของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประจ าปี 2563 โดยน ามาคิดค านวณแบบไม่มีข้อยกเว้นจากกฎหมายบรรเทาภาระภาษี ในราย
เดียวกัน เป็นข้อมูลจากเทศบาลนครแหลมฉบังเป็นหลัก เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับการถือครอง
มูลค่าทรัพย์สิน อัตราส่วนของผู้มีภาระภาษี ระดับมูลค่าภาระภาษีและน ามาวิเคราะห์รูปแบบ  
การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่ากลาง (Median) 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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10.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ส าหรับการก าหนดระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตประชากร

กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ กับข้อมูลผู้มีภาระภาษีของภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างประจ าปี 2563 โดยน ามาคิดค านวณแบบไม่มีข้อยกเว้นจากกฎหมายบรรเทาภาระ
ภาษ ีในรายเดียวกัน ที่ถือครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตชุมชนใจกลางพ้ืนที่เทศบาลนครแห่งหนึ่ง 
จังหวัดชลบุรี จ านวน 2,352 ราย โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวเพราะเป็นตัวแทนของชุมชนที่มีการ
ถือครองที่ดินที่มีความแตกต่างในชุมชนเดียว คือ 1) ที่อยู่อาศัย 2) พาณิชยกรรม 3) เกษตรกรรม 
และ 4) ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  

 
10.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ 

กับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในรายเดียวกัน ที่ถือครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตชุมชนใจกลาง
พ้ืนที่เทศบาลนครแห่งหนึ่ง จังหวัดชลบุรี จ านวน 2,352 ราย  

 
10.4 วิธีด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้ข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
1) ท าหนังสือราชการส าหรับใช้ในการประสานงานขอข้อมูล เพ่ือเก็บข้อมูลจากเทศบาลนคร

แห่งหนึ่ง ในจังหวัดชลบุรี  
2) ประสานขอข้อมูลเพ่ิมเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากส านักคลัง เทศบาล

นครแห่งหนึ่ง ในจังหวัดชลบุรี ได้แก่ งานทะเบียนราษฎร์ ส านักปลัด และกองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ 

3) น าข้อมูลมาคัดกรองในส่วนที่ต้องการเพ่ือน ามาเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
4) หาข้อมูลที่เก่ียวข้องสนับสนุนเพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต เช่น ราคาประเมินที่ดิน 
5) ศึกษาข้อมูลและน ามาจัดเรียง  
6) น าข้อมูลผู้มีภาระภาษีของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าปี 2563 ที่มีข้อยกเว้นบรรเทา

ภาระภาษีโดยน ามาคิดค านวณตามอัตราจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างแบบไร้ข้อยกเว้น 
 

10.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูลนั้นจะต้องตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
ค่ากลาง (MEDIAN) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส าหรับข้อมูลมูลค่าทรัพย์สิน ข้อมูลของภาระ
ภาษ ีและการกระจายตัวของข้อมูล (Percentile) 
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11. ผลกำรศึกษำ 
 

ในการวิจัยเรื่อง เปรียบเทียบการกระจายภาระภาษี ก่อนและหลังการใช้ภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง กรณีศึกษาเทศบาลนครแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเปรียบเทียบ
ภาระภาษีของผู้ถือครองทรัพย์สินในระดับมูลค่าที่ต่างกัน ระหว่างก่อนและหลังการใช้ภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างช่วงระยะเวลาของการจัดเก็บภาษีประจ าปี 2562 ถึง ปี 2563 โดยใช้ข้อมูลแบบปฐมภูมิ 
(Primary Data) ของจ านวนผู้ช าระภาษี 2,352 ราย จากส่วนพัฒนารายได้ ฝ่ายผลประโยชน์และ
กิจการพาณิชย์ และฝ่ายแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน  

 

11.1 ผลกำรศึกษำข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูลที่น ามาวิจัยครั้งนี้ คือ ข้อมูลผู้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ประจ าปี 

2562 ข้อมูลผู้มีภาระภาษีของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าปี 2563 โดยน ามาคิดค านวณแบบไม่มี
ข้อยกเว้นจากกฎหมายบรรเทาภาระภาษี ในรายเดียวกัน 

ตำรำงท่ี 1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกประเภท ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบ ารุง
ท้องที่ ประจ าปี 2562 

ประเภท จ ำนวน (รำย) ร้อยละ 

โรงเรือนและที่ดิน 1,508 64.12 
บ ารุงท้องที่ 844 35.88 

รวม 2,352 100 

แหล่งที่มำ: รวบรวมโดยผู้วิจัย 
 

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้พบว่า
จ านวนของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดอยู่ในประเภทภาษีโรงเรือนและที่ดิน มีจ านวนร้อยละ 64.12 
ซึ่งมากกว่าประเภทภาษีบ ารุงท้องที่ที่มีจ านวนร้อยละ 35.88 กล่าวได้ว่าในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ในเขต
เทศบาลนครฯ กลุ่มตัวอย่าง จังหวัดชลบุรี เป็นพ้ืนที่มีสิ่งปลูกสร้าง 

ตำรำงที่ 2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้มีภาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน จ าแนกตามประเภท
ของฐานภาษี จ านวน 1,508 ราย ประจ าปี 2562 

ประเภท จ ำนวน (รำย) ร้อยละ 

อยู่อาศัย 1,061 70.36 
ห้องเช่า หอพัก 86 5.70 
ประกอบกิจการ 361 23.94 

รวม 1,508 100 

แหล่งที่มำ: รวบรวมโดยผู้วิจัย 
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จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาษีโรงเรือนและที่ดิน จ าแนกตามฐานภาษีของ  3 
ประเภท คือประเภทอยู่อาศัยที่มีสิ่งปลูกสร้างเพ่ืออยู่อาศัยเต็มพ้ืนที่ ไม่ต้องช าระภาษี จ านวน 1 ,061 
ราย คิดเป็นร้อยละ 70.36 พ้ืนที่มีสิ่งปลูกสร้างท าห้องเช่า หอพัก (รายเดือน) คิดอัตราภาษีร้อยละ 
12.5 ของค่ารายปี (ค่าเช่า) คิดเป็นร้อยละ 5.70 พ้ืนที่ประกอบกิจการ อัตราภาษีร้อยละ 12.5 ของค่า
รายปีตามสัญญาเช่า คิดเป็นร้อยละ 23.94 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในประเภทเพ่ืออยู่อาศัย  ที่ไม่มี
ภาระภาษี และประเภทประกอบกิจการจะมีจ านวนผู้เสียภาษีรองลงมาแต่ภาระภาษีมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 70.36  

ตำรำงที่ 3 แสดงการแจกแจงกลุ่มมูลค่าทรัพย์สินและภาระภาษีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประเภท
เพ่ืออาศัย (ไม่เข้าข่ายเสียภาษี) จ านวน 1,061ราย ประจ าปี 2562 

กลุ่ม มูลค่ำทรัพย์สิน (บำท) จ ำนวนผู้
ครอบครอง 

ภำระภำษ ี ร้อยละ ภำระภำษีสะสม 

1 0 - 746,911 907 0 0.00 0 
2 746,912 - 1,493,821 137 0 0.00 0 
3 1,493,822 - 2,240,732 6 0 0.00 0 
4 2,240,733 - 2,987,642 3 0 0.00 0 
5 2,987,643 - 3,734,553 2 0 0.00 0 
6 3,734,554 - 4,481,463 2 0 0.00 0 
7 4,481,464 - 5,228,374 1 0 0.00 0 
8 5,228,375 - 5,975,284 2 0 0.00 0 
9 5,975,285 - 6,722,195 0 0 0.00 0 
10 6,722,196 - 7,469,105 1 0 0.00 0 

รวม 1,061 0 100.00  

แหล่งที่มำ: รวบรวมโดยผู้วิจัย 
 

จากตารางที่ 3 จะพบว่าผู้ถือครองมูลค่าทรัพย์สินส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ 1 และ 2 ซึ่งเป็นกลุ่ม
ที่มีมูลค่าทรัพย์สินน้อยที่สุดใน 10 กลุ่ม และมีผู้ถือครองมูลค่าทรัพย์สินมากที่สุดอยู่ในกลุ่มที่ 10 
เพียง 1 ราย โดยทั้งหมดใน 10 กลุ่มนี้มีค่า MIN = 71,510 บาท MAX = 7,469,105 บาท AVERAGE 
= 514,241 บาท MEDIAN = 409,650 บาท และ S.D. = 469,046 บาท ทั้ง 10 กลุ่ม มีจ านวนรวม
ทั้งสิ้น 1,061 ราย ไม่เข้าข่ายเป็นผู้ต้องมีภาระภาษีตามฐานภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจ าปี 2562 
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ตำรำงที่ 4 แสดงการแจกแจงกลุ่มมูลค่าทรัพย์สินและภาระภาษีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน    
ประเภทห้องเช่า หอพัก จ านวน 86 ราย ประจ าปี 2562 

กลุ่ม มูลค่ำทรัพย์สิน (บำท) จ ำนวนผู้
ครอบครอง 

ภำระภำษ ี ร้อยละ ภำระภำษีสะสม 

1 0 - 4,992,870 73 1,496,250 75.48 1,496,250 
2 4,992,871 - 9,985,740 3 69,750 3.52 1,566,000 
3 9,985,741 - 14,978,610 2 54,000 2.72 1,620,000 
4 14,978,611 - 19,971,480 4 56,250 2.84 1,676,250 
5 19,971,481 - 24,964,350 1 81,000 4.09 1,757,250 
6 24,964,351 - 29,957,220 2 67,500 3.41 1,824,750 
7 29,957,221 - 34,950,090 0 0 0.00 1,824,750 
8 34,950,091 - 39,942,960 0 0 0.00 1,824,750 
9 39,942,961 - 44,935,830 0 0 0.00 1,824,750 
10 44,935,831 - 49,928,700 1 157,500 7.95 1,982,250 

รวม 86 1,982,250 100.00 1,982,250 

แหล่งที่มำ: รวบรวมโดยผู้วิจัย 
 

จากตารางที่ 4 จะพบว่าผู้ถือครองมูลค่าทรัพย์สินส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ 1 ซึ่งเป็นกลุ่มที่มี
มูลค่าทรัพย์สินน้อยที่สุดใน 10 กลุ่ม และมีผู้ถือครองมูลค่าทรัพย์สินมากที่สุดอยู่ในกลุ่มที่ 10 เพียง 1 
ราย โดยทั้งหมดใน 10 กลุ่มนี้มีค่า MIN = 85,900 บาท MAX = 49,928,700 บาท AVERAGE = 
4,045,138 บาท MEDIAN = 1,330,080 บาท และ S.D. = 7,541,327 บาท และมีภาระภาษี MIN = 
2,250 บาท MAX = 157,500 บาท AVERAGE = 24,148 บาท MEDIAN = 18,000 บาท และ S.D. 
= 24,165 บาท 

ตำรำงที่ 5 แสดงการแจกแจงมูลค่าทรัพย์สินและภาระภาษีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประเภท
ประกอบกิจการจ านวน 361 ราย ประจ าปี 2562 

กลุ่ม มูลค่ำทรัพย์สิน (บำท) จ ำนวนผู้
เสียภำษ ี

ภำระภำษ ี ร้อยละ ภำระภำษีสะสม 

1 0 - 22,744,033 351 42,740,595 61.94 42,740,595 
2 22,744,034 - 45,488,066 6 8,920,355 12.93 51,660,950 
3 45,488,067 - 68,232,100 0 0 0.00 51,660,950 
4 68,232,101 - 90,976,133 1 6,320,255 9.16 57,981,205 
5 90,976,134 - 113,720,166 0 0 0.00 57,981,205 
6 113,720,167 - 136,464,199 0 0 0.00 57,981,205 
7 136,464,200 - 159,208,232 0 0 0.00 57,981,205 
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กลุ่ม มูลค่ำทรัพย์สิน (บำท) จ ำนวนผู้
เสียภำษ ี

ภำระภำษ ี ร้อยละ ภำระภำษีสะสม 

8 159,208,233 - 181,952,266 0 0 0.00 57,981,205 
9 181,952,267 - 204,696,299 0 0 0.00 57,981,205 
10 204,696,300 - 227,440,332 3 11,020,662 15.97 69,001,867 

รวม 361 69,240,521 100.00   

แหล่งที่มำ: รวบรวมโดยผู้วิจัย 
 
จากตารางที่ 5 จะพบว่าผู้ถือครองมูลค่าทรัพย์สินส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ 1 ซึ่งเป็นกลุ่มที่มี

มูลค่าทรัพย์สินน้อยที่สุดใน 10 กลุ่ม และมีผู้ถือครองมูลค่าทรัพย์สินมากที่สุดอยู่ในกลุ่มที่ 10 จ านวน 
3 ราย โดยทั้งหมดใน 10 กลุ่มนี้มีมูลค่าทรัพย์สิน MIN = 56,664 บาท MAX = 277,440,332 บาท       
AVERAGE = 4,623,693 บาท MEDIAN = 617,686 บาท และ S.D. = 23,909,453 บาท และมีภาระภาษี 
MIN = 4,500 บาท MAX = 7,340,037 บาท AVERAGE = 191,141 บาท MEDIAN = 20,250 บาท
และ S.D. = 623,525 บาท 

ตำรำงที่ 6 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้มีภาระภาษีบ ารุงท้องที่ จ าแนกตามประเภทของฐาน
ภาษี จ านวน 844 ราย ประจ าปี 2562 

ประเภท จ ำนวน (รำย) ร้อยละ 

อยู่อาศัย (คิดเฉพาะที่ดิน ยกเว้น 1 งาน) 198 23.46 
เกษตร 94 11.14 

ประกอบกิจการ(ท้ิงร้าง) 170 20.14 
พื้นที่ว่างเปล่า(รกร้าง) 382 45.26 

รวม 844 100 

 แหล่งที่มำ: รวบรวมโดยผู้วิจัย 
 

จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาษีบ ารุงท้องที่ จ าแนกประเภทตามฐานภาษีของ  
4 ประเภท พ้ืนที่อยู่อาศัยที่มีสิ่งปลูกสร้างเพ่ืออยู่อาศัยไม่เต็มพ้ืนที่ คิดอัตราฐานภาษีเฉพาะที่ดินส่วนที่
เหลือในฐานภาษีบ ารุงท้องที่ โดยคิดราคาที่ดินจากราคาปานกลางไร่ละ 8,000 บาท ภาษีไร่ละ 40 
บาท จ านวน 198 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.46 พ้ืนที่เกษตรกรรม คิดอัตราภาษีราคาที่ดินจากราคาปาน
กลางไร่ละ 8,000 บาท ภาษีไร่ละ 40 บาท จ านวน 94 ราย คิดเป็น ร้อยละ 11.14 พ้ืนที่มีสิ่งปลูก
สร้างเพ่ือประกอบกิจการแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์(ทิ้งร้าง) คิดอัตราภาษีราคาที่ดินจากราคาปานกลาง  
ไร่ละ 8,000 บาท ภาษีไร่ละ 40 บาท จ านวน 170 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.14 พ้ืนที่ว่างเปล่าไม่มีสิ่ง
ปลูกสร้างไม่มีการใช้ประโยชน์ (รกร้าง) คิดอัตราภาษีราคาที่ดินจากราคาปานกลางไร่ละ 8,000 บาท 
ภาษีไร่ละ 40 บาท คูณ 2 เท่า จ านวน 382 ราย คิดเป็นร้อยละ 45.26  
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ตำรำงที่ 7 แสดงการแจกแจงมูลค่าทรัพย์สินและภาระภาษีของภาษีบ ารุงท้องที่ ประเภทเพ่ืออาศัย 
(ค านวณฐานภาษีเฉพาะที่ดิน ในฐานภาษีบ ารุงท้องที่ โดยยกเว้น 1 งาน) จ านวน 198 ราย 
ประจ าปี 2562 

กลุ่ม มูลค่ำทรัพย์สิน (บำท) จ ำนวนผู้
เสียภำษ ี

ภำระภำษ ี ร้อยละ ภำระภำษีสะสม 

1 0 - 258,240 6 89 2.71 89 
2 258,241 - 516,480 55 568 17.29 657 
3 516,481 - 774,720 38 504 15.34 1,161 
4 774,721 - 1,032,960 37 565 17.19 1,726 
5 1,032,961 - 1,291,200 22 423 12.87 2,149 
6 1,291,201 - 1,549,440 13 290 8.83 2,439 
7 1,549,441 - 1,807,680 13 386 11.75 2,825 
8 1,807,681 - 2,065,920 8 249 7.58 3,074 
9 2,065,921 - 2,324,160 5 164 4.99 3,238 
10 2,324,161 - 2,582,400 1 48 1.47 3,286 

รวม 198 3,286 100.00 3,286  

แหล่งที่มำ: รวบรวมโดยผู้วิจัย 
 
จากตารางที่ 7 จะพบว่ามีผู้ถือครองมูลค่าทรัพย์สินอยู่ในทุกกลุ่ม แต่กลุ่มที่ 10 มีการถือ

ครองมูลค่าทรัพย์สิน เพียง 1 ราย โดยทั้งหมดใน 10 กลุ่มนี้มีมูลค่าทรัพย์สิน MIN = 167,550 บาท 
MAX = 2,582,400 บาท AVERAGE = 892,319 บาท MEDIAN = 770,911 บาท และ S.D. = 525,404 
บาท และมีภาระภาษี MIN = 0 บาท MAX = 49บาท AVERAGE = 17 บาท MEDIAN = 12 บาท 
และ S.D. = 13 บาท 

ตำรำงท่ี 8 แสดงการแจกแจงมูลค่าทรัพย์สินและภาระภาษีของภาษีบ ารุงท้องที่ ประเภทเกษตรกรรม 
จ านวน 94 ราย ประจ าปี 2562 

กลุ่ม มูลค่ำทรัพย์สิน (บำท) จ ำนวนผู้เสีย
ภำษี 

ภำระภำษ ี ร้อยละ ภำระภำษีสะสม 

1 0 - 30,508 78 4,394 38.17 4,394 
2 30,509 - 61,016 9 1,867 16.22 7,351 
3 61,017 - 91,524 3 1,090 9.47 7,351 
4 91,525 - 122,032 3 2,635 22.89 9,986 
5 122,033 - 152,540 0 0 0.00 9,986 
6 152,541 - 183,048 0 0 0.00 9,986 
7 183,049 - 213,556 0 0 0.00 9,986 
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กลุ่ม มูลค่ำทรัพย์สิน (บำท) จ ำนวนผู้เสีย
ภำษี 

ภำระภำษ ี ร้อยละ ภำระภำษีสะสม 

8 213,557 - 244,064 0 0 0.00 9,986 
9 244,065 - 274,572 0 0 0.00 9,986 
10 274,573 - 305,080 1 1,525 13.25 11,511 

รวม 94 11,511 100.00  11,511 

แหล่งที่มำ: รวบรวมโดยผู้วิจัย 
 

จากตารางที่ 8 จะพบว่าผู้ถือครองมูลค่าทรัพย์สินส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ 1 ซึ่งเป็นกลุ่มที่มี
มูลค่าทรัพย์สินน้อยที่สุดใน 10 กลุ่ม และมีผู้ถือครองมูลค่าทรัพย์สินมากที่สุดอยู่ในกลุ่มที่ 10 เพียง 1 
ราย โดยทั้งหมดใน 10 กลุ่มนี้มีค่า MIN = 420 บาท MAX = 305,080 บาท AVERAGE = 22,338 
บาท MEDIAN = 11,123 บาท และ S.D. = 37,417 บาท และมีภาระภาษี MIN = 2 บาท MAX = 
1,525 บาท AVERAGE = 112 บาท MEDIAN = 56 บาท และ S.D. = 187 บาท 

ตำรำงที่ 9 แสดงการแจกแจงมูลค่าทรัพย์สินและภาระภาษีของภาษีบ ารุงท้องที่ ประเภททิ้งร้าง 
(ประกอบกิจการ) จ านวน 170 ราย ประจ าปี 2562 

กลุ่ม มูลค่ำทรัพย์สิน (บำท) จ ำนวนผู้
เสียภำษ ี

ภำระภำษ ี ร้อยละ ภำระภำษีสะสม 

1 0 - 576,268 155 0 0 0 
2 576,269 - 1,152,536 10 0 0 0 
3 1,152,537 - 1,728,804 1 0 0 0 
4 1,728,805 - 2,305,072 2 0 0 0 
5 2,305,073 - 2,881,340 0 0 0 0 
6 2,881,341 - 3,457,608 0 0 0 0 
7 3,457,609 - 4,033,876 1 0 0 0 
8 4,033,877 - 4,610,144 0 0 0 0 
9 4,610,145 - 5,186,412 0 0 0 0 
10 5,186,413 - 5,762,680 1 0 0 0 

รวม 170 0 0 0 

แหล่งที่มำ: รวบรวมโดยผู้วิจัย 
 
จากตารางที่ 9 จะพบว่าผู้ถือครองมูลค่าทรัพย์สินส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ 1 มีภาระภาษีคิดเป็น

ร้อยละ 35.30 ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีมูลค่าทรัพย์สินน้อยที่สุดใน 10 กลุ่ม และมีผู้ถือครองมูลค่าทรัพย์สิน
มากที่สุดอยู่ในกลุ่มที่ 10 เพียง 1 ราย ภาระภาษีคิดเป็นร้อยละ 26.11 โดยทั้งหมดใน 10 กลุ่มนี้มี
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มูลค่าทรัพย์สิน MIN = 72,380 บาท MAX = 5,762,680 บาท AVERAGE = 293,116 บาท MEDIAN 
= 160,890 บาท และ S.D. = 569,543บาท ไม่มีภาระภาษี 

ตำรำงที่ 10 แสดงการแจกแจงมูลค่าทรัพย์สินและภาระภาษีของภาษีบ ารุงท้องที่ ประเภทพ้ืนที่ว่าง
เปล่า (รกร้าง) จ านวน 382 ราย ประจ าปี 2562 

กลุ่ม มูลค่ำทรัพย์สิน (บำท) จ ำนวนผู้
เสียภำษ ี

ภำระภำษ ี ร้อยละ ภำระภำษีสะสม 

1 0 - 9,576 278 8,098 22.36 8,098 
2 9,577 - 19,152 48 6,304 17.41 19,808 
3 19,153 - 28,728 23 5,406 14.93 19,808 
4 28,729 - 38,304 9 2,973 8.21 22,781 
5 38,305 - 47,880 12 5,198 14.35 27,979 
6 47,881 - 57,456 5 2,685 7.41 30,664 
7 57,457 - 67,032 1 594 1.64 31,258 
8 67,033 - 76,608 2 1,386 3.83 32,644 
9 76,609 - 86,184 1 838 2.31 33,482 
10 86,185 - 95,760 3 2,735 7.55 36,217 

รวม 382 36,217 100.00 36,217 

แหล่งที่มำ: รวบรวมโดยผู้วิจัย 
 
จากตารางที่ 10 จะพบว่ามีผู้ถือครองมูลค่าทรัพย์สินอยู่ในทุกกลุ่ม แต่มีผู้ถือครองมูลค่าทรัพย์สิน

ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ 1 กลุ่มที่มีมูลค่าทรัพย์สินน้อยที่สุดใน 10 กลุ่ม ซึ่งมีภาระภาษีคิดเป็นร้อยละ 22.36 
และมีผู้ถือครองมูลค่าทรัพย์สินกลุ่มที่ 10 กลุ่มที่มีมูลค่าทรัพย์สินมากที่สุด จ านวน 3 ราย ภาระภาษีคิด
เป็นร้อยละ 22.36 มี โดยทั้งหมดใน 10 กลุ่มนี้มีมูลค่าทรัพย์สิน MIN = 22 บาท MAX = 95,760 บาท 
AVERAGE = 9,481 บาท MEDIAN = 3,740 บาท และ S.D. = 14,800 บาท และมีภาระภาษี MIN = 0 
บาท MAX = 958 บาท AVERAGE = 95 บาท MEDIAN = 37 บาท และ S.D.= 148 บาท  

ตำรำงที่ 11 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้มีภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จ าแนกตามประเภท
อัตราภาษี ประจ าปี 2563  

ประเภทภำษี จ ำนวน(รำย) ร้อยละ 

เพื่ออยู่อาศัย 1,345 57.18 
พาณิชยกรรม (อ่ืน ๆ) 361 15.35 

เกษตรกรรม 94 4.00 
ที่รกร้าง 552 23.47 

รวม 2,352 100 

แหล่งที่มำ: รวบรวมโดยผู้วิจัย 



 404 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอสิระของ 
นักศึกษาหลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุรี 

จากตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จ าแนกประเภทตาม
ประเภทการใช้ประโยชน์ของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 4 ประเภท  

1) ประเภทเพ่ืออยู่อาศัย จะมีภาระภาษีที่คิดจากอัตราภาษีต่างกัน คือ บ้านหลังหลัก หากมี
มูลค่าทรัพย์สินไม่เกิน 50 ล้านบาท จะได้รับการยกเว้น มีจ านวน 219 ราย บ้านหลังรอง คิดอัตรา
ภาษีจากมูลค่าทรัพย์สิน ไม่เกิน 50 ล้านบาท คูณ 0.02% มีจ านวน 1,051 ราย ห้องเช่า หอพัก (ราย
เดือน) จะอยู่ในกลุ่มเพ่ืออยู่อาศัย คิดอัตราภาษีจากมูลค่าทรัพย์สิน คูณ 0.02% จ านวน 75 ราย  
รวมประเภทเพ่ืออยู่อาศัยทั้งหมดเป็นจ านวน 1,345 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.18    

2) ประเภทพาณิชยกรรม (อ่ืน ๆ) หากมีมูลค่าทรัพย์สินไม่เกิน 50 ล้านบาท คิดอัตราภาษี 
0.3% จ านวน 356 ราย และมูลค่าทรัพย์สินตั้งแต่ 50-200 ล้านบาท คิดอัตราภาษี 0.4% จ านวน 5 
ราย รวมประเภทพาณิชยกรรม (อ่ืน ๆ) ทั้งสิ้น จ านวน 361 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.35     

3) ประเภทเกษตรกรรม ทุกรายมีมูลค่าทรัพย์สินไม่เกิน 75 ล้านบาท คิดอัตราภาษี 0.01% 
ของราคามูลค่าตามอัตราจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 94 ราย คิดเป็นร้อยละ 4 

4) ประเภทที่รกร้าง ทุกรายมีมูลค่าทรัพย์สินไม่เกิน 50 ล้านบาท คิดอัตราภาษี 0.3% 
จ านวน 552 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.47   

ตำรำงที่ 12 แสดงการแจกแจงมูลค่าทรัพย์สินและภาระภาษีของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    
ประเภทเพื่ออยู่อาศัย ประจ าปี 2563 จ านวน 1,345 ราย 

กลุ่ม มูลค่ำทรัพย์สิน (บำท) จ ำนวนผู้
เสียภำษ ี

ภำระภำษ ี ร้อยละ ภำระภำษีสะสม 

1 0 - 4,357,536 1,254 330,265 12.16 330,265 
2 4,357,537 - 8,715,072 58 377,049 13.88 707,314 
3 8,715,073 - 13,072,608 17 178,065 6.56 885,378 
4 13,072,609 - 17,430,144 4 191,344 7.05 1,076,723 
5 17,430,145 - 21,787,680 4 242,299 8.92 1,319,022 
6 21,787,681 - 26,145,216 1 2,184 0.08 1,321,206 
7 26,145,217 - 30,502,752 4 328,663 12.10 1,649,869 
8 30,502,753 - 34,860,288 1 31,208 1.15 1,681,077 
9 34,860,289 - 39,217,824 1 267,632 9.85 1,948,709 
10 39,217,825 - 43,575,360 2 767,220 28.25 2,715,929 

รวม 1,345 2,715,929 100.00 2,715,929  

แหล่งที่มำ: รวบรวมโดยผู้วิจัย 
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จากตารางที่ 12 เป็นข้อมูลของผู้มีภาระภาษีรายเดียวกันกับภาษีโรงเรือนและที่ดินประเภท
เพ่ืออยู่อาศัย จ านวน 1,061 ราย และประเภทห้องเช่าหอพัก จ านวน 86 ราย และภาษีบ ารุงท้องที่ 
ประเภทเพ่ืออยู่อาศัย ได้รับการยกเว้นฐานภาษี 1 งาน จ านวน 198 ราย รวมมาจัดเรียงให้อยู่ใน
ข้อมูลการวิเคราะห์ของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นจ านวนทั้งสิ้น 1,345 ราย ซึ่งจะพบว่าผู้ถือ
ครองมูลค่าทรัพย์ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ 1 จ านวน 1 ,254 ราย มีภาระภาษีคิดเป็นร้อยละ 12.16 
ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีมูลค่าทรัพย์สินน้อยที่สุดใน 10 กลุ่ม และมีผู้ถือครองมูลค่าทรัพย์สินมากที่ สุดอยู่ใน
กลุ่มท่ี 10 จ านวน 2 ราย มีภาระภาษีคิดเป็นร้อยละ 28.25 โดยทั้งหมดใน 10 กลุ่ม มีมูลค่าทรัพย์สิน 
MIN = 200,000 บาท MAX = 43,457,360 บาท AVERAGE = 1,605,991 บาท MEDIAN = 688,000 
บาท และ S.D. = 3,246,257 บาท และมีภาระภาษี MIN = 0 บาท MAX = 549,343 บาท AVERAGE = 
2,018 บาท MEDIAN = 127 บาท และ S.D. = 19,276 บาท 

ตำรำงที่ 13 แสดงการแจกแจงมูลค่าทรัพย์สินและภาระภาษีของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง         
ประเภทพาณิชยกรรม ประจ าปี 2563 จ านวน 361 ราย 

กลุ่ม มูลค่ำทรัพย์สิน (บำท) จ ำนวนผู้
เสียภำษ ี

ภำระภำษ ี ร้อยละ ภำระภำษีสะสม 

1 0 - 38,397,423 347 5,725,740 44.11 5,725,740 
2 38,397,424 - 76,794,846 10 2,303,870 17.75 8,029,610 
3 76,794,847 - 115,192,270 1 449,754 3.47 8,479,363 
4 115,192,271 - 153,589,693 0 0 0.00 8,479,363 
5 153,589,694 - 191,987,116 0 0 0.00 8,479,363 
6 191,987,117 - 230,384,539 1 1,137,061 8.76 9,616,424 
7 230,384,540 - 268,781,962 0 0 0.00 9,616,424 
8 268,781,963 - 307,179,386 1 1,442,878 11.12 11,059,302 
9 307,179,387 - 345,576,809 0 0 0.00 11,059,302 
10 345,576,810 - 383,974,232 1 1,919,871 14.79 12,979,173 

รวม 361 12,979,173 100.00  12,979,173 

แหล่งที่มำ: รวบรวมโดยผู้วิจัย 
 
จากตารางที่ 13 จะพบว่าผู้ถือครองมูลค่าทรัพย์ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่  1 จ านวน 347 ราย 

ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีมูลค่าทรัพย์สินน้อยที่สุดใน 10 กลุ่ม มีภาระภาษีรวมกันคิดเป็นร้อยละ 44.11 ในส่วน 
ผู้ถือครองมูลค่าทรัพย์สินมากที่สุดอยู่ในกลุ่มที่ 10 มีเพียงจ านวน 1 ราย มีภาระภาษีรวมกันคิดเป็น
ร้อยละ 14.79 โดยทั้ งหมดใน 10 กลุ่มนี้มีมูลค่าทรัพย์สิน  MIN = 165,935 บาท MAX = 
383,974,232 บาท AVERAGE = 9,686,836 บาท MEDIAN = 2,363,408 บาท และ S.D. = 29,982,249 
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บาท และมีภาระภาษี MIN = 498 บาท MAX = 1,919,871 บาท AVERAGE = 35,953 บาท MEDIAN 
= 7,090 บาท และ S.D. = 145,225 บาท  

ตำรำงที่  14 แสดงการแจกแจงมูลค่าทรัพย์สินและภาระภาษี ของภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ าง                     
ประเภทเกษตรกรรม ประจ าปี 2563 จ านวน 94 ราย 

กลุ่ม มูลค่ำทรัพย์สิน (บำท) จ ำนวนผู้
เสียภำษ ี

ภำระภำษ ี ร้อยละ ภำระภำษีสะสม 

1 0 - 6,864,300 73 625 1.66 625 
2 6,864,301 - 13,728,600 13 13,519 36.00 20,370 
3 13,728,601 - 20,592,900 4 6,226 16.58 20,370 
4 20,592,901 - 27,457,200 1 2,567 6.84 22,937 
5 27,457,201 - 34,321,500 1 3,383 9.01 26,320 
6 34,321,501 - 41,185,800 0 0 0.00 26,320 
7 41,185,801 - 48,050,100 1 4,365 11.62 30,685 
8 48,050,101 - 54,914,400 0 0 0.00 30,685 
9 54,914,401 - 61,778,700 0 0 0.00 30,685 
10 61,778,701 - 68,643,000 1 6,864 18.28 37,549 

รวม 94 37,549 100.00 37,549 

แหล่งที่มำ: รวบรวมโดยผู้วิจัย 
 
จากตารางที่ 14 จะพบว่าผู้ถือครองมูลค่าทรัพย์ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ 1 มีจ านวน 73 ราย 

ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีมูลค่าทรัพย์สินน้อยที่สุดใน 10 กลุ่ม มีภาระภาษีรวมกันคิดเป็นร้อยละ 1.66 ในส่วนผู้ถือ
ครองมูลค่าทรัพย์สินมากที่สุดอยู่ในกลุ่มที่ 10 มีเพียงจ านวน 1 ราย มีภาระภาษีรวมกันคิดเป็นร้อยละ 
18.28 โดยทั้งหมดใน 10 กลุ่มนี้มีมูลค่าทรัพย์สิน MIN = 84,000 บาท MAX = 68,643,000 บาท         
AVERAGE = 5,618,877 บาท MEDIAN = 2,697,200 บาท และ S.D. = 9,540,472 บาท และมีภาระ
ภาษ ีMIN = 2 บาท MAX = 6,864 บาท AVERAGE = 562 บาท MEDIAN = 270 บาท และ S.D. = 
954 บาท  

ตำรำงท่ี 15 แสดงการแจกแจงมูลค่าทรัพย์สินและภาระภาษีของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภท
รกร้าง ประจ าปี 2563 จ านวน 552 ราย 

กลุ่ม มูลค่ำทรัพย์สิน (บำท) จ ำนวนผู้
เสียภำษ ี

ภำระภำษ ี ร้อยละ ภำระภำษีสะสม 

1 0 - 4,069,800 449 1,341,157 29.23 1,341,157 
2 4,069,801 - 8,139,600 48 858,210 18.71 2,878,742 
3 8,139,601 - 12,209,400 24 679,375 14.81 2,878,742 
4 12,209,401 - 16,279,200 13 545,493 11.89 3,424,235 
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กลุ่ม มูลค่ำทรัพย์สิน (บำท) จ ำนวนผู้
เสียภำษ ี

ภำระภำษ ี ร้อยละ ภำระภำษีสะสม 

5 16,279,201 - 20,349,000 8 414,730 9.04 3,838,965 
6 20,349,001 - 24,418,800 5 348,549 7.60 4,187,514 
7 24,418,801 - 28,488,600 1 85,008 1.85 4,272,522 
8 28,488,601 - 32,558,400 2 139,778 3.05 4,412,300 
9 32,558,401 - 36,628,200 0 0 0.00 4,412,300 
10 36,628,201 - 40,698,000 2 175,506 3.83 4,587,806 

รวม 552 4,587,806 100.00  4,587,806 

แหล่งที่มำ: รวบรวมโดยผู้วิจัย 
 
จากตารางที่ 15 เป็นข้อมูลของผู้มีภาระภาษีรายเดียวกันกับภาษีบ ารุงท้องที่ ประเภททิ้งร้าง 

จ านวน 170 ราย และประเภทรกร้าง จ านวน 382 ราย น ามาจัดเรียงให้อยู่ในข้อมูลการวิเคราะห์ของภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นจ านวนทั้งสิ้น 552 ราย ซึ่งจะพบว่าจะพบว่าผู้ถือครองมูลค่าทรัพย์ส่วน
ใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ 1 มีจ านวน 449 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีมูลค่าทรัพย์สินน้อยที่สุดใน 10 กลุ่ม และผู้ถือ
ครองมูลค่าทรัพย์สินมากที่สุดอยู่ในกลุ่มที่ 10 มีจ านวน 2 ราย โดยทั้งหมดใน 10 กลุ่มนี้มีมูลค่า
ทรัพย์สิน MIN = 12,000 บาท MAX = 40,698,000 บาท AVERAGE = 2,770,414 บาท MEDIAN = 
715,500 บาท และ S.D.= 5,025,471 บาท และมีภาระภาษี MIN = 36 บาท MAX = 122,094 บาท 
AVERAGE = 8,311 บาท MEDIAN = 2,147 บาท และ S.D. = 15,076 บาท  

แผนภูมิที่ 1 แสดงมูลค่าทรัพย์สินและภาระภาษีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภาษีเก่า) ตามลักษณะ    
เพ่ืออยู่อาศัยเท่านั้น 
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แผนภูมิที่  2 แสดงมูลค่าทรัพย์สินและภาระภาษีของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภาษีใหม่) 
ตามลักษณะเพ่ืออยู่อาศัยเท่านั้น 

 
 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบแผนภูมิที่ 1 กับแผนภูมิที่ 2 พบว่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน                
มีข้อยกเว้นให้สิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัยเต็มพ้ืนที่ จ านวน 1,061 ราย ไม่ต้องมีภาระภาษี แต่เมื่อใช้
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง จะยกเว้นให้ผู้มีทรัพย์สินเป็นบ้านหลังหลักเท่านั้นไม่ต้องมีภาระภาษี ซึ่งมี
จ านวน 180 ราย ท าให้ผู้มีภาระภาษีมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น เพราะท าให้เกิดการกระจายภาระภาษีมากขึ้น 
และแต่ละราย มีภาระภาษีสูงขึ้นด้วย  

แผนภูมิที่ 3 แสดงมูลค่าทรัพย์สินและภาระภาษีของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามประเภทเพ่ืออยู่
อาศัย 
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ผลการวิเคราะห์ แผนภูมิที่ 3 เป็นการน าข้อมูลของตารางที่ 4.12 มาท าในแผนภูมิ                 
เพ่ือเปรียบเทียบกับแผนภูมิที่ 1 และแผนภูมิที่ 2 จะพบว่าหากวิเคราะห์จ าแนกตามประเภทอัตรา
ภาษขีองภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่น ากิจการประเภทห้องเช่าหอพักมารวมอยู่ในประเภทเพ่ืออาศัย
และคิดค านวณอัตราภาษีเดียวกันกับประเภทเพ่ืออยู่อาศัย คือ 0.02% พบว่าไม่มีการกระจายภาระ
ภาษี สังเกตได้ว่าผู้มีทรัพย์สินตามล าดับจากน้อยไปมาก ไม่มีการกระจายภาษีตามมูลค่าทรัพย์สิน 

ผู้มีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีมูลค่าสูงส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งปลูกสร้างมีที่ลักษณะประกอบการเพ่ืออยู่
อาศัย แต่คิดอัตราภาษี ต่อตารางเมตร ซึ่งท าให้มูลค่าภาระภาษีจะถูกไปอยู่ในกลุ่มเดียวกับสิ่งปลูก
สร้างเพ่ืออยู่อาศัย ซึ่งมีมูลค่าภาระภาษีน้อย 

แผนภูมิที่ 4 แสดงมูลค่าทรัพย์สินและภาระภาษีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภาษีเก่า) ตามลักษณะ
ประกอบกิจการ 

 
 

แผนภูมิที่ 5 แสดงมูลค่าทรัพย์สินและภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภาษีใหม่) ตามลักษณะประกอบ
กิจการ 
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ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบแผนภูมิที่ 4 กับแผนภูมิที่ 5 พบว่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ประเภทพาณิชยกรรม (อ่ืน ๆ) มีการกระจายจ านวนผู้มีภาระภาษีมากขึ้นตามมูลค่าทรัพย์สิน 
แต่มูลค่าภาระภาษีของแต่ละรายลดลง เมื่อเทียบกับภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

แผนภูมิที่ 6 แสดงมูลค่าทรัพย์สินและภาระภาษีของภาษีบ ารุงท้องที่ (ภาษีเก่า) ตามลักษณะที่ดิน 
รกร้าง 

 
 
แผนภูมิที่ 7  แสดงมูลค่าทรัพย์สินและภาระภาษีของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภาษีใหม่) 

ตามลักษณะที่ดินรกร้าง 

 
 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ แผนภูมิที่ 6 กับ แผนภูมิที่ 7 พบว่า ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ประเภทพาณิชยกรรม (อ่ืน ๆ) มีการกระจายจ านวนผู้มีภาระภาษีตามมูลค่าทรัพย์สินเพ่ิมขึ้น และ
มูลค่าภาระภาษีของแต่ละรายเพิ่มสูงข้ึนด้วย เมื่อเทียบกับภาษีบ ารุงท้องที่ 
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12. อภิปรำยผลกำรวิจัย 
  

การวิจัยเรื่อง เปรียบเทียบการกระจายภาระภาษี ก่อนและหลังการใช้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง กรณีศึกษาเทศบาลนครแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบภาระภาษีของ
ผู้ถือครองทรัพย์สินในระดับมูลค่าที่ต่างกันระหว่างภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ กับภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลผู้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ 
ประจ าปี 2562 และข้อมูลผู้มีเสียภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าปี 2563 โดยน ามาคิดค านวณแบบ
ไม่มีข้อยกเว้นจากกฎหมายบรรเทาภาระภาษี ในรายเดียวกัน โดยขอความร่วมมือใช้ข้อมูลจากฝ่าย
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ส านักคลัง เทศบาลนครแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี แต่พบว่า
ฐานข้อมูลผู้เสียภาษีในกลุ่มตัวอย่างมีจ านวนมาก ต้องน าข้อมูลมาคัดกรองกับฐานข้อมูลของส่วน
พัฒนารายได้ ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ ส านักคลัง เทศบาลนครแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี 
ซึ่งฐานข้อมูลในส่วนนี้ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในระบบสารสนเทศ เป็นการคิดค านวณทีละราย
จัดท าออกเป็นเอกสาร และไม่ได้มีการจัดแยกเอกสารข้อมูลแต่ละหมู่แต่ละชุมชน แต่จัดเก็บตามเลข
ทะเบียนลงรับ ส่วนหนึ่งผู้วิจัยจึงต้องอาศัยการค้นหาเอกสารและคัดแยกข้อมูล อีกส่วนหนึ่งเป็นการ
ค านวณภาษีตามอัตราภาษี เพ่ือให้มีปริมาณจ านวนกลุ่มตัวอย่างเพียงพอต่อการวิเคราะห์และอยู่ใน
กรอบเวลาการท าผลการวิเคราะห์ข้อมูล   

 
กำรอภิปรำยผลกำรวิจัย 
จากการศึกษาเปรียบเทียบการกระจายภาระภาษี ก่อนและหลังการใช้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก

สร้าง กรณีศึกษาเทศบาลนครแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี สามารถอภิปรายผลที่ได้จากการศึกษาตาม
ค าถามการวิจัยได้ ดังนี้ 

1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบ ารุงท้อง มีการกระจายภาระภาษีหรือไม่ มีลักษณะ
อย่างไร  

จากผลการศึกษา พบว่า 
ประเภททรัพย์สิน 1 เพ่ืออยู่อาศัย ซึ่งเป็นจ านวนประชากรส่วนมากของกลุ่มผู้มีทรัพย์สินใน

ทุกประเภท แต่ไม่ว่าจะมีมูลค่าทรัพย์สินมากหรือน้อย ถ้ามีสิ่งปลูกสร้างเต็มพ้ืนที่ไม่มีภาระภาษีทั้งสิ้น 
กล่าวคือ ไม่มีการกระจายภาระภาษีมายังกลุ่มผู้มีทรัพย์สินเพ่ืออยู่อาศัยที่มีจ านวนเป็นส่วนใหญ่ของ
ประเภททรัพย์สินทั้งหมด 

ประเภททรัพย์สินที่ 2 ห้องเช่า หอพัก และประเภททรัพย์สินที่ 3 ประกอบกิจการ สืบเนื่อง
จากกลุ่มตัวอย่างอยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลนคร ในจังหวัดชลบุรี และเป็นเทศบาลที่มีพ้ืนที่อยู่ในแหล่ง
เศรษฐกิจ จึงมีธุรกิจประเภทเกี่ยวกับห้องเช่า หอพัก และประกอบกิจการจ านวนมาก คิดฐานภาษี
จากค่ารายปี คือ ค่ารายปี x 12.5 % ซึ่งจะมีการกระจายภาระภาษีตามฐานรายได้ อาจกล่าวได้ว่า
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ภาษีโรงเรือนและที่ดินอาจท าให้ไม่เกิดความเป็นธรรมในด้านภาระภาษี เพราะท าให้ผู้ประกอบการ
ประเภทเพื่ออยู่อาศัยต้องมีภาระภาษีซ้ าซ้อนและยังเป็นการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากภาระ
ภาษีเกิดขึ้นจากการแจ้งค่ารายปีต่อเจ้าหน้าที่และให้อ านาจในการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการ
ประเมินภาษ ี

ประเภททรัพย์สินที่ 4 เกษตรกรรม มีการกระจายภาระภาษีตามฐานภาษีบ ารุงท้องที่ โดยคิด
จากราคาปานกลางของพ้ืนที่กลุ่มตัวอย่างท่ีมีราคาท่ีดิน 1 ไร่ ราคาปานกลางที่ 8,000 บาท ภาษีไร่ละ 
40 บาท แต่ทั้งนี้ภาระภาษีที่ประชากรต้องเสียนั้นไม่เกิดความเป็นธรรม เพราะแต่ละท าเลมีราคาซื้อ
ขายที่ดินที่ต่างกัน ถึงแม้จะอยู่ในชุมชนเดียวกันก็ตาม พ้ืนที่รอบข้างก็มีส่วนท าให้ราคาที่ดินแตกต่าง
กันด้วย บางรายมูลค่าของทรัพย์สินจากที่ดินนั้นอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าราคาปานกลางก็เป็นได้ 
แต่ต้องใช้ฐานภาระภาษีที่เท่ากัน 

ประเภททรัพย์สินที่ 5 ทิ้งร้าง ไม่มีการกระจายภาระภาษี เนื่องจากเป็นสิ่งปลูกสร้างประเภท
ประกอบกิจการแต่ไม่ได้มีรายได้ จึงไม่ต้องมีภาระภาษี แต่หากเปรียบเทียบกับฐานภาษีประเภทรกร้าง
นั้น กลับต้องมีภาระภาษี ที่มีการคิดภาษีจากราคาปานกลาง 8,000 บาท ภาษีไร่ละ 40 บาท ซึ่งหาก
มองการใช้ประโยชน์นั้นย่อมต้องมีภาระภาษีเช่นเดียวกัน 

ประเภททรัพย์สินที่ 6 รกร้าง มีการกระจายภาระภาษีแต่ไม่เป็นธรรม เนื่องจาก คิดฐานภาษี
จากราคาปานกลาง 8,000 บาท ภาษีไร่ละ 40 บาท เช่นเดียวกับประเภทเกษตรกรรม เพียงแต่คิด
เป็น 2 เท่า แต่พ้ืนฐานความจริงมูลค่าทรัพย์สินประเภทนี้ต้องยึดหลักราคาประเมิน เพราะทุกท าเลมี
ราคาต่างกันท าให้มูลค่าทรัพย์สินย่อมต่างกันด้วย และประชากรผู้ครอบครองทรัพย์สินประเภทรกร้าง
อาจเป็นทั้งคนที่มีฐานะเพ่ือเก็บไว้เก็งก าไร แต่อีกบางรายอาจเป็นคนที่ไม่มีก าลังในการลงทุนจึงต้อง
ปล่อยให้ที่ดินรกร้าง เมื่อเปรียบเทียบอาจกล่าวได้ว่าเกิดความเหลื่อมล้ าในด้านฐานะ 

สรุป ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ไม่มีการกระจายภาระภาษี จากการใช้ฐานภาษี ตาม พ.ร.บ.ภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475 และ พ.ร.บ.ภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 

1) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสามารถท าให้เกิดการกระจายภาระภาษีหรือไม่ มีลักษณะ
อย่างไร 

จากผลการศึกษา พบว่า ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีการกระจายภาระภาษี โดยแยกตาม
ประเภท ดังนี้ 

ประเภททรัพย์สินที่ 1 เพื่ออยู่อาศัย มีการกระจายภาระภาษีได้อย่างเป็นธรรม คือ ประชากร
ที่มีทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างเพ่ืออยู่อาศัยบ้านหลังหลักนั้น ไม่ต้องมีภาระภาษี ส่วนประชากรที่มีบ้าน
มากกว่า 1 หลัง ต้องมีภาระภาษีทุกราย บางรายมีหลายหลังเพ่ือใช้ประโยชน์ในการให้เช่า หรือขายเพ่ือ
พาณิชยกรรม อัตราภาษีประเภทเพ่ืออยู่อาศัยจึงเหมาะสมและเกิดความเป็นธรรม  
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ประเภททรัพย์สินที่  2 พาณิชยกรรม มีการกระจายภาระภาษีตามมูลค่าทรัพย์สิน 
เช่นเดียวกับภาษีโรงเรือนและท่ีดิน โดยคิดอัตราภาษีจากมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งต่างจากภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน ที่คิดจากฐานค่ารายปี แต่สิ่งที่พบคือ ภาระภาษีของแต่ละรายลดลงมาก 

ประเภททรัพย์สินที่ 3 เกษตรกรรม มีการกระจายภาระภาษีตามมูลค่าทรัพย์สินได้อย่างเป็น
ธรรม เพราะคิดอัตราภาษีจากราคาประเมินของทรัพย์สิน (ท่ีดิน)  

ประเภททรัพย์สินที่ 4 ทิ้งร้างว่างเปล่า/รกร้าง มีการกระจายภาระภาษีตามมูลค่าทรัพย์สิน 
ซึ่งมาจากราคาประเมินที่ดินและคิดอัตราภาษีเช่นเดียวกับประเภทพาณิชยกรรม แต่จะเก็บภาษีเพ่ิม 
0.3% ทุก ๆ ปีรวมแล้วไม่เกิน 3% เพ่ือป้องกันการถือครองเพ่ือเก็งก าไร 

สรุป ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ท าให้เกิดการกระจายภาระภาษีได้ตามมูลค่าทรัพย์สิน 
แต่หากมองความเป็นธรรมด้านความเหลื่อมล้ าในรายได้นั้น ก็จะสรุปได้อีกทางว่าภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินให้ความเป็นธรรมกับส่วนใหญ่ของประชากรผู้ไม่มีรายได้และมีรายได้น้อย แต่ภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้างให้ความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการมากกว่า ไม่ต้องมีภาระภาษีซ้ าซ้อน และภาระภาษีก็
มาจากมูลค่าทรัพย์สินเช่นเดียวกับประชากรที่มีสิ่งปลูกสร้างเพ่ืออยู่อาศัย และเป็นช่องทางให้
ผู้ประกอบการหลีกเลี่ยงอัตราภาษีในรูปแบบพาณิชยกรรม รกร้าง มาใช้อัตราภาษีเดียวกับเพ่ืออยู่
อาศัย และเกษตรกรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดความเหลื่อมล้ าในสังคมของ สฤณี  อาชวานันทกุล 
(2554, น.21-28) ได้สรุปว่า ประชาชนเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของสังคมซึ่งอาศัยอยู่ร่วมกันภายใต้
เงื่อนไขต่าง ๆ สังคมพยายามสร้างความแตกต่างหลากหลายให้เกิดขึ้นอันน าไปสู่ความเกี่ยวโยงด้าน
การจัดสรรและใช้สอยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดความเหมาะสม การจัดรูปแบบโดยอาศัย
ความแตกต่างทางชนชั้นมาเป็นตัวแบ่งแยกจึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งซึ่งน าไปสู่ความเหลื่อมล้ าในสังคม  
ซึ่งความแตกต่างหลากหลายทางชนชั้นเป็นเครื่องบ่งชี้วัดอ านาจการเข้าถึงการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากร คนที่มีความสามารถมากกว่าก็ได้ประโยชน์ ส่วนผู้ที่อ่อนแอหรือด้อยความสามารถในการ
เข้าถึงทรัพยากรก็เสียประโยชน์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านรายได้ ลดลง 
จากภาระภาษีของผู้เสียภาษีแต่ละรายเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยช าระในอดีต โดยจะมีภาระภาษี
ทั้งเพ่ิมขึ้น ลดลง หรือใกล้เคียงกับภาระภาษีเดิม ดังนั้น การพิจารณาผลกระทบต่อประชาชน 
ผู้ประกอบการ และ อปท. จึงไม่ควรพิจารณาผลกระทบเปรียบเทียบเป็นกรณีเฉพาะราย  แต่ควร
พิจารณารายได้ในภาพรวมเป็นส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมชัย จิตสุชน (2558) 
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย:แนวโน้ม นโยบายและแนวทางขับเคลื่อนนโยบาย 
พบว่า นโยบายที่มีผลความเหลื่อมล้ าได้มากที่สุด คือ การใช้จ่ายภาครัฐด้านสวัสดิการและด้านสังคม 
และนโยบายภาษี ซึ่งรัฐบาลไทยทุกยุคสมัยที่ผ่านมายังไม่ได้ใช้นโยบายทั้งสองด้านนี้ ในการลดความ
เหลื่อมล้ ามากเท่าท่ีควรโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วไป ระบบภาษีไทยยังมีช่องว่าง
ให้คนรวยเสียภาษีน้อยกว่าคนจน 
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13. สรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่องเปรียบเทียบการกระจายภาระภาษี ก่อนและหลังการใช้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง กรณีศึกษาเทศบาลนครแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี  การศึกษาครั้งนี้ เป็นวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยมีกลุ่มตัวอย่างจากผู้มีภาระภาษีจากมูลค่าทรัพย์สินของชุมชนใจกลาง
เขตพ้ืนที่เทศบาลนครแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี  ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีผู้มีภาระภาษีครบทั้ง 4 
ประเภท ตามการจ าแนกประเภทของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 2,352 ราย เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ โดยใช้ข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) จากฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และ
ส่วนพัฒนารายได้ ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ ส านักคลัง เทศบาลนครหนึ่งหนึ่งในจังหวัด
ชลบุรี มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ 1) เพ่ือทราบผลการกระจายภาระภาษีจากการใช้ภาษีที่ดินสิ่งปลูก
สร้าง และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบภาระภาษีของผู้ถือครองทรัพย์สินในระดับมูลค่าที่ต่างกัน ระหว่างก่อน
และหลังการใช้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิเคราะห์รูปแบบการแจกแจงความถี่  (Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่ากลาง (MEDIAN) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ส าหรับข้อมูลของภาระภาษี จ าแนกเพ่ือเปรียบเทียบออกเป็น 4 ประเภท คือ 1 ) เพ่ืออยู่อาศัย 2) 
พาณิชยกรรม 3) เกษตรกรรม และ 4) ทิ้งร้างว่างเปล่า/รกร้าง   

ผลการศึกษาที่ได้ พบว่า พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สามารถลดความ
เหลื่อมล้ าท าให้เกิดการกระจายภาระภาษีได้อย่างเป็นธรรม จากการคิดอัตราภาษีตามมูลค่าทรัพย์สิน 
เนื่องจากทรัพย์สินทุกประเภทมีมูลค่าทรัพย์สินในฐานประเมินเดียวกัน โดยมีอัตราภาษีที่ต่างกัน
ตามแต่ละประเภท ท าให้ประชากรผู้มีทรัพย์สินเพ่ืออยู่อาศัยมีจ านวนผู้มีภาระภาษีเพ่ิ มขึ้น และ 
มีมูลค่าของภาระภาษีเพ่ิมขึ้นส่วนกลุ่มประเภทพาณิชยกรรมมีจ านวนผู้มีภาระภาษีเพ่ิมขึ้น และ 
มีมูลค่าภาระภาษีลดลง ซึ่งมีการการกระจายภาระภาษีได้อย่างเป็นธรรม แต่อาจท าให้เกิดความ
เหลื่อมล้ าด้านฐานะมากข้ึน  
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 [เปอร์เซ็นต์] 
 [เปอร์เซ็นต์] 

[เปอร์เซ็นต์] 

[เปอร์เซ็นต์] 

ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง 

เพื่ออยู่อาศัย 

พาณิชยกรรม (อื่นๆ) 

เกษตรกรรม 

ท่ีรกร้าง 

 [เปอร์เซ็นต์] 

 [เปอร์เซ็นต์] 

 [เปอร์เซ็นต์] 

 [เปอร์เซ็นต์] 

[เปอร์เซ็นต์] 

[เปอร์เซ็นต์] 

 [เปอร์เซ็นต์] 

ภำษีโรงเรือนและที่ดิน ภำษีบ ำรุงท้องที่ 

อยู่อาศัย 

ห้องเช่า หอพัก 

ประกอบกิจการ 

อยู่อาศัย (คิดเฉพาะท่ีดิน 
ยกว้น 1 งาน) 

เกษตร 

13.1 สรุปผลกำรวิจัย 
ข้อมูลทั่วไปของผู้มีภาระภาษีในเขตเทศบาลนครแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี จ านวน 2,352 ราย 
              แผนภูมิ 6.1         แผนภูมิ 6.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างน ามาใช้แทนภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ มาจาก

นโยบายที่ปรับให้ การจัดเก็บภาษีจากฐานทรัพย์สินให้เกิดการกระจายภาระภาษี และมีความเป็น
ธรรมเพิ่มขึ้น เพราะสามารถลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ และช่วยกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์
ในที่ดิน ในทางทฤษฎีเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีบนฐานทรัพย์สินต้องพิจารณาถึง
ภาระภาษีที่เจ้าของทรัพย์สินแต่ละราย จ่ายให้แก่ อปท.โดยทรัพย์สินประเภทเดียวกัน และมีมูลค่า
เท่ากันควรจะมีภาระภาษีเท่ากัน ซึ่งสัดส่วนของภาระภาษีที่ผู้เสียภาษีแต่ละรายจะต้องช าระให้แก่
อปท. พบว่า ตัวแปรหลัก คือ โครงสร้างภาษี ที่ท าให้เกิดมูลค่าทรัพย์สินตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง โดยมาจากราคาประเมินมูลค่าที่ดิน การประเมินมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง และการประเมิน
มูลค่าห้องชุด แต่เนื่องจากสภาพการใช้ประโยชน์ของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในปัจจุบัน มีการใช้
ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหลายประเภท เช่น อาคารพาณิชย์ ในสภาพความจริ งใช้เพ่ืออยู่
อาศัยและให้เช่าเพ่ือการพาณิชยกรรมด้วย ซึ่งในส่วนนี้หาก อปท. ไม่มีเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการ
ส ารวจก็อาจท าให้ไม่เกิดการกระจายภาระภาษีได้อย่างแท้จริงและท าให้เกิดความลักหลั่นได้  รวมถึง
สิ่งปลูกสร้างที่มีการใช้งานแบบผสมผสานระหว่างอาคารประเภทต่าง  ๆ เช่น โรงแรม ส านักงาน 
ห้างสรรพสินค้า จะเกิดปัญหาในการก าหนดสัดส่วนของพ้ืนที่สิ่งปลูกสร้าง ที่ใช้เป็นพ้ืนที่ส่วนกลาง 
เพ่ือที่จะน ามาค านวณมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากมูลค่าของสิ่งปลูกสร้างแต่ละประเภทมีราคาต่อ  
ตร.ม. ที่แตกต่างกัน การน าข้อมูลพ้ืนที่ต่อ ตร.ม. มาใช้ประโยชน์ในหลายประเภท ยิ่งท าให้การคิด
ค านวณอัตราภาษีของเจ้าหน้าที่ต้องใช้ระยะเวลาและใช้ความแม่นตรงมาก ซึ่งเป็นไปได้ยาก สุดท้ายก็
ต้องใช้ดุลยพินิจเช่นเดียวกับภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ เพียงแต่มีกรอบอัตราภาษีให้เป็น
หลักชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
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ผู้วิจัยท าการจ าแนกข้อมูลวิเคราะห์ความแตกต่าง โดยจ าแนก ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ

ภาษีบ ารุงท้องที่ ให้เป็นข้อมูลเดียวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จะพบว่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ
ภาษีบ ารุงท้องที่ ประชากรผู้มีภาระภาษีตามล าดับจากน้อยไปมาก ดังนี้ 1) เกษตรกรรม จ านวนภาระ
ภาษี 11,511 บาท 2) รกร้าง จ านวนภาระภาษี 36,217 บาท 3) เพ่ืออยู่อาศัย จ านวนภาระภาษี 
1,985,536 บาท และ 4) พาณิชยกรรม จ านวนภาระภาษี 69,240,521 บาท ส่วนของภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง 1) เกษตรกรรม จ านวนภาระภาษี 37 ,549 บาท 2) รกร้าง จ านวนภาระภาษี 
4,587,806 บาท 3) เพ่ืออยู่อาศัย จ านวนภาระภาษี 2,715,929 บาท และ 4) พาณิชยกรรม จ านวน
ภาระภาษี 12,979,173 บาท จะพบว่าเมื่อเทียบกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีล าดับจากน้อยไปหา
มากเหมือนกัน ต่างกันที่จ านวนภาระภาษี โดยประเภทเกษตรกรรม รกร้าง เพ่ืออาศัย จะมีภาระภาษี
เพ่ิมขึ้น ส่วนประเภทพาณิชยกรรมมีภาระภาษีลดลง ท าให้รายได้รวมของ อปท. จากภาษีโรงเรือน
และที่ดิน และภาษีบ ารุงท้องที่ ประจ าปี 2562 มีรายได้ค่าภาษีจากการจัดเก็บ ในกลุ่มตัวอย่าง 
ประมาณ 71,273,785 บาท เมื่อเปลี่ยนเป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยคิดจากอัตราภาษีปกติ 
โดยคิด 100 % จะมีรายได้ค่าภาษี จ านวน 20,320,457 บาท จากผลการศึกษาจะพบว่า ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างเกิดการกระจายภาระภาษีในด้านของจ านวนผู้มีภาระภาษีเพ่ิมขึ้น แต่ในด้านจ านวน
ภาระภาษีที่ได้รับผลกระทบที่สุด คือ ประเภทเพ่ืออยู่อาศัยต้องมีภาระภาษีเพ่ิมขึ้น ท าให้เกิดผล
กระทบต่อผู้ไม่มีรายได้หรือผู้มีรายได้น้อย ในขณะที่ประเภทพาณิชยกรรม ส่วนใหญ่มีภาระภาษีลดลง 
ท าให้เกิดผลกระทบกับ อปท. ได้รับผลกระทบในด้านการเงินการคลัง และถ้ามองอีกนัยหนึ่งจะเห็น
ข้อเท็จจริงเรื่องของ ภาระภาษีที่ไม่เป็นธรรมในด้านการใช้ทรัพยากรที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างประเภท
พาณิชยกรรม และเพ่ืออยู่อาศัย เช่น บริษัทขนส่ง มีลานดิน รถพ่วง รถเทรลเลอร์ ที่ท าให้เกิดมลภาวะ
อากาศ ถนนช ารุด ควรมีภาระภาษีมากกว่าอัตราภาษีของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ควรต้องมีความ
รับผิดชอบเป็นสาธารณะด้วยการมีภาระภาษีที่มากกว่าการคิดจากมูลค่าทรัพย์สิน ไม่เช่นนั้นภาระจะ
ตกอยู่ที่ อปท.  
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ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างท าให้เกิดการกระจายภาระภาษีได้หรือไม่ มีลักษณะอย่างไร 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสามารถท าให้เกิดการกระจายภาระภาษีได้มากขึ้น เพราะ

ประชากรผู้มีทรัพย์สินไม่ว่าจะมีทรัพย์สินในประเภทใดก็ตามย่อมมีภาระภาษีตามโครงสร้างภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างทั้งสิ้น แม้เป็นประชากรที่มีรายได้ที่ต่างกันจากการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างประเภทเดียวกัน แต่หากมีมูลค่าทรัพย์สินเท่ากันก็ย่อมมีภาระภาษีเท่ากันด้วย ทั้งนี้ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างท าให้เกิดการกระจายภาระภาษีจริง แต่ไม่เกิดความเป็นธรรม หากมองในมุมความ
เหลื่อมล้ าด้านรายได้ก็จะพบว่าไม่เกิดความเป็นธรรม เพราะคนไม่มีรายได้หรือมีรายได้น้อยต้องมี
ภาระภาษีในอัตราภาษีเดียวกับผู้มีรายได้มาก สรุปคือการมองเรื่องความเหลื่อมล้ านั้นต้องมองในทุก
มิติ ไม่มองเพียงมุมใดมุมหนึ่ง ทั้งนี้  ความเหลื่อมล้ าก็ยังกระทบต่อ อปท. ในพ้ืนที่ เพราะสภาพ
เศรษฐกิจ แหล่งทรัพยากรของแต่ละพ้ืนที่แตกต่างกัน เมื่อเปลี่ยนมาใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งสร้าง 
การจัดเก็บภาษีในแต่ละ อปท. ก็ได้รับผลกระทบ ท าให้การจัดการบริการสาธารณะ การบริหาร
โครงสร้างในพ้ืนที่ต้องปรับเปลี่ยนไปตามรายได้ของการจัดเก็บภาษีที่เปลี่ยนไป ซึ่งสอดคล้องกับ
บทความของ วิภาวดี หลักสี่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสร้างความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย เป็นการน า
ข้อมูลจากวิทยากรหลักในการเสวนา  ดิษย์ มณีพิทักษ์ นักประเมินราคาทรัพย์สินช านาญการ 
กรมธนารักษ ์กล่าวว่า การเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะสามารถลดความเหลื่อมล้ าได้นั้นควรเก็บ
แบบขั้นบันได คือ ผู้ที่มีบ้านหลังเล็กมีที่ดินไม่มากและราคาไม่แพง อาจจ่ายภาษีเพียงหลักร้อยหรือ
แม้กระทั่งหลักสิบบาท ก็จะท าให้การกระจายรายได้ดีขึ้น ข้อเสนอการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างที่จะท าให้ลดความเหลื่อมล้ าได้อย่างเห็นผล คือ ควรมีข้อยกเว้นให้น้อยที่สุดและยืดหยุ่นตาม
สถานะของคนจ่ายภาษี ในส่วนกรณีที่มีภูมิล าเนาที่หนึ่ง แต่ต้องไปท างานอีกที่หนึ่งซึ่งจ าเป็นต้องซื้อที่
อยู่อาศัยใกล้ที่ท างาน เท่ากับมีบ้านหลังที่ 2 การเก็บภาษีคนกลุ่มนี้เป็นธรรมหรือไม่ เพราะจ านวน
มากเป็นการซื้อแบบผ่อนไม่ใช่ซื้อเป็นเงินสด ประเด็นนี้หากมองตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่
ต้องการกระจายทรัพย์สิน “แต่ละคนควรมีบ้านเพียง 1 หลัง หากจ่ายภาษีไม่ไหวก็ควรย้ายทะเบียน
บ้านมาอยู่ที่บ้านหลังที่พักอาศัยปัจจุบันส่วนบ้านที่ภูมิล าเนาเดิมหากไม่ขายก็ควรโอนให้บุคคลอ่ืนแทน 
จึงมองว่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นภาษีที่ดีตัวหนึ่ง แต่โครงสร้างภาษีตอนนี้อาจจะไม่เหมาะสม
กับประเทศไทยเท่าไรนัก (วิภาวดี หลักสี่, 2564, 20 กุมภาพันธ์) 

 

13.2 ข้อเสนอแนะ 
1) ควรมีการศึกษาผลกระทบจากการใช้อัตราภาษีแต่ละประเภท นอกจากจะค านึงถึงความ

เท่าเทียมแล้วนั้น ต้องค านึงถึงความเหลื่อมล้ าที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรที่ต่างกันด้วย 
2) ควรมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผลกระทบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากการใช้ 

พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งควรจะต้องค านึงถึงหลักการจัดเก็บภาษีที่ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ความเป็นธรรม ซึ่งประชาชนควรเสียภาษีตามความสามารถในการเสียภาษีและผลประโยชน์ที่แต่ละ
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คนได้รับจากรัฐ เรื่องความยืดหยุ่นที่จะต้องปรับให้เหมาะกับพ้ืนที่ โดยปรับลดหรือเพ่ิมอัตราภาษีตาม
แหล่งเศรษฐกิจในพ้ืนที่ นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอากรโดยรายจ่าย  
ในการจัดเก็บภาษีอากรจะต้องมีรายจ่ายน้อยที่สุด และสุดท้ายคือจะต้องอ านวยรายได้ให้แก่รัฐ 
เพ่ือให้รัฐมีรายได้เพียงพอบริหารและพัฒนาประเทศ 

3) รัฐบาลต้องทบทวน พ.ร.บ. ให้เกิดการแก้ปัญหาด้านความเหลื่อมล้ าในทุกมิติให้ชัดเจน 
และต้องหาแนวทางชะลอการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ไว้ก่อนจนกว่าทุกหน่วยงานส่วนใหญ่หรือ
ทั้งหมดมีความพร้อมในทุกขั้นตอนโดยเฉพาะกระบวนการสุดท้ายที่ศาลภาษี ซึ่งจะต้องมีอยู่ทั่วทุกภาค
หรือตามจังหวัดใหญ่ ๆ ไม่เช่นนั้นการบังคับใช้แบบตก ๆ หล่น ๆ อาจจะสร้างปัญหาใหม่เพ่ิมขึ้นมาอีก 
จนท้ายที่สุดรัฐบาลจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบเสียเอง 

4) ควรมีการอบรมและมีศูนย์ให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
ให้ส าหรับ อปท. เพ่ือให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนจนกว่าทุกหน่วยงานทั้งหมดจะมีความพร้อมในทุก
ขั้นตอน 

5) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีอิสระในการจัดเก็บภาษีเพ่ือปกครองตนเอง และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้เตรียมความพร้อมในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยน าโปรแกรม
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ไปใช้เพ่ือ
ประสิทธิภาพในจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  

 
ข้อจ ำกัดในกำรวิจัย  
การวิจัยนี้ ได้เปรียบเทียบภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ประจ าปี 2562 กับข้อมูล 

ผู้มีภาระภาษีของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าปี 2563 โดยน ามาคิดค านวณแบบไม่มีข้อยกเว้น
จากกฎหมายบรรเทาภาระภาษี ในรายเดียวกัน กรณีศึกษา เทศบาลนครแห่งหนึ่ง ในจังหวัดชลบุรี  
น าข้อมูลมาวิจัยในเชิงปริมาณเท่านั้น ดังนั้น ควรมีการศึกษาผลการวิจัยในเชิงคุณภาพ เพ่ือสะท้อนถึง
ผลกระทบจากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในทุกมิติ 
 

ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยครั้งต่อไป  
1) การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณเพียง ในรูปแบบสถิติพรรณนาเพียง

อย่างเดียว ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด้านการกระจายภาระภาษี  
ในรูปแบบสถิติอนุมาน และเชิงคุณภาพ เพื่อสามารถน าไปพัฒนาประสิทธิผลของการจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างได้ในทุกมิติอย่างอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 

2) การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างด้านอัตราภาษีที่ส่งผลกระทบ 
ต่อ อปท. 
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กำรศึกษำปัญหำและอปุสรรคกำรเข้ำร่วมโครงกำรเรำเที่ยวด้วยกัน 
ของกลุ่มธุรกิจโรงแรม จังหวัดระยอง 

สุมณฑำ จ ำเนียรสวัสดิ์* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัญหาและ
อุปสรรคของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในการเข้าร่วมนโยบายเราเที่ยวด้วยกัน และเพ่ือค้นหาแนว
ทางการปรับตัวของธุรกิจโรงแรมที่สามารถท างานร่วมกับนโยบายของภาครัฐ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อ
ประเด็นปัญหาและอุปสรรคของการเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันของกลุ่มธุรกิจโรงแรม จังหวัด
ระยอง ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยผู้บริหารโรงแรม และพนักงานแผนกภาคปฏิบัติ แบ่งได้ดังนี้ 
แผนกต้อนรับส่วนหน้า และแผนกจองห้องพัก จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ ผู้วิจัยสรุปได้ว่าประเด็น
ปัญหาและอุปสรรคนั้นมีทั้งหมด 4 ประเด็น ได้แก่ 1 ) ปัญหาด้านเงื่อนไขและการจองห้องพัก 2) 
ปัญหาระบบแอพพลิเคชั่น 3) ปัญหาด้านข้อมูลข่าวสารและช่องทางการสื่อสาร และ 4) ปัญหาด้าน
ต้นทุนค่าคอมมิชันจากบริษัทเอกชน โดยมีระยะเวลาในการเก็บข้อมูลศึกษาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 
ปี 2563 - มกราคม 2564 เพ่ือสอบถามข้อมูลการด าเนินงานของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน  

ผลการศึกษาพบว่า โครงการเราเที่ยวด้วยกันมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐเพ่ือเยียวยากลุ่ม
ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวก าหนดขึ้นเพ่ือกระตุ้นความต้องการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ 
ของกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวกับพบเจอปัญหาและอุปสรรคท าให้การท างานนั้นไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ตั้งแต่เงื่อนไขการจองที่ไม่มีความยืดหยุ่น ข้อมูลข่าวสารช่องทางการสื่อสาร
กับผู้ใช้บริการและผู้ประกอบไม่มีความชัดเจนพอท าให้การบริการไม่เป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ/
แอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” เกิดขัดข้องบ่อยครั้งท าให้แอพไม่มีความเสถียรพอ/ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่
ผู้ประกอบการโรงแรมต้องรับภาระจากบริษัทเอกชน ดังนั้นผู้ประกอบการโรงแรมจึงต้องพบเจอกับ
ปัญหาในการท างานอย่างต่อเนื่องรวมถึงต้องรับต้นทุนแฝงที่มาพร้อมกับมาตรการช่วยเหลือจาก
ภาครัฐ 

ค ำส ำคัญ: โครงการเราเที่ยวด้วยกัน, ธุรกิจโรงแรม 
 
 
 

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์



 422 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอสิระของ 
นักศึกษาหลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุรี 

1. บทน ำ 
 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้มากกว่า 1 ล้านล้านบาทต่อปี และ
เติบโตอย่างต่อเนื่องสามารถน าเงินเข้าประเทศสร้างรายได้ไปยังภาคธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
สถานที่พัก บริษัทน าเที่ยว อาหาร ธุรกิจสุขภาพ เป็นต้น และกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนท้องถิ่น ก่อเกิด
การจ้างงานสร้างอาชีพ และโครงสร้างพ้ืนฐานภายในประเทศ  ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยิ่งมี
ส าคัญมากขึ้นและมีผลทางบวกต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างต่อเนื่อง (นวพร 
บุญประสม, 2559, น.125) ประเทศไทยพ่ึงพาภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการส่งออก คิดเป็น
ร้อยละ 12 ของ GDP และร้อยละ 50 ของ GDP ตามล าดับ (ปิยพร อรุณเกรียงไกร, 2563) จากรายงาน
ประจ าปี 2561 ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า สถานการณ์และแนวโน้มการท่องเที่ยว
ในระดับสากลยังมีการเติบโตในทางบวกอย่างต่อเนื่องโดยปัจจัยผลักดันที่ส าคัญ ได้แก่ ต้นทุนของการ
ท่องเที่ยวที่ลดลงจากราคาน้ ามันที่ปรับตัวลดลงนอกจากนี้งานวิจัยระดับสากลหลายชิ้นยังชี้ให้เห็น
ข้อสรุปที่ตรงกันว่าการท่องเที่ยวจะเป็นอุตสาหกรรมที่ส าคัญที่สามารถผลักดันให้เศรษฐกิจโลกเติบโต
ไปได้ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองหลายประการ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในกรณีของประเทศก าลังพัฒนาที่จะกลายเป็นประเทศเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวโลกมากขึ้น ส่วนสถานการณ์และแนวโน้มด้านการท่องเที่ยวในระดับประเทศ พบว่า
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศ และ
เป็นอุตสาหกรรมที่ สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง แม้ประเทศไทยประสบกับปัญหาความไม่แน่นอน
ทางการเมืองอย่างต่อเนื่องในระยะหลัง อีกทั้งการท่องเที่ยวภายในประเทศก็เติบโตขึ้นอย่างเป็นที่น่า
พอใจเช่นกันในแง่ศักยภาพของตลาดการท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้นพบว่า การท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยประสบความส าเร็จเป็นอย่างดีในระดับโลกและได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวระดับ
นานาชาติหลายรางวัล อีกทั้งยังมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตานักท่องเที่ยวต่างชาติ เช่น ปี 2560 
เชียงใหม่ ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งใน 15 เมืองยอดนิยมของ Travel+Leisure World 2017 อีกครั้ง โดยติด
อันดับที่ 15 ใน 15 อันดับเมืองที่ดีที่สุดในโลกประจ าปี 2560 และ ปี 2559 เชียงใหม่ได้รับการจัด
อันดับให้เป็นเมืองที่ดีที่สุดในเอเชีย และได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่ดีที่สุดของโลกในการส ารวจ
ผู้ อ่าน Travel Leisure World’s Best Awards 2016 ด้วยปัจจัยหลายประการ ทั้งวัฒนธรรม
ท้องถิ่น อาหาร ช้อปปิ้ง และสถานที่ส าคัญ รวมถึงความเป็นมิตรของผู้คน และมีความคุ้มค่า โดยจาก 
100 คะแนนเต็ม เชียงใหม่ได้รับไป 91.25 คะแนน ถือเป็นยอดคะแนนที่สูงและเป็นที่ยอมรับ หรือ 
ในปี 2561 Ctrip.com ตัวแทนท่องเที่ยวออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดและมีอิทธิพลมากที่สุดของจีน จัดอันดับ
ประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งของนักท่องเที่ยวชาวจีน ในช่วงวันหยุดวันชาติ หรือ 
Chinese Golden Week 2018 (ไทยรัฐออนไลน์, 2562) แม้จะยังมีศักยภาพบางส่วนที่รอการพัฒนา 
อยู่ในหลาย ๆ ด้านก็ตาม ในแง่ของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวนั้นถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมที่
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เป็นไปในทางบวกท้ังการใช้จ่ายต่อหัวที่เพ่ิมมากข้ึนและนักท่องเที่ยวในตลาดศักยภาพที่เดินทางเข้ามา
เป็นจ านวนมากขึ้นและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศมากขึ้น เช่น นักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐ ประชาชน
จีน (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2561) ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว อุตสาหกรรมโรงแรมนับเป็นหัวใจส าคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการที่มีบทบาท
ส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้อันดับหนึ่ง
แก่ประเทศท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนส่งตลอดจนธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง  

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการค้นพบในเดือนธันวาคม 2562 ในนครอู่ฮ่ัน 
ซึ่งเมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน เริ่มมีการระบาดไปทั่วโลกโดยองค์การอนามัยโลกได้
ประกาศให้การระบาดนี้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ ในวันที่ 30 มกราคม 2563 
และประกาศให้เป็นโรคระบาดทั่วในวันที่ 11 มีนาคม 2563 ไวรัสชนิดนี้มีการแพร่เชื้อระหว่างคนใน
ลักษณะเดียวกับไข้หวัดใหญ่โดยผ่านการติดเชื้อจากละอองเสมหะจากการไอส าหรับระยะระหว่างการ
สัมผัสเชื้อและมีอาการโดยทั่วไปแล้วอยู่ที่ 5 วัน แต่มีช่วงอยู่ระหว่าง 2 ถึง 14 วัน อาการที่พบบ่อย 
ได้แก่ มีไข้ ไอ และหายใจล าบาก ภาวะแทรกซ้อนอาจรวมไปถึงปอดบวม และกลุ่มอาการหายใจ
ล าบากเฉียบพลัน โดยยังไม่มีวัคซีนที่ได้รับอนุญาตหรือยาต้านไวรัสจ าเพาะเพ่ือแก้ไขสถานการณ์อัน
หนักหน่วงนี้ได้ แต่ก าลังมีการวิจัยเพื่อค้นหาวัคซีนและวิธีการรักษาโดยตรงอยู่ การรักษาที่สามารถท า
ได้ในขณะนี้คือการรักษาตามอาการและแบบประคับประคอง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นี้ ส่งผลต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและการบินทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศสาเหตุเนื่องจากมาตรการของรัฐที่ต้องควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) นี้ ตลอดจนความวิตกกังวลของประชาชนท าให้สถานการณ์การท่องเที่ยวและ
ธุรกิจโรงแรมเข้าสู่ภาวะชะงักและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีผู้ติดเชื้อเพ่ิมมากขึ้นทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ส่งผลให้เกิดความ
เดือดร้อนและผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม จากการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย (สทท.) ระบุ
ว่าเป็นเหตุการณ์ที่กระทบต่อภาอุตสาหกกรมเที่ยวของไทยหนักที่สุดเป็นประวัติการณ์ โดยท าให้
ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องในภาคการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบทันที เนื่องจากรายได้จากการ
ท่องเที่ยวถือเป็นรายได้หลักของเศรษฐกิจไทย โดยในปี 2562 มีสัดส่วนถึง 16%  ของ GDP 
เป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ 10% ของ GDP ซึ่งคิดเป็น 61% จากรายได้ท่องเที่ยวทั้งหมด 
ขณะที่ในปี 2563 นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่สามารถมาเที่ยวไทยได้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาด
ของโควิด-19 จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะหดตัวถึง 80% หรือมีจ านวน 8.1 ล้านคน ซึ่งลดลงจาก  
ปี 2562 ที่มีจ านวน 39.8 ล้านคน (Teachasauce team, 2020) จากภาคการท่องเที่ยวมีสัดส่วนการ
จ้างงานคิดเป็นร้อยละ 12.15 ของการจ้างงานทั้งหมดในประเทศ หรือมีจ านวนแรงงานมากกว่า 4.5 
ล้านคน (Ministry of Tourism and Sports, 2020) ภายใต้สถานการณ์ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติลดลง 
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เช่นนี้ ภาครัฐมักประกาศมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ อย่างเช่น ในปี พ.ศ. 2546 
ได้เกิดการระบาดของโรคทางเดิน หายใจเฉียบพลันรุนแรง (Severe Acute Respiratory Syndrome) 
และท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ลดลง 7.4 เปอร์เซ็นต์เพ่ือแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว รัฐบาล
ไทยในขณะนั้น ได้มีการสนับสนุนการท่องเที่ยวผ่านการใช้งบประมาณ 83 ล้านบาท เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในประเทศ และอนุญาตให้ข้าราชการกลุ่มเป้าหมายสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้โดยไม่ถือ
เป็นวันลา รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ท าให้รัฐบาลไทย
และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ออกมาตรการต่าง ๆ เพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยวและฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้  หนึ่งในมาตรการดังกล่าว ก็คือ โครงการเราเที่ยวด้วยกันโดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะกระตุ้นการใช้จ่ายภาคประชาชนผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศ เพ่ิมสภาพคล่อง
ให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม และธุรกิจท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่อง ตลอดจนสนับสนุนการจ้างงาน       
(ศจีนาฏ เรืองกุน, 2021)  

ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อมีการออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มธุรกิจโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการโรงแรมได้รับยอดการจองเพ่ิมจากสถานการณ์แพร่ระบาด แต่เราจะสามารถ
เห็นปัญหาจากข่าวหนังสือพิมพ์ในช่วงการด าเนินการโครงการเราเที่ยวด้วยกันช่วงแรก ๆ และมีเป็น
ระยะไม่ว่าจะมีปัญหาด้านการจองที่ขั้นตอนค่อนข้างสับสน โรงแรมขึ้นราคาฉวยโอกาสจากมาตรการ
ช่วยเหลือ หรือระบบการใช้งานที่ไม่เสถียรพอท าให้การใช้บริการค่อนข้างมีปัญหาติดขัดการใช้บริการ
ไม่เลื่อนไหลเท่าที่ควร แต่ทั้งนี้ท่านสามารถเห็นได้ชัดว่าส่วนมากตามข่าวหนังสือพิมพ์ หรือสื่ อตาม
โซเชียลมีเดียนั้นมักจะน าเสนอข่าวในมุมมองของผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ ท่านจะไม่ค่อยเห็นการน าเสนอ
ถึงปัญหาหรืออุปสรรคของโครงการเราเที่ยวด้วยมุมมองของผู้ประกอบการโรงแรม ดังนั้นผู้วิจัยมี
ความตั้งใจในการน าเสนอมุมมองที่แปลกใหม่ ด้านปัญหาและอุปสรรคของการเข้าร่วมโครงการเรา
เที่ยวด้วยกันที่เกิดขึ้นจริงตั้งแต่ระยะเวลาเริ่มเข้าร่วมโครงการจากมุมมองกลุ่มโรงแรมและ 
จากประสบการณ์จริงของผู้วิจัยที่ได้ท างานในกลุ่มธุรกิจโรงแรม จึงอยากเสนอปัญหาและอุปสรรค
เกิดขึ้นและการปรับตัวของโรงแรมให้อยู่รอดต่อปัญหาและอุปสรรคในระหว่างด าเนินการ และผู้วิจัย
อยากเป็นผู้น าเสนอข้อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือพิจารณาให้กับทางผู้ที่
เกี่ยวข้องได้รับรู้ถึงปัญหาและอุปสรรคจากการเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันนี้ 
 

2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 
2.1 เพ่ือศึกษาภาระ อุปสรรค และปัญหาของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในการเข้าร่วม

นโยบายเราเที่ยวด้วยกัน  
2.2 เพ่ือค้นหาแนวทางการปรับตัวของธุรกิจโรงแรมให้สามารถเข้าร่วมกับนโยบายของ

ภาครัฐ 
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3. ขอบเขตกำรศึกษำ 
  

3.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
การวิจัยนี้จะศึกษาเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคการเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันของกลุ่ม

ธุรกิจโรงแรม จังหวัดระยอง ผลกระทบการท างาน ปัญหาที่พบเจอ และวิธีแก้ปัญหาเพ่ือการปรับตัว
ของโรงแรมโดยใช้ระเบียบวิจัยแบบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการศึกษาผ่าน
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) และ การทบทวนเอกสาร (Document review) 
 

3.2 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยเป็นการเก็บข้อมูลของโรงแรมในเดือน กรกฎาคม ปี 2563 - 

มกราคม 2564  
 

4. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
4.1 น าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้วางแผนเพ่ือบริหารจัดการโรงแรมในช่วงวิกฤติที่อาจเกิด  

ขึ้นกับโรงแรมอีกครั้งในอนาคต  
4.2 ท าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของโครงการเราเที่ยวด้วยกันของรัฐบาล รวมถึง

แนวทางการพัฒนา และการปรับปรุงนโยบายโครงการเราเที่ยวด้วยกันของรัฐบาล 
4.3 ข้อมูลที่ได้เสนอต่อหน่วยงานรัฐเพ่ือเป็นแนวทางในการออกมาตรการให้ความช่วยเหลือ

ในการแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการโรงแรมในช่วงวิกฤตในอนาคต 
 

5. ทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด 
 

ผู้วิจัยได้ท าการทบทวนวรรณกรรมแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องโดยศึกษาด้านการน า
นโยบายไปปฏิบัติเป็นแนวทางเชื่องโยงต่อการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  
 

5.1 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ 
แนวคิดของ George C. Edward (1980; อ้างใน มธุรส หาญสมสกุล , 2554, น.18-19) 

ได้เขียนหนังสือชื่อ “Implementing Public Policy” การน านโยบายไปปฏิบัติ มีปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ 4 ประการ ได้แก่  

1) การสื่อสาร การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ก าหนดนโยบายกับฝ่ายต่าง ๆ การสื่อข้อความมี
ความถูกต้องชัดเจนและตรงกับความเข้าใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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2) ทรัพยากร ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ ขอบข่ายอ านาจหน้าที่ของผู้ปฏิบัติ อ านาจในการ
บังคับ ข้อมูล เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการน านโยบายไปปฏิบัติ  

3) ทัศนคติของนักปฏิบัติ ได้แก่ การยอมรับต่อนโยบายของนักปฏิบัติหรือผู้ไปปฏิบัติ  
4) โครงสร้างขององค์กรที่น านโยบายไปปฏิบัติ ได้แก่ ขนาด ความซับซ้อนของโครงสร้าง 

มาตรฐาน และขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  
วรเดช จันทรศร (2548) ได้สรุปปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ ให้มี

ประสิทธิภาพ มีทั้งสิ้น 12 ปัจจัย ดังนี้ 
1) ปัจจัยด้านนโยบายความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัตินั้นเบื้องต้นต้องเกิดจากการมี

นโยบายที่ดี ซึ่งหมายถึง จะต้องเป็นนโยบายที่มีความถูกต้องทางทฤษฎี (validity of theory) รองรับ 
นโยบายต้องมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาที่เป็นเป้าหมายของนโยบายนั้นได้  

2) ปัจจัยด้านการก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน การน านโยบายไปปฏิบัติ  ต้องมีการ
ระบุข้ันตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ตลอดจนการแปลงนโยบายให้ออกมาในรูปของ แผนงานและ
โครงการนั้นจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายหลัก  

3) ปัจจัยด้านทรัพยากร โดยเฉพาะทรัพยากรด้านการเงินหากมีเพียงพอคือความเหมาะสม
ของการจัดสรรทรัพยากรไปยังฝ่ายต่าง ๆ หรือหน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ทรัพยากรในการน า
นโยบายไปปฏิบัติที่ส าคัญยังประกอบไปด้วย วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่อีกด้วย  

4) ปัจจัยด้านองค์การหรือหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะ
โครงสร้างองค์การระดับปติความสัมพันธ์ภายในองค์การ หากมากจะท าให้การน านโยบายไปปฏิบัติ
ล่าช้าและล้มเหลว  

5) ปัจจัยด้านผู้บริหารและผู้ก าหนดนโยบาย ผู้บริหารที่ดีควรมีภาวะผู้น ามีทักษะ และความ
เข้าใจด้านการบริหารงาน ตลอดจนทราบถึงอ านาจหน้าที่ของตน ผู้บริหารต้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ซึ่งจะท าให้เข้าใจปัญหาของผู้ปฏิบัติดีขึ้น ความสามารถในการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นการ
สร้างความผูกพันต่อผู้ปฏิบัติงาน  

6) ปัจจัยด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน การสร้างทัศนคติที่ดี การยอมรับ การปรับตัวต่อนโยบาย
ของผู้ปฏิบัติ การพัฒนาความรู้ของบุคลากรให้เหมาะสมกับนโยบาย 

7) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม เนื่องจากการก าหนดนโยบายของรัฐนั้นย่อมได้รับผลกระทบ
จากสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีที่เกิดจากภายนอกการได้รับการสนับสนุนทาง
การเมืองและกฎหมาย การสนับสนุนจากหน่วยงานส่วนกลางของรัฐและหน่วยงาน ส่วนท้องถิ่น  

8) ปัจจัยด้านกลุ่มเป้าหมายและประชาชนผู้รับบริการ เป็นปัจจัยที่นับว่าอยู่ในกระบวนการ
ของการนโยบายไปปฏิบัติ และเป็นที่มาของนโยบายต่าง ๆ ที่มีทัศนคติต่อนโยบายการสนับสนุนจาก
ประชาชน  
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9) ปัจจัยด้านการประสานงานและความร่วมมือ สัมพันธ์กับความเที่ยงตรงและสม่ าเสมอของ
การสื่อสารระหว่างองค์กร อีกท้ังจ านวนหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีมากเท่าไหร่ การด าเนินนโยบายก็จะมีความซับซ้อนและล่าช้ามากขึ้น  

10) ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ ปัจจัยการด าเนินการนโยบายของรัฐจะต้องเน้นการด าเนิน
นโยบายที่โปร่งใส และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ประกอบด้วยรูปแบบของสื่อที่ใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสาร และผลกระทบจากการประชาสัมพันธ์ที่มีต่อการ ปฏิบัติงานและ
กลุ่มเป้าหมาย  

11) ปัจจัยด้านการวางแผนและการควบคุม ทั้งวิธีการควบคุม ดูแล และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน มาตรการในการกระตุ้นส่งเสริม และการศึกษาถึงผลกระทบต่อบุคลากร  ผู้ปฏิบัติงานที่
เกิดข้ึนจากากรน ามาตรการในการควบคุมมาใช้  

12) ปัจจัยด้านมาตรการในการตรวจตามและประเมินผล เป็นการประเมินผล สะท้อนกลับที่
อยู่ในกระบวนการวางแผนและการออกแบบแผนงาน/โครงการ และการประเมินผล โครงการหรือ
นโยบายที่ก าลังด าเนินอยู่ ซึ่งการประเมินผลจะท าให้ทราบถึงปัญหาและข้อผิดพลาดของ การนโยบาย
ไปปฏิบัติอย่างรวดเร็วเพ่ือสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 

 
5.2 อุปสรรคในกำรด ำเนินกำรปฏิบัติตำมนโยบำย 
การจัดก าหนดนโยบายสาธารณะนั้นเป็นหน้าที่ส าคัญของรัฐบาลที่ต้องดูแลและก าหนดขึ้นมา

เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนหมู่มากของประเทศ เช่น ด้านการสาธารณสุข ด้านการศึกษา 
ด้านความมั่นคง และด้านเศรษฐกิจหรือเรียกโดยรวมว่า  ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
โดยเป้าหมายส าคัญสูงสุดของนโยบายสาธารณะคือเพ่ือความผาสุกอย่างยั่งยืนและแท้จริงจริงของ
สาธารณชน ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อมีการก าหนดนโยบายสาธารณะแล้วน าไปปฏิบัติจริงกับเจอปัญหา
และอุปสรรคในการด าเนินการท าให้การปฏิบัติตามนโยบายไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ธีรพัฒน์ 
อังศุชวาล (2555) เสนอแนวคิดเก่ียวกับการน านโยบายไปปฏิบัติต่อการเผชิญปัญหาโดยวิเคราะห์ผ่าน
อุปสรรค 5 ประการ ดังนี้  

1) ปัญหาทางด้านสมรรถภาพขององค์กร 
ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการน านโยบายไป

ปฏิบัติว่ามีความสามรถในการด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนโยบายนั้นได้มากน้อยเพียงใด 
ดังนั้นปัญหาด้านสมรรถนะจึงเป็นปัญหาหลักของการน านโยบายไปปฏิบัติซึ่งอาจโยงถึงปัจจัยที่ต้อง
ค านึง ได้แก่ บุคลากร เงินทุน รวมถึงวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ หรือเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับนโยบาย 

2) ปัญหาทางด้านการควบคุม 
ความส าเร็จการน านโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับความสามารถในการควบคุม หมายถึง 

ความสามารถในการวัดความก้าวหน้าหรือผลการปฏิบัติของนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ ปัญหา



 428 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอสิระของ 
นักศึกษาหลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุรี 

ของการน านโยบายไปปฏิบัติจะเพ่ิมมากขึ้นหากผู้รับผิดชอบในนโยบายขาดความสามารถที่จะท าการ
วัดผลหรือควบคุมผลงานของหน่วยปฏิบัติ รวมถึงปัญหาทางด้านการควบคุมมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขหลายประการซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อการสร้างความสามารถในการควบคุมหรือการวัด
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานที่จะสามารถสนองต่อความต้องการของนโยบายได้ 

3) ปัญหาทางด้านความร่วมมือและการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติการให้ความร่วมมือและการต่อต้านการ

เปลี่ยนแปลงนั้น สาระส าคัญที่เป็นปัญหาตกทอดมาจนถึงปัจจุบันคือการขาดความร่วมมือจาก
ประชาชน กล่าวคือนโยบายสาธารณะที่รัฐบาลด าเนินการโดยที่ประชาชนมิได้มีส่วนร่วมริเริ่มโครงการ
ย่อมได้รับการต่อต้านและขาดความร่วมมือ 

4) ปัญหาทางด้านอ านาจและความสัมพัทธ์กับองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ปัญหาในการน านโยบายไปปฏิบัติซึ่งเกิดจากเรื่องอ านาจและความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่

รับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติกับองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จะมีมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
หลายประการ เช่น การติดต่อและความสัมพันธ์ที่หน่วยปฏิบัติมีกับหน่วยงานที่ควบคุมนโยบาย
ดังกล่าว ความจ าเป็นที่หน่วยงานปฏิบัติต้องแสวงหาความร่วมมือ หรือท าความตกลงกับหน่วยงานอ่ืน 
ความเป็นไปได้ที่เจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานจะสามารถท างานร่วมกันได้ เป็นต้น รวมถึงปัญหาขาด
การประสานงาน ขาดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหรือองค์การภาคเอกชน เป็นประเด็นปัญหา
การบรูณาการในการปฏิบัติ 

5) ปัญหาทางด้านการสนับสนุนและความผูกพันขององค์กรหรือบุคคลส าคัญ 
ปัญหาทางด้านความสนับสนุนและความผูกพันขององค์กรหรือบุคคลที่ส าคัญเป็นปัญหาหลัก

อีกด้านหนึ่งของการน านโยบายไปปฏิบัติ ปัญหาดังกล่าวอาจลุกลามส่งผลไปถึงความล้มเหลวของ
นโยบายนั้นโดยตรงได้ เช่น กลุ่มอิทธิพล กลุ่มผลประโยชน์ นักการเมือง ข้อราชการระดับสูงตลอดจน
สื่อมวลชน ไม่ให้ความสนับสนุนทั้งในแง่ทางการเมือง เงินทุนงบประมาณ ตลอดจนสร้างอุปสรรคใน
แง่ของการต่อต้าน 
 

5.3 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ศจีนาฏ เรืองกุน และคณะ (2564) ท าการศึกษาเกี่ยวกับศักยภาพของโครงการ เราเที่ยว

ด้วยกัน จากมุมมองของนักเที่ยวไทยและผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย 
เป็นการศึกษาศักยภาพมาตรการภาครัฐที่เข้ามาช่วยเหลือกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ของทั้ง
นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและวิเคราะห์ศักยภาพของโครงการ 
“เราเที่ยวด้วยกัน” เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น งานศึกษาแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนแรก เป็นการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีต่อโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ผ่าน
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แบบสอบถามออนไลน์จากกลุ่มนักท่องเที่ยว ส่วนที่ 2 เป็นการศึกษามุมมองของผู้ประกอบธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวต่อโครงการเราด้วยกัน และส่วนที่ 3 เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาสและอุปสรรคของโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” โดยผลวิจัยที่ได้รับโครงการเราเที่ยวด้วยกันเป็น
มาตรการที่ช่วยกระตุ้นความต้องการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ ยวชาวไทย
จ านวนสิทธิและเงินสนับสนุนรวมไปถึงความน่าสนใจของที่พักร้านอาหารและแหล่งท่องเที่ยวที่เข้า
ร่วมโครงการเป็นมูลเหตุส าคัญในการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการนี้ ขณะที่ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวมองว่าการเข้าร่วมโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เป็นความหวังและช่องทางที่จะช่วยกระตุ้น
ยอดขายเพ่ิมรายได้ เสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจและสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวมาใช้บริการมาก
ขึ้นได้อย่างไรก็ตามทั้งนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการต่างก็ประสบปัญหาในเรื่องเงื่อนไข ขั้นตอนใน
การเข้าร่วมโครงการและการใช้งานของแอพพลิเคชั่นช่วงระหว่างการด าเนินงานพอสมควร 

สถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ (2564) การศึกษาวิจัยผลกระทบของโควิด 19 ต่อธุรกิจ
ท่องเที่ยว ผู้วิจัยศึกษาข้อคิดเห็นของตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยวต่อมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ  โดยมี
ผลการศึกษาด้านมาตรช่วยเหลือทางภาครัฐ จากข้อคิดเห็นของตัวแทนกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวที่ร่วมกับ
มาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว เช่น โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” 
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ขั้นตอนในการลงทะเบียนส าหรับผู้ประกอบการและขั้นตอน
การใช้สิทธิส าหรับนักท่องเที่ยวค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อน ส่งผลให้ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว
บางส่วนไม่ได้เข้าร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” จึงท าให้ผู้ประกอบการศูนย์เสียรายได้จากโอกาส
ในครั้งนี้ไป ดังนั้นทางผู้ประกอบการได้เสนอแนะภาครัฐควรปรับขั้นตอนการลงทะเบียนให้ง่ายขึ้นและ
สะดวกสบายทั้งผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว รวมถึงภาครัฐควรมีความชัดเจนเกี่ยวกับระยะเวลา
ของโครงการและควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวทราบอย่าง
ทั่วถึงเนื่องจากทางผู้ประกอบการพบเจอปัญหาด้านข้อมูลข่าวสารที่ไม่ชัดเจนทั้งฝั่งผู้ประกอบการและ
ฝั่งประชาชนจึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของปัญหาของการท างานระบบภายในที่ไม่ค่อยราบรื่นพอเนื่องจาก
ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอต่อการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ผู้ประกอบการมองว่าประโยชน์จาก
โครงการฯ ค่อนข้างน้อยเพราะมีนักท่องเที่ยวที่มาใช้สิทธิน้อยถือว่าถือนโยบายนี้ยังไม่ตอบโจทย์การ
ช่วยเหลือเยียวยาต่อกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวเท่าที่ควร 

ไทยรัฐออนไลน์ (2563) กล่าวโครงการเราเที่ยวด้วยกันเป็นหนึ่งโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยว
แต่ผลตอบรับกับไม่เข้าเป้า จากปัญหาการท าจองห้องพัก และอีกหลายปัจจัยท าให้ไม่ประสบผลส าเร็จ 
โดยวิเคราะห์จากปัจจัยที่ท าให้การท างานของโครงการไม่เต็มประสิทธิภาพ โดยเลขาธิการสมาคม
ธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ วิเคราะห์ปัญหาโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ไม่ประสบความส าเร็จ 
แบ่งออกเป็น 3 ปัจจัย ประกอบด้วย  

1) ปัญหาโควิด-19 ระบาด ท าให้คนทั่วไปประชาชนมีก าลังทรัพย์ก าลังซื้อน้อยลง ส่งผลให้
ท่องเที่ยวน้อยลง 
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2) กระบวนการในเชิงระบบ เช่น การลงทะเบียน วิธีการใช้ต่าง  ๆ เกิดข้อสับสนขั้นตอน
วิธีการใช้ โดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีก าลังซื้อหลักอย่างคนสูงอายุไม่สามารถเข้าถึงได้ 

3) ปัญหาตัวเลือกโรงแรม ซึ่งเป็นปัญหาเชิงระบบ คือ ผู้ที่จะเข้าโครงการต้องเป็นโรงแรมที่มี
ใบอนุญาต ซึ่งมีน้อย แค่หมื่นกว่าโรงแรม แต่ความเป็นจริง มีตัวเลขโรงแรมในประเทศไทยมากมาย
มหาศาลกว่านั้นมาก จึงต้องมีการปรับเพ่ือเพ่ิมกลุ่มเป้าหมายสิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ การเจาะ
กลุ่มเป้าหมายใหม่ที่ชัดเจนขึ้น การหาวิธีการที่ เหมาะสม เพราะที่ผ่านมา เราก็ได้รับค าแนะน าเรื่อง
กลุ่มผู้สูงอายุไม่ถนัดใช้แอพฯ เราก็อยากให้กลุ่มนี้ได้เที่ยวด้วย โดยเฉพาะวันธรรมดา เราจะเพ่ิมการ
เข้าถึงให้ง่ายขึ้น 

บทความวิชาการ (2564) เรื่อง มาตรการด้านการท่องเที่ยวโครงการเราเที่ยวด้วยกัน 
จากการศึกษาวิเคราะห์โครงการเราเที่ยวด้วยกันนั้น พบปัญหาหลายประการ 1) ปัญหาในการ
ลงทะเบียน เนื่องจากการลงทะเบียนไม่ส าเร็จ หรือ ระบบไม่เสถียร และ 2) ปัญหาการใช้บริการเพ่ือ
เข้าไปใช้สิทธิ์ที่พักร้านอาหาร การใช้สิทธิต้องจองล่วงหน้า หรือ การให้ข้อมูลโรงแรมไม่ครบถ้วนท าให้
ผู้บริการเข้าใจผิด อย่างไรก็ตามปัญหาของโครงการนั้นมีหลายปัจจัยเป็นตัวแปรส าคัญท าให้โครงการ
เราเที่ยวด้วยกันเกิดปัญหาและอุปสรรค จากผลกระทบโควิด 19 ท าให้ประชาชนมีก าลังทรัพย์น้อยไม่
สามรถท่องเที่ยวได้ ปัญหาเชิงระบบไม่เอ้ือต่อกลุ่มผู้สูงอายุที่มีก าลังทรัพย์ในการท่องเที่ยว 

โดยสรุปแล้วจากบทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแสดงให้เห็นถึงปัญหาของโครงการเราเที่ยว
ด้วยกันที่ส่งผลกระทบ ทั้งผู้ใช้สิทธิและผู้ประกอบท าให้การท างานของนโยบายเยียวยานั้นไม่สามรถ
ท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเท่าท่ีควร รวมถึงการช่วยเหลือเยี่ยวยากลุ่มธุรกิจโรงแรมเกิดมีปัญหา
และอุปสรรคท าให้มีต้นทุนแอบแฝงแก่ธุรกิจโรงแรมจากวัตถุประสงค์จัดตั้งนโยบายนั้นเพ่ือการ
ช่วยเหลือเยียวยากับกลายเป็นโครงการที่มีปัญหาและอุปสรรคเยอะพอสมควร   

จากการทบทวน แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถน ามาก าหนดกรอบใน
การศึกษาได้ ดังนี้ 
 

 
 

  
 
 
 
ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 

มาตรการช่วยเหลือโครงการเราเที่ยวด้วยกัน 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำรน ำนโยบำยไป

ปฏิบัติ 

- ปัจจัยด้านทรัพยากร 

- ปัจจัยด้านการสื่อสาร 
 

- ปัญหาเง่ือนไขการจองห้องพัก 
- ปัญหาระบบแอพพลิเคช่ัน 
- ปัญหาข้อมูลข่าวสารและช่องทาง

การสื่อสาร 
- ปัญหาด้านต้นทุนค่าคอมมิชันจาก

บริษัทเอกชน 
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6. วิธีกำรศึกษำ 
 
ผู้วิจัยศึกษาได้เก็บข้อมูลการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยแบ่งออกเป็น 1) ข้อมูล

สัมภาษณ์ของผู้บริหารโรงแรม และ 2) ข้อมูลสัมภาษณ์ของพนักงานภาคปฏิบัติ ซึ่งประกอบไปด้วยตัว
แปรต้น 1) ปัจจัยด้านทรัพยากร 2) ปัจจัยการประสานงานและความร่วมมือ และ 3) ปัจจัยด้านการ
สื่อสารตัวแปรตาม ได้แก่ ปัญหาเงื่อนไขการจองห้องพัก ปัญหาระบบแอพพลิเคชั่น ปัญหาข้อมูล
ข่าวสารและช่องทางการสื่อสาร และปัญหาด้านต้นทุนค่าคอมมิชันจากบริษัทเอกชน 

การการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ศึกษาเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่มด้วยกัน  

1) สัมภาษณ์กลุ่มผู้บริหารโรงแรม จ านวน 2 ท่าน โดยนายอายุช ชอนดลี ผู้จัดการทั่วไป
โรงแรมฮอลิเดย์อินน์แอนด์สวีทระยอง ซิตี้ เซ็นเตอร์ และนายอภิชาต หิรัญวงษ์ ผู้จัดการทั่วไปกลุ่ม
โรงแรมพลาย ประกอบไปด้วย โรงแรมพลายพลัสระยอง โรงแรมพลายเพลย์ระยอง และโรงแรม
พลายไพรม์ระยอง  

2) สัมภาษณ์กลุ่มพนักงานโรงแรมภาคปฏิบัติโดยแบ่งออกเป็น 2 แผนก คือ แผนกต้อนรับ
ส่วนหน้าของโรงแรมฮอลิเดย์อินน์แอนด์สวีทระยอง ซิตี้ เซ็นเตอร์ /  โรงแรมแคนเทอรี่เบย์ระยอง /
กลุ่มโรงแรมพลาย และแผนกการจองห้องพัก โรงแรมฮอลิเดย์อินน์แอนด์สวีทระยอง ซิตี้ เซ็นเตอร์ 
ทั้งหมดจ านวน 5 ท่าน ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เป็นการสัมภาษณ์รายบุคคล
โดยใช้ค าถามปลายเปิดและเป็นค าถามที่มีโครงสร้าง (Structure Interview) เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างมี
อิสระในการให้รายละเอียดในการตอบค าถามอย่างเต็มที่ สามารถเสนอแนวคิดและออกความคิดเห็น
ได้หลากหลายมุมมอง 

 

7. ผลกำรศึกษำ 
 
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) โดยท าการศึกษาเชิงลึกจาก 

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ( In-Depth Interview) จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องและได้รับ
ผลกระทบการท างานจากเข้าสู่โครงการเราเที่ยวด้วยกัน แนวทางทั้งหมดในงานวิจัยชิ้นนี้สามารถ
น าไปอ้างอิงและเป็นกรณีศึกษาส าหรับโรงแรมอ่ืน ๆ ในการวางแผนรับมือกับการเข้าสู่โครงการ
ช่วยเหลือจากภาครัฐในอนาคต ส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกจะเป็นการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างหลัก 2 
กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มผู้บริหารโรงแรมซึ่งจะท าให้ได้มุมมองในเชิงผู้บริหารและกลุ่มพนักงานโรงแรม 
ส าหรับผลการศึกษาจะน าเสนอในประเด็นดังนี้ 
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7.1 ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ผู้ประกอบกำรโรงแรม 
จากบทสัมภาษณ์ผู้บริหาร นโยบายของภาครัฐโครงการเราเที่ยวด้วยกันทางโรงแรมนั้นได้รับ

ยอดการจองเพ่ิมข้ึนจากสถานการณ์โควิด 19 เพราะโรงแรมได้รับผลกระทบการจากสถานการณ์โควิด 
19 ยอดการจองลดลงเฉลี่ยมากถึง 80% ท าให้ผู้ประกอบการนั้นได้รับผลกระทบ เมื่อทางภาครัฐ 
มีมาตรการเยียวยาช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจโรงแรม ทางโรงแรมรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก ถึงอย่างไรก็ตาม
เนื่องจากโครงการเราเที่ยวด้วยกันเป็นโครงการช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจโรงแรมและได้จัดตั้งขึ้นมาใน
ระหว่างช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 ท าให้ทางผู้ประกอบการโรงแรมได้พบเจอปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินการ ทางผู้วิจัยได้ประเด็นปัญหาตามจากปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการน านโยบายไป
ปฏิบัติ ดังนี้  

7.1.1 ปัจจัยด้ำนทรัพยำกร  
ผลการศึกษาของปัจจัยด้านทรัพยากรที่มีผลต่อการน านโยบายมาปฏิบัตินั้นนั้นมีส่วน

ส าคัญเป็นอย่างมากในการด าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายของนโยบายนั้นก็คือ ทรัพยากรที่เพียงพอไม่
ว่าจะเงินทุน วัสดุ บุคลากร ที่เกี่ยวข้อง ร่วมถึงผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความเข้าใจของการท างานของ
นโยบาย เช่นเรื่องของนโยบายการจองโรงแรมที่ไม่มีความยืดหยุ่น หรือ ด้านเงินทุน วัสดุ อุปกรณ์ 
เช่น แอพพลิเคชั่นที่ไม่มีความเสถียร หรือการว่าจ้างบริษัทเอกชนเพ่ือให้เข้ามาดูแลระบบแต่เกิด
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมจึงเกิดเป็นภาระให้แก่กลุ่มธุรกิจโรงแรม ส่งผลเกิดปัญหาในการด าเนินงานขั้นตอน
ต่อไปและยังท าให้การน านโยบายไปปฏิบัตินั้นไม่สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยได้
ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารโรงแรมจึงได้สรุปออกมาเป็นประเด็นปัญหาจาก
ปัจจัยได้แก่  

1) ปัญหำด้ำนเงื่อนไขโครงกำรเรำเที่ยวด้วยกันและกำรจอง  
จากบทสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงแรมทางผู้วิจัยได้เจอปัญหาเรื่องระบบการจองและเงื่อน

การใช้สิทธิ์โดยการจองสามารถท าได้สองช่องทาง คือ สามารถจองผ่านโรงแรมโดยตรงและผ่านทางเอ
เจนซี่ ปัญหาที่พบเจอเรื่องเงื่อนไขการจองที่ไม่มีความยืดหยุ่นเพียงพอเพ่ือเอ้ือต่อการจองและการ
บริการ ทางผู้บริหารโรงแรมได้กล่าวว่า ปัญหาที่พบเจอสืบเนื่องมาจากเงื่อนไขการจองจากเฟสสอง
ในช่วงของการระบาดละลอกที่ 2 ผู้ใช้บริการไม่สามารถเลื่อนวันเข้าพักได้เกิดเหตุการณ์ท าให้โรงแรม
เสียหายเรื่องค่าใช้จ่ายที่อนุโลมให้คืนเงินหรือยอมไม่รับในส่วน 40% จากภาครัฐซึ่งเราต้องตัดสินใน
ระหว่างที่เกิดเหตุ และปัญหาที่พบเจออีกหนึ่งอย่างคือการท างานของแผนกงานที่ปฏิบัติ มีการท างาน
ล่าช้าขึ้นเนื่องจาก การจองผู้ใช้บริการเนื่องจากการจองมีสองช่องทางหากจองผ่านระบบเอเจนซี่
สามารถท าเสร็จเองได้เลยจากผู้ใช้บริการเงื่อนไขขั้นตอนไม่เยอะ หากจองผ่านโรงแรมโดยตรงขั้นตอน
ซับซ้อนเพิ่มขึ้น ตั้งแต่วิธีการช าระเงิน เงื่อนไขเวลาการท าจอง การละเบียนใช้สิทธิ์ที่ต้องมีขั้นตอนและ
เวลาเป็นข้อบังคับ ท าให้พนักงานที่เกี่ยวข้องเกิดอุปสรรคในการท างาน (นายอายุช ชอนดลี, ผู้จัดการ
ทั่วไปโรงแรมโรงแรมฮอลิเดย์อินน์ แอนด์ สวีท ระยอง ซิตี้ เซ็นเตอร์) 
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2) ปัญหำระบบแอพพลิเคชัน่  
จากบทสัมภาษณ์ของผู้บริหารได้พบเจออีกหนึ่งปัญหาคือการเข้าใช้แอพพลิเคชั่น 

เนื่องจากเป็นการรวมกันทั้งด้านภาครัฐและเอกชนระบบการท างานค่อนไม่เสถียรท าให้การท างาน
ค่อนข้างมีอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นด้านการเช็คอินเข้าพัก หรือการช าระเงินที่ตัวแอพพลิเคชั่น ดั่งผู้บริหาร
กล่าว ทางโรงแรมได้พบเจอปัญหาด้านตัวระบบแอพพลิเคชั่นที่ไม่มีความเสถียรท าให้เจ้าหน้าที่
พนักงานที่เกี่ยวข้องเกิดอุปสรรคด้านการท างาน ระบบไม่สามารถแสกนได้และบ้างครั้งพบเจอการ
ช าระเงินที่ระบบไม่ได้ ท าให้ทางพนักงานต้องหาวิธีแก้ไขเพ่ือการบริการที่มีประสิทธิภาพ  (นายอายุช 
ชอนดลี, ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมโรงแรมฮอลิเดย์อินน์ แอนด์ สวีท ระยอง ซิตี้ เซ็นเตอร์) 

3) ปัญหำด้ำนต้นทุนอุปกรณ์และค่ำคอมมิชันบริษัทเอกชน 
จากบทสัมภาษณ์ผู้บริหารให้ข้อมูลอีกหนึ่งปัญหาคือ ค้าใช้จ่ายเพ่ิมเติมในเรื่องของการ

เข้าร่วมโครงการนั้นมีข้อบังคับโรงแรมต้องรับการช าระเงินผ่านตัวแทนระบบเอกชนเท่านั้น เท่ากับว่า
ต่อหนึ่งการจองต้องจ่ายค่าคอมมิชัน 2% ทุกการจองโรงแรมจะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ จึงท า
ให้ได้รับเงินไม่เต็ม 100 %ของราคาห้องพัก รวมถึงเงื่อนไขการใช้ “เราเที่ยวด้วยกัน” การเช็คอินต้อง
ใช้โทรศัพท์แสกนบางโรงแรมไม่มีโทรศัพท์สมาร์โฟน เครื่องกลางจึงต้องมีการซื้ออุปกรณ์เพ่ิมเพ่ือ
อ านวยความสะดวกสบายในการแสกนเช็คอินให้ลูกค้า (นายอภิชาต หิรัญวงษ์, ผู้จัดการทั่วไป กลุ่ม
โรงแรมพลายระยอง) 

7.1.2 ปัจจัยด้ำนกำรสื่อสำร 
ผลการศึกษาของปัจจัยด้านการสื่อสารที่มีผลต่อการน านโยบายมาปฏิบัตินั้นนั้นมีส่วน

ส าคัญเป็นอย่างมากในการด าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายของนโยบายนั้นก็คือ  การสื่อสารที่ชัดเจน
และครอบคลุม เมื่อข้อมูลการน านโยบายไม่มีความชัดเจนหรือขาดการสื่อสารที่ดีจึงท าให้การรับรู้
ข่าวสารเกิดความคาดเคลื่อนหรือไม่สามารถรับรู้ข้อมูลได้อย่างเต็มที่ เช่นการด าเนินโครงการเราเที่ยว
ด้วยกันที่ขาดการน าเสนอข้อมูลที่ชัดเจนหรือช่องทางการสื่อสารมีไม่มากพอเพ่ือตอบรับต่อการบริการ
แก่ผู้ใช้บริการและกลุ่มธุรกิจโรงแรมจึงเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ท าให้การด าเนินการของนโยบายไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอซึ่งน าไปสู่ประเด็นปัญหาข้อมูลข่าวสารและช่องทางการสื่อสารของโครงการเรา
เที่ยวด้วยกัน จากบทสัมภาษณ์ทางผู้บริหารพบเจอปัญหาด้านการสื่อสารเนื่องจากโครงการเราเที่ยว
ด้วยกันมีช่องทางเดียวในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เท่านั้นเนื้อหาที่
สื่อสารบางทีไม่ครอบคลุมและไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ซึ่งผู้บริหารกล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 
ระบาดละลอกสองทางภาครัฐได้ออกมาชี้แจงด้านมาตรการช่วยเหลือค่อนข้างล่าช้า เมื่อมีมติอนุญาต
ให้เลื่อนการเข้าพักได้ภาครัฐแจ้งแค่ทางเว็บไซต์เท่านัน้ไม่มีการแจ้งเตือนทางด้านอีเมล์หรือด้านอ่ืนกับ
ผู้ประกอบการเพ่ิมเติม เพ่ือป้องกันการตกหล่นทั้งสิ้นท าให้เจ้าหน้าโรงแรมและผู้ใช้บริการรู้ข่าวล่าช้า
ละไม่สามรถท าการเลื่อนได้อย่างทันเวลา (นายอภิชาต หิรัญวงษ์, ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มโรงแรมพลาย
ระยอง)  
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7.2 ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์พนักงำนภำคปฏิบัติกำรของโรงแรม 
จากบทสัมภาษณ์กลุ่มพนักงานผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างเจาะจงไปที่แผนกภาคปฏิบัติ

โดยเฉพาะเนื่องจากการท างานที่จะต้องพบเจอและสื่อสารกับแขกผู้ใช้บริการโดยตรงและเป็นผู้
ประสบพบเจอปัญหาด้านการใช้บริการโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างพนักงานภาคปฏิบัติการของโรงแรมจากปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการน านโยบายไป
ปฏิบัติ ดังนี้  

7.2.1 ปัจจัยด้ำนทรัพยำกร 
ผลการศึกษาของปัจจัยด้านทรัพยากรที่มีผลต่อการน านโยบายมาปฏิบัตินั้นนั้นมีส่วน

ส าคัญเป็นอย่างมากในการด าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายของนโยบายนั้นก็คือ ทรัพยากรที่เพียงพอไม่
ว่าจะเงินทุน วัสดุ บุคลากร ที่เกี่ยวข้อง ร่วมถึงผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความเข้าใจของการท างานของ
นโยบายจึงก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินการปฏิบัตินโยบาย ทางผู้วิจัยจึงสรุปประเด็น
ปัญหา ได้แก่  

1) ปัญหำด้ำนเงื่อนไขโครงกำรเรำเที่ยวด้วยกันและกำรจอง  
จากบทสัมภาษณ์กลุ่มพนักงานส่วนปฏิบัติการ ทั้งแผนกการจองห้องพักและแผนก

ต้อนรับเจอปัญหาด้านเงื่อนไขการจองและขั้นตอนค่อนข้างมาก รวมทั้งข้อบังคับเงื่อนไขที่ไม่สามารถ
เลื่อนการจองและยกเลิกได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่สุดวิสัย ท าให้เกิดปัญหาไม่สามารถเลื่อนการจองได้
หรือการคืนเงินไม่ระบบไม่เอ้ืออ านวย ผู้สัมภาษณ์กล่าวว่า “ปัญหาที่เกิดจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
ในเฟสที่หนึ่งและสอง ที่เห็นได้ชัดคือ ไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการจองได้ ท าให้ลูกค้าที่
ประสบเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเดินทางได้และต้องการเปลี่ยนแปลงการจอง ไม่สามารถท าได้เนื่องจาก
ผู้ประกอบการไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการจองระบบได้ ท าให้ลูกค้าที่ประสงค์เปลี่ยนวันเดินทางต้อง
มาจ่ายส่วนต่าง 40% ด้วยตัวเองในวันที่เข้าพักและยังเสียสิทธิอ่ืน ๆ เช่น ส่วนลดร้านค้าร้านอาหารที่
จะได้จากโครงการในวันที่เข้าพัก ด้วยเหตุนี้พนักงานฝ่ายส ารองห้องพัก” (นางสาวอรุณรวี มารอบ, 
ผู้จัดการแผนกการจองห้องพักโรงแรมฮอลิเดย์อินน์ แอนด์ สวีท ระยอง ซิตี้ เซ็นเตอร์ ) ร่วมไปถึง
แผนกต้อนรับส่วนหน้าที่พบเจอปัญหาเดียวกันเรื่องเงื่อนไขการจองและเงื่อนไขที่ไม่อ านวยต่อการ
ด าเนินงาน ผู้สัมภาษณ์กล่าวว่า “การจองห้องพักนั้นมีเงื่อนไขต้องจากล่วงหน้า 3 วันก่อนวันเข้าพัก
ท าและแขกต้องช าระเงินท ารายการให้เสร็จตั้งแต่ 3 วันล่วงหน้า ทางเราเองจึงต้องมีการแจ้งเตือนข้อ
เงื่อนไขให้ชัดเจนทุกครั้ง แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ระบาดท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาส่วนนี้ได้ แขกไม่
เข้าใจเมื่อเกิดเหตุการณ์ระบาดโควิด 19 ช่วงเดือนธันวา 2563 ทางเราเองไม่สามารถคืนเงินให้ได้ทุก
กรณีหรือต้องเลื่อนได้เลยเพราะมันเกี่ยวกับระบบแอพพลิเคชั่น แขกก็จะเสียสิทธิในการใช้ 
e–voucher ไปอีกเราท าอะไรกับระบบไม่ได้ เกิดปัญหาความไม่เข้าใจด้านการบริการของโรงแรมรวม
ไปกับปัญหาที่เกิดขึ้น” (นายธิติกร ปลานิล, ผู้จัดการประจ ากะ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ แอนด์ สวีท 
ระยอง ซิตี้ เซ็นเตอร์) 
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2) ปัญหำระบบแอพพลิเคชัน่  
จากบทสัมภาษณ์กลุ่มพนักงานส่วนปฏิบัติการแผนกต้อนรับส่วนหน้าพบเจอปัญหาด้าน

การใช้งานของระบบแอพพลิเคชั่นที่ไม่มีความเสถียรภาพเพียงต่อการใช้งานตั้งแต่ การช าระเงินแล้ว
ระบบขัดข้องบ่อยครั้งท าให้การใช้บริการไม่เสถียรภาพ รวมถึงปัญหาเมื่อท าการเช็คอินเข้าพักที่
ผู้ใช้บริการจะต้องท าการแสกนเช็คอินก่อนเข้าพักเพ่ือรับ e-voucher และผู้ประกอบการโรงแรมจะ
ได้รับเงินในส่วน 40% ที่เหลือ มักจะไม่สามารถแสกนเช็คอินได้เนื่องจากระบบแอพพลิเคชั่นขัดข้อง 
ผู้สัมภาษณ์กล่าวว่า “ประสบปัญหาในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถสแกนใช้สิทธิโครงการได้ก็ต้องอธิบาย
และท าความเข้าใจกับลูกค้าในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายอ่ืนเกิดขึ้น และเนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการใหม่  
ท าให้ภาครัฐยังไม่สามารถคิดวิธีแก้ปัญหาหรือวิธีการต่าง ๆ ได้ทันท่วงที ท าให้ปัญหาเหล่านี้ตกสู่
ผู้ประกอบการและพนักงานให้บริการโดยตรง ท าให้สถานประกอบการแต่ละแห่งต้องหาวิธีการและ
จัดการแก้ปัญหานี้ด้วยตัวเอง” (นางญาดา สาขามุละ, ผู้จัดการต้อนรับส่วนหน้า โรงแรมโรงแรมแคน
เทอรี่เบย์ระยอง)  

7.2.2 ปัจจัยด้ำนกำรสื่อสำร 
จากบทสัมภาษณ์กลุ่มพนักงานส่วนปฏิบัติการแผนกต้อนรับส่วนหน้าและแผนกจอง

ห้องพักพบเจอปัญหาด้านการสื่อสารและช่องทางการสื่อสาร เนื่องจากตัวโครงการเราเที่ยวด้วยกันนั้น
มีเว็บไซต์หลักเว็บไซต์กลางแค่อันเดียวรวมถึงเบอร์โทรติดต่อที่มีสายด่วนหนึ่งเบอร์เมื่อต้องการติดต่อ
เพ่ือรับข้อมูลหรือรับการช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาไม่สามารถติดต่อได้หรือไม่สามารถรับข้อมูล
ข่าวสารที่ชัดเจนได้จากผู้ที่เกี่ยวข้อง จากบทสัมภาษณ์กล่าวว่า “ข้อมูลด้านการใช้งานบางครั้งไม่มี
ความชัดเจนเช่นเรื่องคูปองอาหาร 600 บาทนี่ไม่ใส่จ านวนเต็ม 600 บาท มันเป็นจ านวนเงิน 40% 
ไม่เกิด 600 บาท แขกมาใช้ไม่เคยไม่ใครเข้าใจตรงส่วนนี้โรงแรมเองก็ไม่เข้าใจจากประกาศทาง
เว็บไซต์ต้องมาโทรถามเพ่ือข้อมูลที่ชัดเจน เกิดปัญหาในการอธิบายบางครั้งแขกไม่เข้าใจอีกเราต้องหา
ข้อมูลมาเพ่ือยืนยันว่าความหมายของค าว่า 600 บาทนี่ใช้ยังไง” (จากผู้จัดการแผนกจองห้องพัก
โรงแรมท้องถิ่นแห่งหนึ่ งในจั งหวัดระยอง ) ทั้งนี้ปัญหาที่พบเจอคือเรื่องช่องทางการสื่อสาร 
ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าว “เกิดเหตุการณ์เงินค้างอยู่ในระบบ แขกไม่สามารถช าระเงินได้โรงแรมก็ไม่ได้รับ
เงินส่วนนั้นมา ทางโรงแรมต้องติดต่อไปที่สายด่วนก็ไม่สามรถโทรติดได้ ท าให้โรงแรมต้องแก้ไขเฉพาะ
หน้าไปก่อน เช่นลดค่าห้องโดยจองตรงกับทางโรงแรมหรือยื่นข้อเสนออัพเกรดห้องพักให้ในการจาก
ตรงโรงแรมไม่ผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ยิ่งเหตุการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ช่วงเดือนธันวาคม 
2563 ที่ภาครัฐประกาศไม่ให้เดินทาง โรงแรมเจอปัญหาหนักมากติดต่อใครก็ไม่ได้ต้องแก้ปัญหาเอง” 
(นางสาวกมลวรรณ ปิยะนันท์, พนักงานแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมฮอลิเดย์อินน์ แอนด์ สวีท 
ระยอง ซิตี้ เซ็นเตอร์) 
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8. สรุป อภิปรำย และข้อเสนอแนะ 
 
จากผลงานวิจัยชิ้นนี้ได้ศึกษาปัญหาและอุปสรรคการเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันของ

กลุ่มธุรกิจโรงแรม จังหวัดระยอง ได้ก าหนดประเด็นในการวิเคราะห์ผลการวิจัยไว้ 2 ประเด็น 
ประกอบด้วย 1) ภาระ อุปสรรค และปัญหาของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในการเข้าร่วมนโยบาย
เราเที่ยวด้วยกัน และ 2) แนวทางการปรับตัวของธุรกิจโรงแรมให้สามารถเข้าร่วมกับนโยบายของ
ภาครัฐ โดยมีรายละเอียดอธิบายผลการศึกษาดังนี้ 

 
8.1 ปัญหำเงื่อนไขและกำรจองห้องพัก  
จากผลการศึกษาที่ได้รับโรงแรมมักเจอปัญหาด้านการจองค่อนข้างมีปัญหามาก เนื่องจาก

ระบบการจองผู้ใช้บริการสามารถท าจองได้ 2 ช่องทาง จองโดยตรงกับโรงแรม จองผ่านตัวแทน
จ าหน่าย OTA (Online Travel agency) ข้อก าหนดและเงื่อนไขค่อนข้างไม่มีความยืดหยุ่นพอ 
จึงสามารถแบ่งระดับเงื่อนไขการจองได้ดังนี้ 

1) การจองห้องพักต้องท าการจองและช าระเงินเสร็จสิ้นภายใน 3 วัน ล่วงหน้าก่อนวันเช็คอิน 
2) การจองไม่สามารถเลื่อนวันเข้าพัก หรือไม่สามารถยกเลิกและคืนเงินได้ทุกกรณี 
เนื่องจากสถานการณ์ในประเทศไทยยังไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ไม่ดีนัก รวมถึง

ช่วงเวลาด าเนินโครงการเราเที่ยวกันเฟส 1-2 คน ผู้วิจัยค้นพบว่าคนไทยได้รับวัคซีนล็อตแรกช่วงวันที่ 
22 กุมภาพันธ์ (BBC news Thailand, 2021) คนไทยยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนและยังคงมียอดผู้ติด
เชื้อเกิดเหตุการณ์ระบาด ภาครัฐจึงมีมาตรการจ ากัดการเดินทางท าให้นักท่องเที่ยวบางส่วนไม่
สามารถเดินทางได้และเนื่องจากเงื่อนไขท่ีไม่สามารถเลื่อนวันเข้าพักและยกเลิกได้จึงก่อให้เกิดปัญหา  

จากปัญหาที่เกิดขึ้นพบว่า ปัญหาที่เกิดนั้นทางผู้ประกอบการโรงแรมได้มีวิธีแก้ไขโดยการ
ตัดสินใจอนุโลมให้มีการเลื่อนเข้าพักได้ และผู้ใช้บริการจะต้องช าระเงินเองในส่วน 40% ที่เหลือจาก
ราคาห้องพัก หรือผู้ใช้บริการที่ต้องการยกเลิกและรับเงินคืนทางโรงแรมจึงจะอนุโลมเป็นกรณีไป  
 

8.2 ปัญหำระบบแอพพลิเคชัน่ 
จากผลการศึกษาที่ได้รับโรงแรมมักพบปัญหาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง คือ แอพพลิเคชั่น 

“เป๋าตัง” ที่ไม่มีความเสถียรพอส่งผลกระทบต่อการท างานของผู้ประกอบการโดยมีปัญหาดังนี้ 
1) ระบบการช าระเงิน ในส่วนของการจองและช าระเงินจะต้องด าเนินการผ่านแอพพลิเคชั่น 

“เป๋งตัง” เท่านั้นและผู้ใช้บริการมักเจอปัญหาเวลาช าระเงิน ระบบขัดข้องบ่อยท าให้ไม่สามารถท าการ
จองได้บางคนจอง 3 วันล่วงหน้าก่อนวันเข้าพักพอดีตามเงื่อนไข แต่ต้องติดต่อธนาคารกรุงไทยผู้ดู แล
ระบบแอพพลิเคชั่นเป๋าตังเพื่อด าเนินการจึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาทันท่วงทีได้ ท าให้พลาดโอกาสจอง
ไป 
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2) แอพพลิเคชั่นเกิดขัดข้อง ณ เวลาแสกนเช็คอิน เนื่องจากระบบเกิดขัดข้องท าให้ทาง
โรงแรมต้องเรียกเก็บเงินส่วน 40% จากราคาห้องพักที่ท าการขาย จึงท าให้เกิดความไม่พึงพอใจใน
การบริการของโรงแรม หรือบางคนไม่สะดวกช าระเงินในส่วน 40% ทางโรงแรมจึงต้องอนุโลมให้จ่าย
เพียงแค่ 60% ของราคาห้องพัก  
  จากปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนของแอพเกิดความขัดข้องด้านการช าระเงินหากยังพอมีเวลาแขก 
ผู้เข้าพักท าการการจองมากกว่า 3 วันล่วงหน้าทางโรงแรมจะพยายามติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ด าเนินการแก้ไขให้ผู้ใช้บริการ แต่ในส่วนที่ไม่ทันเวลาการจองทางโรงแรมจะเสนอข้อพิเศษให้ด้านการ
ลดราคาหรือเสนอตัวเลือกพิเศษอัพเกรดห้องฟรีจากการจ่ายราคาเต็มขอผู้ใช้บริการ หรือปัญหาแอพ
เกิดขัดข้อง ณ เวลาเช็คอินโรงแรมจะเสนอให้ผู้ใช้บริการช าระเงินในส่วน 40% ก่อน หากผู้ใช้บริการ
ไม่สะดวกช าระเงินส่วนนี้ทางโรงแรมจึงจะอนุโลมให้เป็นกรณีไป ดังนั้นภาครัฐควรจะให้ความสนใจ
และปรับปรุงระบบแอพพลิเคชั่นให้มีความเสถียรมากยิ่งข้ึน  
 

8.3 ปัญหำด้ำนข้อมูลข่ำวสำรและช่องทำงกำรสื่อสำร 
จากผลการศึกษาที่ได้รับ โรงแรมมักพบเจอปัญหาเรื่องของข้อมูลข่าวสารการสื่อสารช่องทาง

การตดิต่อที่ได้ดังนี้  
8.3.1 ปัญหาข้อมูลข่าวสารโครงการเราเที่ยวด้วยกัน การอธิบายเงื่อนไขขั้นตอนการจอง

ไม่ครอบคลุมและไม่มีความชัดเจนเพียงพอท าให้ผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการเกิดความสับสน 
ซึ่งน าไปสู่ผลกระทบด้านการท างานเช่น การจองโดยตรงกับโรงแรมนั้นเมื่อทางโรงแรมท าการ
ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ให้ผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องท าการช าระเลยภายใน 24 ชั่วโมงหลังด าเนินการ 
รวมถึงข้อมูลด้าน (E-voucher) ที่ทางผู้บริการจะได้รับ ณ วันที่เข้าพัก เว็บไซต์โครงการเราเที่ยว
ด้วยกันแจ้งแค่ส่วน จะได้จ านวน 600 บาทแต่ในความเป็นจริงนั้นคือ ผู้ใช้บริการจะได้เงิน 40% ของ
ราคาค่าอาหารไม่เกิน 600 บาท และรวมถึงการประกาศเพ่ิมมาตรการให้กับทางโครงการ เช่น 
นโยบายการเลื่อนวันเข้าเข้าพักได้แล้วหลังจากการละบาดละลอกที่ 2 ช่วงเดือนธันวาคม 2563 
ทางผู้ประกอบการเองรู้จากข่าวหนังสือพิมพ์ ไม่ใช่จากเว็บไซต์หลักไม่มีการแจ้งเตือนใด  ๆ ทั้งสิ้น 
ท าให้ผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการหลายท่านพลาดด าเนินการเลื่อนการจองจึงท าให้เสียโอกาสครั้งนี้ไป 

8.3.2 ปัญหาช่องทางการติดต่อไม่เพียงพอต่อความต้องการ โรงแรมมักจะเจอปัญหา 
ในการท างานตลอดบางครั้งจึงจ าเป็นจะต้องติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไข 
แต่เบอร์โทรมักไม่สามารถติดต่อได้ และไม่มีช่องทางอ่ืนที่สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติบได้เลย ท าให้
การแก้ปัญหาบางกรณีจึงเกิดความล่าช้า 

จากปัญหาที่เกิดขึ้นท าให้โรงแรมต้องพยายามแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเอง ไม่ว่าเรื่องการ
ตัดสินใจเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการในการด าเนินการจองหากสงสัยข้อมูลที่ไม่มีความ
ชัดเจน หรือในกรณีที่ส่วนข้อมูลไหนยังไม่สามารถให้ค าตอบได้ทางโรงแรมจะบันทึกไว้ และท าการ
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ติดตามหาค าตอบให้แขกภายหลังอย่างเร็วที่สุด หรือบางเรื่องไม่สามารถรอเวลาได้ทางโรงแรมจะท า
การตัดสินใจด าเนินการเลย เช่น มีแขกจองมา ณ ช่วงเวลา 3 วันล่วงหน้าพอดีกับเงื่อนไขการจอง 
และเกิดเหตุขัดข้องเรื่องระบบช าระเงินทางโรงแรมพยายามติดต่อสายช่วยเหลือแต่ไม่สามารถท าการ
ติดต่อได้ ทางทีมผู้ที่เกี่ยวข้องต้องแก้ไขโดยด่วนเพื่อไม่ให้เสียลูกค้า อาจจะเสนอราคาที่ถูกลงจากราคา
เดิมหรือเพ่ิมในส่วนของเซตอาหารเพ่ือ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ดังนั้นภาครัฐต้องท าการเพ่ิม
ช่องทางการสื่อสารและความชัดเจนของข้อมูลเงื่อนไขต่างๆเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน  

 
8.4 ปัญหำด้ำนต้นทุนค่ำคอมมิชันจำกบริษัทเอกชน 
จากผลการศึกษาที่ได้รับ ผู้ประกอบกการโรงแรมได้รับปัญหาเรื่องต้นทุน จากค่าใช้จ่าย

เพ่ิมเติมในเรื่องของการเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน นั้นมีข้อบังคับผู้ประกอบการโรงแรมต้องรับ
การช าระเงินผ่านตัวแทนระบบเอกชนเท่านั้น ซึ่งข้อเงื่อนไขการเข้าร่วม ทางผู้ประกอบการโรงแรม
จะต้องจ่ายค่าคอมมิชัน 2% ต่อหนึ่งการจองให้กับบริษัทเอกชน ผู้ประกอบการจึงต้องแบกรับ
ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เป็นภาระที่ทางต้องรับผิดชอบเองและไม่สามารถรับเงินเต็มจ านวนจากราคา
ห้องพักที่ขายได้ ภาครัฐควรให้ความส าคัญและมีการลดขั้นตอนการเข้าร่วมระบบให้น้อยลงเพ่ือลด
ค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการโรงแรม  
 จากบทสรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นนั้นมีผลมาจากปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการน า
นโยบายไปปฏิบัติ เรื่องของปัจจัยทางด้านทรัพยากรที่ก่อให้เกิดอุปสรรคเรื่องการใช้แอพพลิเคชั่นที่
ระบบไม่มีความเสถียรพอท าให้การท างานของโครงการเราเที่ยวด้วยกันนั้นไม่เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ หรือการจองห้องพักที่ไม่มีความยืดหยุ่นเพียงพอต่อสถานการณ์ของประเทศที่เรายัง
ไม่ได้รับวัคซีนเลยแต่เงื่อนไขกับค่อนข้างไม่อ านวยความสะดวกต่อการใช้งานเท่าที่ควร ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยเรื่องศักยภาพของโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน จากมุมมองของนักเที่ยวไทยและผู้ประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายที่ได้กล่าวถึงระบบการท างานของโครงการเราเที่ยว
ด้วยกัน ศจีนาฏ เรืองกุน และคณะ (2564) “ผู้ประกอบการต่างก็ประสบปัญหาในเรื่องเงื่อนไข 
ขั้นตอนในการเข้าร่วมโครงการและการใช้งานของแอพพลิเคชั่นช่วงระหว่างการด าเนินงาน” และ 
สถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ (2564) ที่ได้ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบของของโควิด-19 ต่อธุรกิจ
ท่องเที่ยวนั้น ได้กล่าวถึงมาตรช่วยเหลือภาครัฐโครงการเราเที่ยวด้วยกัน “จากข้อคิดเห็นของตัวแทน
กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวที่ร่วมกับมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว เช่น 
โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ขั้นตอนในการลงทะเบียนส าหรับ
ผู้ประกอบการและขั้นตอนการใช้สิทธิส าหรับนักท่องเที่ยวค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อน ส่งผลให้
ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวบางส่วนไม่ได้เข้าร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” จึงท าให้
ผู้ประกอบการศูนย์เสียรายได้จากโอกาสในครั้งนี้ รวมถึงภาครัฐควรมีความชัดเจนเกี่ยวกับระยะเวลา
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ของโครงการและควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวทราบอย่าง
ทั่วถึงเนื่องจากทางผู้ประกอบการพบเจอปัญหาด้านข้อมูลข่าวสารที่ไม่ชัดเจนทั้งฝั่งผู้ประกอบการและ
ฝั่งประชาชนจึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของปัญหาของการท างานระบบภายในที่ไม่ค่อยราบรื่นพอเนื่องจาก
ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอต่อการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ผู้ประกอบการมองว่าประโยชน์จาก
โครงการฯ ค่อนข้างน้อยเพราะมีนักท่องเที่ยวที่มาใช้สิทธิน้อย” จะเห็นได้ว่า ตัวโครงการเราเที่ยว
ด้วยกันนั้นยังขาดด้านวัสดุ หรือบุคลากรที่เชี่ยวชาญรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สามารถดูและและ
รับช่วงต่อเพ่ือการบริการให้กับประชาชนนั้นยังไม่ดีพอ รวมถึงขาดความรู้ความเข้าใจของระบบการ
ท างานโรงแรมที่ส่งผลให้มาตรการเงื่อนไขต่างๆออกมาไม่มีความยืดหยุ่นหรืออ านวยความสะดวก 
ในการใช้บริการมากพอจนก่อให้เกิดปัญหาที่ทางผู้ประกอบการโรงแรมจะต้องแบกรับและแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ เพ่ือการท างานที่มีประสิทธิภาพของการบริการ  
 

9. ข้อเสนอแนะ 
 

จากบทสัมภาษณ์ทั้งผู้บริหารโรงแรมและพนักงานโรงแรมส่วนภาคปฏิบัติ เนื่องจากผล
การศึกษาที่ได้รับนั้นได้พบปัญหาในการท างานจนก่อให้เกิดอุปสรรคต่าง  ๆ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์
ข้อเสนอแนะต่อโครงการเราเที่ยวด้วยกันเพ่ือเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางชี้แนะให้กับภาครัฐต่อ
การก าหนดนโยบายช่วยเหลือเยียวยาในครั้งต่อไปโดยก าหนดตามประเด็นปัญหา ดังนี้  
 

9.1 ปัญหำเงื่อนไขกำรจองห้องพัก  
จากประเด็นปัญหาที่ค้นพบ ปัญหาหลักในการด าเนินการด้านเงื่อนไขคือไม่มีความยืดหยุ่น

เพียงพอ จึงขอเสนอแนะด้านการปรับปรุงเงื่อนไขให้มีความยืดหยุ่น ลดขั้นตอนระยะเวลาการจองลง 
เช่น ไม่จ าเป็นต้องจองห้องพักล่วงหน้าถึง 3 วัน อาจจะลดเป็น 1 วันล่วงหน้าก่อนวันเข้าพัก 
เพ่ือหลีกเลี่ยงการยกเลิก และปรับปรุงระบบให้มีการเลื่อนวันเข้าพักได้ หากเป็นไปได้อยากให้มีการ
พิจารณาเรื่องของการคืนเงินที่ไม่ส่งผลเสียต่อผู้ใช้บริการและผู้ประกิจการโรงแรม 
 

9.2 ปัญหำระบบแอพพลิเคชัน่  
จากประเด็นปัญหาที่ค้นพบ ปัญหาหลักในส่วนของแอพพลิเคชั่นควรปรับปรุงระบบให้เสถียร

ยิ่งขึ้น อยากให้ภาครัฐจัดตั้งคณะกรรมเพ่ือดูแลส่วนนี้ มีเจ้าหน้าที่พนักงานดูแลระบบส่วนนี้โดยตรง
เพ่ือการท างานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นประเด็นที่ใหญ่อีกประเด็นโดยสามารถเชื่อมโยงไป
ถึงปัญหาด้านอ่ืน ๆ ได้ และควรให้มีการทดลองใช้ระบบการใช้งานจริงทุกครั้งเพ่ือตรวจสอบปัญหา
หรืออุปสรรคในการใช้บริการ  
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9.3 ปัญหำข้อมูลข่ำวสำรและช่องทำงกำรสื่อสำร  
จากประเด็นปัญหาที่ค้นพบ ปัญหาด้านข้อมูลข่าวสารและช่องทางการสื่อสารนั้นท าให้เป็น

ปัญหาและอุปสรรคต่อการท างานเป็นอย่างยิ่ง จึงอยากเสนอแนะให้ทางภาครัฐจัดตั้งหน่วยงานด้าน
การสื่อสารและช่องทางการติดต่อมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการติดต่อสอบถามนั้นคู่สายไม่เพียงพอและ
ประเด็นปัญหาบางครั้งไม่สามารถแก้ไขได้จากสายกลางมีการแนะน าให้โทรไปหน่วยงานอ่ืน ท าให้เกิด
ความล่าช้า ทางผู้วิจัยจึงอยากให้มีการจัดตั้งคณะกรรม หรือหน่วยงานที่ดูแลส่วนนี้โดยตรงและ 
ควรเพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นนอกจากเว็บไซต์กลางของ “เราเที่ยวด้วยกัน” อย่างเดียว 
เพ่ือความรวดเร็วในการติดต่อแก้ไขปัญหายิ่งขึ้น 

 
9.4 ปัญหำด้ำนต้นทุนค่ำคอมมิชันจำกบริษัทเอกชน 
จากประเด็นปัญหาที่ค้นพบ ปัญหาด้านต้นทุนที่ทางโรงแรมจะต้องแบกรับในส่วนค่าใช้จ่าย

คอมมิชันให้กับบริษัทเอกชน อยากให้ภาครัฐตัดส่วนนี้ออกอาจจะท าเป็นช าระเงินผ่านกับทางภาครัฐ
โดยตรงเพื่อความสะดวกในการท าระบบในอนาคต เช่น การยกเลิกการจอง หรือการเลื่อนวันเข้าพัก 
 

9.5 แบบประเมินและแบบสอบถำม 
จากประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นผู้วิจัยเองอยากให้ภาครัฐจัดท าแบบสอบถามและเปิด

ประเมินมาตรการโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เพ่ือตรวจสอบหาข้อผิดพลาดและปัญหาต่าง  ๆ เพ่ือให้
การท างานของนโยบายเป็นไปอย่างราบรื่นเนื่องจากโครงการเราเที่ยวด้วยกันเป็นโครงการที่ดีสามารถ
ต่อยอดได้ไม่ใช่แค่ช่วงโควิด 19 เท่านั้น ภาครัฐสามารถท าโครงการนี้ต่อได้ในส่วนการท่องเที่ยวเมือง
หลักเมืองลอง หากแก้ไขปัญหาถูกจุดจะยิ่งเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานได้ยิ่งขึ้น  
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ประสิทธิผลของกำรน ำนโยบำยแก้ไขปัญหำสลำกกินแบ่งรัฐบำลเกินรำคำ
ในช่วงสถำนกำรณ์ COVID-19 ของพ้ืนที่ชลบุรี 

สุรจิตต์ จันทำ13 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการน านโยบาย
แก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคามาปฏิบัติ และ 2) ศึกษาประสิทธิผลของการด าเนินงานตาม
นโยบายการแก้ไขปัญหาการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา โดยการศึกษาในครั้งนี้เป็นการ
ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ การสังเกตกลุ่ม
ประชากรเป้าหมายและจากการศึกษาจากการรวบรวมข้อมูลเอกสาร เพ่ือให้ได้มุมมองของผู้ที่มีส่วน
ได้ส่วนเสียจากการน านโยบายแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งของรัฐบาลเกินราคารัฐบาลมาปฏิบัติ 
โดยเครื่องมือในการศึกษาประชากรกลุ่มตัวอย่าง และวิธีสุ่มตัวอย่าง ผู้ศึกษาได้เลือกกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาโดยการก าหนดจ านวนขึ้นมา โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่ชัดเจน ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่มีส่วนได้
ส่วนเสียจากนโยบายการแก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
จนกระทั่งข้อมูลอ่ิมตัว แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาและการวิเคราะห์ใจความ
ส าคัญ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล โดยผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นตัวแทนผู้ค้า
สลากและผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในเขตจังหวัดชลบุรี จ านวน 12 คน เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 33-77 
ปี มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีการประกอบอาชีพค้าสลากและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 12,000 
- 25,000 บาท 

โดยผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จและความไม่ส าเร็จในการน าน โยบาย
การแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา มาปฏิบัติ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านความสามารถใน
การบริหารจัดการของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล,ปัจจัยด้านความเข้มงวดกวดขันของเจ้าหน้าที่ผู้มี
อ านาจบังคับใช้กฎหมาย, ปัจจัยด้านความเข้มงวดในการปฏิบัติการระดับพ้ืนที่ และปัจจัยด้านการ
เข้าถึงช่องทางการติดต่อรับเรื่องร้องทุกข์ สามารถแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาได้ใน
ระดับหนึ่ง ผลจากการสัมภาษณ์ทั้งตัวแทนผู้ค้าสลากและผู้ซื้อ พบว่า ในช่วงแรกของการประกาศ
นโยบายผู้ค้าสลากมีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เช่น ติดป้ายราคาชัดเจน ผู้ซื้ อสามารถซื้อได้ 80 
บาท ตามราคาที่ก าหนด เมื่อเทียบกับในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ตัวแทนผู้ค้าสลากและผู้ซื้อส่วน
ใหญ่ระบุว่า ซื้อสลากเฉลี่ยอยู่ที่ราคา 90-120 0บาทต่อฉบับ ซึ่งราคาสูงกว่าที่ก าหนดและยังพบการ

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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ขายเกินราคาในกรณีสลากรวมชุด ที่ขายต่อชุดประมาณ 500-700 บาทต่อ 5 ฉบับ เฉลี่ยราคาฉบับละ 
100-140 บาท ส่วนใหญ่ระบุว่า นโยบายดังกล่าวยังไม่ประสบความส าเร็จและยังไม่สร้างพึงพอใจใน
ระยะยาวตามท่ีคาดหวัง เนื่องจากยังไม่สามารถควบคุมราคาได้และไม่สามารถซื้อสลากในราคาสลาก
ถูกลงอย่างแท้จริง จึงยังไม่ได้รับประโยชน์จากนโยบายในระยะยาวในการแก้ไขปัญหาและในส่วนของ
ตัวแทนผู้ค้า พบว่า ผู้ค้าสลากบางส่วนยังไม่มีความพึงพอใจตามที่คาดหวังของสังคม เนื่องจากการ
จัดสรรสลากยังไม่มาถึงตนโดยตรง จ าเป็นต้องซื้อจากพ่อค้าคนกลาง (ยี่ปั๊ว) ส่งผลให้ต้องจ าหน่ายเกิน
ราคา  

 โดยมีข้อเสนอแนะ คือ รัฐบาลควรมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องจริงจัง และการเพ่ิม
ความเข้มงวดกวดขัน ติดตามและจับกุมของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจบังคับใช้กฎหมาย ส่งผลให้สามารถ
แก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังพบว่า มีปัญหาเรื่องสลากกินแบ่ ง
รัฐบาลรวมชุดที่ขายเกินราคา กล้าหาญที่จะตัดตอนต้นต่อของกลุ่มผลประโยชน์ การรวมชุดและ
รัฐบาลควรส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามาส่วนร่วม ส่งเสริมการแจ้งเบาะแสให้มากขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหา
สลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา ท าให้สามารถจ าหน่ายสลากได้ในราคาที่ก าหนด 

ค ำส ำคัญ: สลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา, การน านโยบายไปปฏิบัติ, ประสิทธิผล 
 

1. บทน ำ 
 
การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2563-2564 ส่งผลกระทบต่อทุกภาค

ส่วน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท าให้มีการใช้มาตรการล็อกดาวน์ เพ่ือเป็นการยับยั้งและป้องกัน
การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ด้วยเหตุนี้ท าให้ผู้คนไม่สามารถด าเนินชีวิตได้ตามปกติ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้คนในหลายด้าน ตลอดจนการปิดเมืองและห้ามประชาชนออกจาก
เคหสถาน หรือการล็อกดาวน์ (Lockdown) ส่งผลให้เศรษฐกิจหลายภาคส่วนต้องหยุดชะงัก  

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย ประชาชนยังต้องประหยัดเงิน
เอาไว้ก่อนจึงไม่ยังไม่กล้าที่จะใช้จ่าย รวมทั้งยังไม่ม่ันใจที่จะเดินทางออกจากบ้าน และยังมีความกังวล
ว่าสลากกินแบ่งรัฐบาล จะตัดสินใจเลื่อนการออกรางวัลไปอีกหรือไม่ โดยจากการส ารวจ พบว่า 
แผงค้าท่ีเหลือส่วนใหญ่จะเป็นแผงค้าส่ง ซึ่งผู้ซื้อจะซื้อไปขายต่อ แต่การบังคับห้ามเดินทางข้ามจังหวัด
บางพ้ืนที่ ท าให้ไม่สามารถขายสลากข้ามจังหวัดได้ ซึ่งส่งผลให้แผงค้าส่งใหญ่จ าหน่ายสลากกินแบ่ง
รัฐบาล ได้ไม่หมด โดยยอดพิพม์สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 มิ.ย.63 ลดลงเหลือ 60 ล้านฉบับ 
เทียบจากเพดานสูงสุดที่ 100 ล้านฉบับ เหตุผู้ค้าสลาก ยังรอประเมินสถานการณ์โควิด -19 และ 
ความต้องการซื้อของผู้ซื้ออย่างไรก็ตาม มีผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ในงวดที่ผ่านมาจ านวนไม่น้อยที่
ต้องยอมลดราคาขายลงมาต่ ากว่า 80 บาทต่อฉบับ (ข่าวสดออนไลน์, 2563) 
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สลากกินแบ่งรัฐบาล คือ แผ่นสลากที่ได้ผ่านการรับรองจากส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
โดยในสลากจะมีตัวเลข 6 หลัก เป็นตัวก ากับในการตรวจรางวัล ออกจ าหน่ายเดือนละ 2 งวด คือวันที่ 
1 และ 16 ของทุกเดือนที่มีการออกรางวัล ด าเนินงานโดยภายใต้การก ากับของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง ก าหนดให้คณะรัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่ก ากับโดยทั่วไปเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาลและมีอ านาจสั่งให้ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลชี้แจงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็นท า
รายงานยื่นสั่งให้กระท าหรือยับยั้งการกระท าใด ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนมี
อ านาจที่จะสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการด าเนินกิจการด้วยในขณะที่คณะกรรมการมีอ านาจ
หน้าที่ควบคุมดูแลกิจการ และวางนโยบายของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในการก ากับดูแลของกระทรวงการคลัง
และมีหน้าที่รับผิดชอบในการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล เห็นถึงปัญหาธุรกิจการพนันนอกกฎหมาย
ที่เกิดขึ้นมากมายในสังคมไทย ท าให้รายได้ที่ควรเป็นของภาครัฐได้ตกไปอยู่ในกลุ่มของเจ้าของธุรกิจ
นอกกฎหมายเพียงไม่กี่ราย และธุรกิจนอกกฎหมายที่โดดเด่น และมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องจ านวน
มหาศาล คือ ธุรกิจหวยใต้ดินนั่นเอง ดังนั้นทางส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงมีความต้องการที่จะ
พัฒนารูปแบบของการจ าหน่ายสลากให้มีความหลากหลาย และมีความดึงดูดใจมากยิ่งขึ้น เพ่ือที่จะ
สามารถแย่งชิงส่วนแบ่งรายได้จากหวยใต้ดิน ซึ่งจะท าให้รายได้ของรัฐเพ่ิมมากขึ้น นอกจ ากนี้ยัง
สามารถน าเงินในส่วนนี้ไปช่วยเหลือเกื้อกูลสังคม อาทิการช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อ ยกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม หรือเพ่ือเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน เป็นต้น (นพนันท์ วรรณเทพสกุล, 
2554) 

มาตรการแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา มีมาโดยตลอดโดยรัฐบาลพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ เมื่อวันที่ 1 
พฤษภาคม พุทธศักราช 2558 มีนโยบายเรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจ าหน่ายสลากกิน
แบ่งรัฐบาล โดยมีแนวทางการดูแลราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ขายไม่เกินราคาที่ก าหนดราคาสลาก
ฉบับละ 80 บาทซึ่งแบ่งเป็น 3 ระยะดังนี้ 

แผนระยะที่ 1 เป็นช่วงของจัดระเบียบและบังคับใช้กฎหมายให้ขายสลากไม่เกินฉบับละ 80 
บาท โดยการปรับโครงสร้างราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ส่งให้ตัวแทนจ าหน่าย ,ยกเลิกรางวัลแจ็กพ็อต 
เพ่ือมาเพ่ิมเงินรางวัลให้กับผู้ที่ถูกรางวัลที่ 1 รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนรักษาสิทธิ์ของตนเองในการ
ซื้อสลากท่ีราคา 80 บาท และจัดชุดเฉพาะกิจลงตรวจสอบข้อมูลในพื้นท่ีต่าง ๆ เป็นต้น  

แผนระยะที่ 2 เป็นช่วงของการปรับแผนและก าหนดทิศทางการจ าหน่ายสลาก หลังจากที่
ด าเนินการตามแผนระยะที่ 1 ไปแล้ว บอร์ดสลากจะมีการพิจารณาจัดสรรโควตาสลาก 

แผนระยะที่ 3 การแก้ไขปัญหาสลากอย่างยั่งยืน ทางคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล อยู่
ระหว่างการการศึกษาและรวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ หลังจากที่ด าเนินการตามแผนระยะที่ 



 446 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอสิระของ 
นักศึกษาหลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุรี 

2 และ 3 ปัญหาสลากขายเกินราคามีสาเหตุหลัก ๆ อยู่สองประเด็น คือ ประเด็นแรก เกิดจาก
โครงสร้างการกระจายสลากไปไม่ทั่วถึง เนื่องจากการจัดสรรสลากมีลักษณะกระจุกตัวมากเกินไปท า
ให้เกิดการผูกขาดและปั่นราคาสลากท าได้ง่าย เพราะขาดกลไกถ่วงดุลจากผู้ค้าสลากรายย่อยที่ไม่
สามารถเข้าถึงสลากได้โดยตรง แม้ว่าจะเข้าถึงได้แต่ยังคงมีสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยเกินไป ขณะที่กลไก
การกระจายสลากไปถึงผู้บริโภคมีล าดับขั้นตอนที่มากเกินไป เพราะทุก ๆ ขั้นตอนที่สลากผ่านไปนั้นได้
เกิดต้นทุนส่วนเพิ่ม (Marginal Cost) ขึ้นไปด้วย เมื่อสลากไปถึงผู้บริโภคราคาสลากก็สูงเกินกว่าราคา
ควบคุมแล้ว และประเด็นที่สอง ผู้แทนจ าหน่าย องค์กร สมาคม และมูลนิธิต่าง ๆ รวมทั้งส่วนราชการ
ต่าง ๆ ที่ได้รับการจัดสรรโควตาไม่ได้ด าเนินการขายสลากเอง แต่น าไปขายให้ยี่ปั๊วหรือพ่อค้าคนกลาง
เพ่ือจะได้ราคาสูงและลดความเสี่ยงในการขายสลากไม่หมด ท าให้ตัวแทนขายหรือผู้ค้ารายย่อยต้องไป
ซื้อสลากกับพ่อค้าคนกลางหรือยี่ปั๊วไปจ าหน่ายในราคาสูง (รัตพงษ์ สอนสุภาพ และศรัณย์ ธิติลักษณ์, 
2554) 

แม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการควบคุมราคาแต่ยังปรากฏการกระท าผิดกฎหมายในการจ าหน่าย
สลากเกินราคา เช่น มีการจับกุมผู้จ าหน่ายเกินราคา ตามข่าวการจับกุมแม่ค้าขายสลากหน้าธนาคาร
กรุงเทพ ถ.สุขุมวิท อ.ศรีราชา ที่จ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล จากราคาที่ก าหนดไว้ไม่เกินฉบับละ 80 
บาท แต่กลุ่มแม่ค้าเร่ทั้ง 5 คน จ าหน่ายในราคาฉบับละ 90 บาทโดยแม่ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลจ านวน  
3 คน เปิดเผยว่า ตนเองและกลุ่มแม่ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ไปรับสลากกินแบ่งรัฐบาล จากผู้จ าหน่าย
ช่วงหรือยี่ปั๊วในฉบับราคา 79.60 บาท ถ้าจะให้ขายในราคา 80 บาท คงท าตามไม่ได้ จึงขายในราคา
ฉบับละ 90 บาท ถึงจะสามารถอยู่ได้ เนื่องจากต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งค่าเช่าบ้าน ค่าน้ าค่าไฟ 
และค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน จึงวอนให้รัฐบาล หรือ คสช. ช่วยทบทวนหรือหาวิธีให้ผู้จ าหน่ายช่วงหรือ
ยี่ปั๊ว ลดราคาส่งให้ผู้ค้ารายย่อยในราคาฉบับละ 70 บาท จึงจะสามารถอยู่ได้ เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
ได้บันทึกค าให้การของแม่ค้า สลากกินแบ่งรัฐบาล ก่อนจะส่งพนักงานสอบสวน สภ.ศรีราชา ซึ่งจะท า
การเปรียบเทียบปรับ คนละไม่เกิน 1,500 บาท เนื่องจากสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นแหล่งรายได้ส าคัญ
ของรัฐบาลและมีประชาชนซื้อเป็นจ านวนมาก (คมชัดลึกออนไลน์, 2558) 

จากปัญหาจ าหน่ายเกินราคาดังกล่าว ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดให้ประชาชนแจ้ง
เบาะแส การจ าหน่ายสลากเกินราคาผ่านศูนย์รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ของส านักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล หมายเลข 0-2528-9999 ตลอด 24 ชั่วโมง และประสานข้อมูลไปให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด   
ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด และผู้บัญชาการต ารวจนครบาล ด าเนินการจับกุมผู้จ าหน่ายสลากเกิน
ราคาอย่างต่อเนื่อง โดยสถิติในรอบปี 2560-2563 ที่ผ่านมา ในปี 2560 สามารถจับกุมคดีสลากเกิน
ราคาได้ 2,339 ราย ปี 2561 จับกุมได้ 6,240 ราย ปี 2562 จับกุมได้ 7,527 ราย และปี 2563 จับกุม
ได้ 6,047 ราย รวมทั้งสิ้น 22,153 ราย ในขณะเดียวกันยังได้มีการแก้ไข พ.ร.บ.ส านักงานสลากกิน
แบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 โดยมีการเพ่ิมโทษการจ าหน่ายสลากเกินราคา จากเดิมปรับไม่เกิน 2,000 
บาท เป็นปรับไม่เกิน 10,000 บาท อีกด้วย และเปิดให้ประชาชนแจ้งเบาะแส หากพบขายสลากเกิน
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ราคา ผู้น าแจ้งจับจะได้รับเงินรางวัลคดีละ 1,000 บาท ส่วนเจ้าหน้าที่จับกุมได้รับเงินรางวัลคดีละ
เท่ากับจ านวนเงินที่เปรียบเทียบปรับ แต่ไม่เกิน 2,000 บาทต่อคดี ซึ่งส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
ไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาสลากเกินราคา โดยมีเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ตรวจสอบการจ าหน่ายอย่างต่อเนื่อง 
และล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เมื่อเดือนตุลาคม 2563 ยังมีมติให้
ด าเนินการพิมพ์สลากคละเลขในระบบตัวแทนจ าหน่ายและระบบซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่ง
รัฐบาล แบบ 2-1-1-1 เพ่ือแก้ปัญหาสลากรวมชุดขนาดใหญ่หลายฉบับ (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 
2564) 

ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาประสิทธิผลของการน านโยบายแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา
ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ของพ้ืนที่ชลบุรี จากมาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจ าหน่ายสลาก
กินแบ่งรัฐบาล เพ่ือน าผลการวิจัยดังกล่าว ไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการน านโยบายแก้ไขปัญหา
สลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาให้มีความเหมาะสมและยั่งยืนต่อไป 
 

2. ค ำถำมกำรวิจัย 
 

2.1 ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายการแก้ไขปัญหาการจ าหน่าย
สลากกินแบ่งรัฐบาลมาปฏิบัติ 

2.2 ผลของการน านโยบายการแก้ไขปัญหาการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคามา
ปฏิบัติ เป็นอย่างไร 
 

3. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 

3.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการน านโยบายแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่ง
รัฐบาลเกินราคามาปฏิบัติ 

3.2 เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการด าเนินงานตามนโยบายการแก้ไขปัญหาการจ าหน่ายสลาก
กินแบ่งรัฐบาลเกินราคา 
 

4. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย 
 

4.1 ทราบถึงประสิทธิผลของการด าเนินงานตามนโยบายการแก้ไขปัญหาการจ าหน่ายสลาก
กินแบ่งรัฐบาลเกินราคา 

4.2 สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัย มาเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการ
ด าเนินงานของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
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5. ขอบเขตของกำรวิจัย 
 

งานวิจัยนี้ศึกษา ประสิทธิผลของการน านโยบายแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา
ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ของพ้ืนที่ชลบุรี โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้ 

5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ในการวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของการน านโยบายแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา
ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ของพ้ืนที่ชลบุรี โดยการแปลงนโยบายออกเป็นแนวทางปฏิบัติ ได้แก่ 
การน านโยบายไปปฏิบัติจริง ครอบคลุมถึงการด าเนินการ การก าหนดแนวทางในการปฏิบัติ เพ่ือให้
เกิดการปฏิบัติงานภายใต้นโยบาย ตลอดจนผลของการน านโยบายไปปฏิบัติ 

5.2 ขอบเขตด้านประชากร การศึกษาวิจัยมีขอบเขตเฉพาะประชากร กลุ่มเป้าหมายใน
การศึกษา ประกอบด้วย ประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากนโยบายการแก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาล
เกินราคา โดยเป็นตัวแทนผู้ค้าและผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในเขตจังหวัดชลบุรี  

5.3 ขอบเขตด้านช่วงเวลา ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาวิจัยตั้งแต่ เดือนกันยายน -เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 

6. นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 
นโยบายสาธารณะ หมายถึง แนวทางการกระท าของรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่

ก าหนดขึ้นในรูปแบบหลักการ แผนงาน หรือโครงการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
ประสิทธิผล หมายถึง การประเมินความส าเร็จของนโยบายเมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์หรือ

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
บอร์ดกองสลาก หมายถึง คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล มีหน้าที่ออกสลากกินแบ่ง

รัฐบาล ก าหนดราคา วิธีการจ าหน่าย และคัดเลือกตัวแทนจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล และกระท า
การอ่ืนใดที่เก่ียวเนื่องหรือที่เป็นประโยชน์แก่การด าเนินกิจการของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

ผู้ซื้อผู้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล หมายถึง ประชาชาชนผู้ซื้อและผู้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล  
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

สลากกินแบ่งรัฐบาล หมายถึง รูปแบบพนันหนึ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายมีลักษณะเป็น
แผ่นกระดาษสลากท่ีออกโดยรัฐบาล เป็นการพนันที่เกี่ยวกับตัวเลข ผู้เล่นจะซื้อสลากที่มีตัวเลขก ากับ
และได้รับรางวัลก็ต่อเมื่อตัวเลขที่มีอยู่ตรงกับตัวเลขที่ทางส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก าหนดออก
ทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน 

ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หมายถึง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง 
ท าหน้าที่จ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กับผู้จ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อย 
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7. กำรทบทวนวรรณกรรม 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลของการน านโยบายแก้ไขปัญหาสลาก

กินแบ่งรัฐบาลเกินราคาในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ของพ้ืนที่ชลบุรี จากมาตรการแก้ไขปัญหาที่
เกิดจากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องดังนี ้

 
7.1 แนวคิดเกี่ยวกับสลำกกินแบ่งรัฐบำล 
การบริหารงานของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ

ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 แบ่งอ านาจการบริหาร ออกเป็น 3 ระดับ คือการก ากับ 
บริหารงานภายใต้การก ากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและมีอ านาจสั่งให้ส านักงานสลาก
กินแบ่งรัฐบาลชี้แจงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็นท ารายงานยื่นสั่งให้กระท าหรือยับยั้งการกระท า  
ใด ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนมีอ านาจที่จะสั่งสอบสวน
ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการด าเนินกิจการด้วยในขณะที่ คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการ 
และวางนโยบายของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวนั้น 

การควบคุมในการบริหารงานนั้น ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนอกจากอยู่ภายใต้การก ากับ
ด้านนโยบายของรัฐมนตรีแล้วผู้ที่จะควบคุมการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย และวัตถุประสงค์ใน
การจัดตั้งส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ระบุให้มีคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล มีอ านาจหน้าที่
ควบคุมดูแลกิจการและวางนโยบายของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมทั้ง การออกระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  

โครงสร้างองค์การสลากกินแบ่งรัฐบาล แบ่งส่วนงานยึดตามระเบียบส านักงานสลากกิน
รัฐบาล พ.ศ. 2552 โดยแบ่งองค์การเป็นสามระดับ คือ ระดับนโยบาย (Board policy) ระดับบริหาร
(Administrative policy) และระดับปฏิบัติการ (Operational function) ท าให้การบริหารองค์การ
จึงมีสายการบังคับบัญชาลดหลั่นกันตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ (Hierarchical organization) 
แบบระบบราชการในแนวดิ่งที่แสดงให้เห็นว่า ระดับนโยบาย มีคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล 
รับผิดชอบ ซึ่งในระนาบเดียวกันนั้นจะมีคณะกรรมการอีกสองคณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

มาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติที่ 11/2558 ในเรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล เพ่ือให้
การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และเงื่อนไขสัญญา จ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
เป็นไปโดยเคร่งครัด อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคม อาศัย
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อ านาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมี
ค าสั่งและและเพ่ิมเติมในพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  

สามารถสรุปได้ว่า สลากกินแบ่งรัฐบาล คือ ลอตเตอรี่ชนิดหนึ่งในประเทศไทย เป็นสินค้าของ
รัฐบาล สินค้าดังกล่าว ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะให้เป็นตัวแทนจ าหน่ายเป็นผู้จ าหน่ายแทน
ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งมีการท าสัญญาตามระเบียบข้อบังคับตามที่ส านักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาลก าหนดก่อนอนุญาต ในปัจจุบันออกทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือนทุกเดือนส านักงานสลากกิน
แบ่งรัฐบาล บริหารงานภายใต้พระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พุทธศักราช 2517 ที่ใช้
บังคับตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2517 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ มาตรา 5 
ข้อความว่า ให้จัดตั้งส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขึ้น เรียกว่า “ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล” 
มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1) ออกสลากกินแบ่งรัฐบาล  
2) จัดการโรงพิมพ์อันเป็นอุปกรณ์ในการพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาล หรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่

คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ  
3) กระท าการอ่ืนใดที่เกี่ยวเนื่องหรือที่เป็นประโยชน์แก่การด าเนิน กิจการของส านักงาน

สลากกินแบ่งรัฐบาล 
ภารกิจส าคัญอีกประการหนึ่งคือ การจัดการโรงพิมพ์ อันเป็นอุปกรณ์ในการพิมพ์สลากกิน

แบ่งรัฐบาล และสิ่งพิมพ์อ่ืนที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ นอกจากการพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาล
แล้ว ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังได้มีการจัดพิมพ์สลากบ ารุงการกุศล ใบตรวจผลการออกรางวัล 
รวมถึงงานพิมพ์อ่ืนที่รับจ้างจากภายนอกซึ่งส่วนใหญ่เป็นสิ่งพิมพ์กันปลอมแปลงของหน่วยราชการที่
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ อาทิ ตั๋วรถเมล์ ตั๋วรถโดยสาร บขส. บัตรผ่านทางของการทางพิเศษฯ 
สติกเกอร์ของกรมสรรพสามิต แม้จะไม่สร้างก าไรให้เป็นจ านวนมากนัก เนื่องจากเป็นลักษณะของการ
ให้ความช่วยเหลือ และรับพิมพ์งานในราคาต่ ากว่าโรงพิมพ์ของเอกชน แต่ก็นับว่าเป็นผลงานที่
ภาคภูมิใจของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ในความมีศักยภาพและได้รับความไว้วางใจ 
 

7.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบำยสำธำรณะ 
ในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ สรุปได้ดังนี้ นโยบายสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมของ

รัฐบาลที่เลือกจะกระท าหรือไม่กระท าก็โดยมุ่งถึงค่านิยมและผลประโยชน์ของสังคมส่วนรวมเป็น
ส าคัญ โดยเป็นข้อบัญญัติที่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้จะครอบคลุมสิ่งที่รัฐบาลตั้งใจว่าจะกระท าหรือ  
ไม่กระท า การตัดสินใจของรัฐบาลในการแบ่งสรรทรัพยากรหรือคุณค่าต่าง ๆ ในสังคม รวมถึงผลผลิต
ที่เกิดขึ้นจาการด าเนินงานของรัฐ (สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ , 2550; มยุรี อนุมานราชธน, 2556; ศุภชัย 
ยาวะประภาษ, 2550)   
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หากล่าวโดยสรุปส าหรับความหมายของนโยบายสาธารณะ หมายถึง แนวทางกว้าง  ๆ 
ที่องค์กรภาครัฐ/สังคม/ประเทศหนึ่ง ๆ ได้ด าเนินการตัดสินใจเลือกในการจัดท ากิจกรรมขององค์การ
ภาครัฐ/สังคม/ประเทศ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมีกระบวนการวาง
แผนการด าเนินโครงการตลอดจนกระบวนการบริหารจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยกระบวนการที่
ได้มาซึ่งกิจกรรมนั้นประกอบไปด้วยการปฏิบัติที่ถูกต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงและความต้องการ
ของประชาชนนโยบายสาธารณะจึงมีความส าคัญต่อผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายเช่นรัฐบาล ข้าราชการ 
ประชาชน รวมทั้งผู้ที่ศึกษานโยบายสาธารณะ  

นโยบายสาธารณะ คือ แนวทางกิจกรรม การกระท า หรือการเลือกตัดสินใจของรัฐบาลซึ่ง
รัฐบาลได้ท าการตัดสินใจและก าหนดไว้ล่วงหน้า เพ่ือชี้น าให้มีกิจกรรมหรือการกระท าต่าง ๆ เกิดขึ้น 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ โดยมีการวางแผน การจัดท าโครงการ วิธีการบริหารหรือ
กระบวนการด าเนินงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ด้วยวิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เหมาะสม 
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง และความต้องการของประชาชน ผู้ใช้บริการในแต่ละเรื่อง 

 
7.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ 
นโยบายสาธารณะเมื่อได้ถูกก าหนดขึ้นและผ่านความเป็นชอบจากผู้ก าหนดนโยบายแล้ว 

สิ่งที่มีความส าคัญต่อมาก็คือ การน านยาบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติจัดท าเป็นกิจกรรมต่าง  ๆ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ของนโยบายที่ก าหนดไว้ ซึ่งจะส่งผลลัพธ์และผลกระทบต่อ
ประชาชนที่เกี่ยวข้องและต่อสังคมโดยรวม 

ควำมหมำยของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ 
การศึกษาค านิยามของการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) จะเป็นพ้ืนฐาน

ในการท าความเข้าใจในเนื้อหาสาระและกรอบความคิดความส าคัญของการน านโยบายสาธารณะไป
ปฏิบัติได้ดีข้ึน ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการน านโยบายไปปฏิบัติไว้ดังนี้ 

การน านโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง เมื่อผู้ก าหนดนโยบายด าเนินการเลือกแนวทางตามที่
ประเมินผลอย่างเหมาะสมที่สุดและได้ก าหนดให้เป็นนโยบายแล้ว กระบวนการต่อไปจะเป็นการน า
นโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งเป็นกระบวนการมีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากระบวนการก าหนดนโยบายที่
ดีดังนั้นหากนโยบายที่ก าหนดไว้เป็นอย่างดีแต่ไม่สามารถน าไปด าเนินการปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จได้
นโยบายที่ได้ประเมินและถูกก าหนดไว้ก็คงจะไม่มีความหมายหากกล่าวในรายละเอียดเรื่องการน า
นโยบายที่ปฏิบัตินั้นหมายถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นหลังจากการตรากฎหมาย/พระราชบัญญัติ/ประกาศ/
ค าสั่ง/หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ได้แสดงเจตจ านงเรียบร้อยแล้วในล าดับต่อไปจึงเป็นกระบวนการท าให้
เกิดโครงการที่เป็นรูปธรรมกระบวนการนี้ผู้รับนโยบายไปปฏิบัติจะต้องใช้ความรู้ความสามารถในการ
บริหารจัดการเพ่ือผลักดันโครงการที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้นโยบายส าเร็จลุล่วงได้ (สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 
2550; วรเดช จันทรศร, 2550) 
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สรุปได้ว่า การน านโยบายไปปฏิบัติหมายถึงกระบวนการในการน าปัจจัยทางการบริหารที่มี
อยู่ได้แก่ทรัพยากรบุคคล เงินทุนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และเครื่องมือในการบริหารจัดการเพ่ือท าการ
ด าเนินกิจกรรมให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่ก าหนดไว้และสามารถสรุปได้เป็น 2
ประเด็น คือ ประเด็นแรก การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นกระบวนการ มีความต่อเนื่องไม่หยุดเนื่อง 
มีขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมมิใช่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราว แต่ละขั้นตอนมีความสัมพันธ์กันตลอดเวลา 
ส่วนประเด็นที่สองคือ การน านโยบายไปปฏิบัติ เป็นการด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของ
นโยบาย นั่นคือ ต้องมีนโยบายและมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ก่อน จึงจะมีการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ดังนั้น การน านโยบายไปปฏิบัติจึงหมายถึง การแปลงวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในนโยบายซึ่งอาจเป็น
กฎหมาย หรือค าสั่งของรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีให้เป็นแนวทาง แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่เป็น
รูปธรรม เพ่ือด าเนินการให้ส าเร็จลุล่างตามวัตถุประสงค์แนวทางการน านโยบายไปปฏิบัติ 

ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การน านโยบายไปปฏิบัติ คือ การน านโยบายไปปฏิบัติ จะเป็น
กระบวนการต่อเนื่องเป็นขั้นตอน จากนโยบายแปลงไปแผน แผนงาน โครงการ และกิจกรรม เพ่ือให้
หน่วยที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติสามารถด าเนินการตามได้ตามแผนงาน โครงการที่ก าหนดไว้ซึ่งในกรณี
ของการน านโยบายด้านยาเสพติดไปปฏิบัติ ก็จะมีการแปลงเป็นแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
และกิจกรรมและเกิดกระบวนการถ่ายทอดนโยบาย ไปยังหน่วยปฏิบัติในระดับพ้ืนที่วางแผน
ด าเนินการให้สอดคล้องกับบริบทและสภาพปัญหาของแต่ละพ้ืนที่ต่อไป 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นสามารถ สรุปได้ว่า 
การบริหารจัดการสลากกินแบ่งรัฐบาลในประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลมาจากการขยาย
บทบาทของรัฐในฐานะที่รัฐเป็นทั้งผู้ก ากับดูแลและด าเนินการเอง ดังนี้ในช่วงที่รัฐด าเนินนโยบาย
เศรษฐกิจชาตินิยมดังกล่าว เครื่องมือทางนโยบายแบบที่ท าวิสาหกิจให้เป็นของรัฐจึงเกิดขึ้นทั่วไป 
โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจ (State-own enterprises) จึงท าให้โครงสร้างของส านักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาลเป็นหน่วยงานมีลักษณะที่เน้นสายการบังคับบัญชาลดหลั่นกันตามอ านาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบ (Hierarchical organization) ตามลักษณะองค์การในระบบราชการ จากรูปแบบองค์การ
ของสลากกินแบ่งรัฐบาล ดังกล่าวนี้ ท าให้กระบวนการบริหารจัดการจึงขึ้นต่อผู้อ านวยการสลากกิน
แบ่งรัฐบาล ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นส าคัญ ส่วนส านักงานสลาก
กินแบ่งรัฐบาลได้อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 และ
เพ่ิมเติม 2562 เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ โดยแบ่งอ านาจในการบริหารออกเป็น 3 ระดับ คือ 
การก ากับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง การควบคุมโดยคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล 
และการบริหาร โดยผู้อ านวยการสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นหัวหน้าผู้บริหารส านักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล จากโครงสร้างดังกล่าวจะเห็นว่าคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อการก าหนดทิศทางในการบริหารจัดการองค์การนี้ เมื่อพิจารณาที่มาของคณะกรรมการสลากกิน
แบ่งรัฐบาล แล้วพบว่ามักจะถูกเชื่อมโยงกับฝ่ายการเมือง เนื่องจากองค์การเป็นรัฐวิสาหกิจ เหตุนี้จึงมี
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โอกาสถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองได้ง่าย และท าให้ผู้บริหารขาดความเป็นอิสระในการท างาน ซึ่ง
จุดนี้เป็นเรื่องส าคัญมากภายใต้โครงสร้างระบบการเมืองที่เน้นถึงผลประโยชน์ส่วนตนของบรรดา
นักการเมือง ดังนั้นภายใต้บริบทของการเมืองแบบปัจจุบันนี้ จึงท าให้ความมั่นใจในแง่ความเป็นอิสระ
ในการบริหารของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลลดน้อยลงในสายตาของสังคม ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า 
ผลมาจากการออกแบบโครงสร้างองค์การในระดับบนไม่อาจจะปลอดจากการแทรกแซงจากฝ่าย
การเมืองได้ ซึ่งสังเกตได้จากองค์ประกอบ (Composition) ของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล 
ที่กล่าวมาแล้ว เป็นระบบที่ไม่สามารถสร้างระบบดุลกับอ านาจทางการเมืองได้เลย นอกจากนั้น
องค์ประกอบของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ยังไม่อาจจะสร้างวัฒนธรรมแห่งการตรวจสอบ
และถ่วงดุล (Checks and balances) ระหว่างคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ด้วยกันเองได้ 
ดังนั้นสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงถูกมองจากสังคมว่า เป็นแหล่งผลประโยชน์ของนักการเมืองและผู้ ที่มี
อิทธิพลไป 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดและ
ก าหนดออกมาเป็นปัจจัยที่คาดว่าจะส่งผลต่อประสิทธิผลของการน านโยบายแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่ง
รัฐบาลเกินราคา มาปฏิบัติ ได้ดังนี้ 

1) ความสามารถในการบริหารจัดการของคณะกรรมการส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล : 
มีอ านาจตามพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 และเพ่ิมเติม พ.ศ. 2562 
ในการท าหน้าที่ ก าหนดจ านวนราคา วิธีการจ าหน่าย การคัดเลือกตัวแทนจ าหน่ายสลากกินแบ่ง
รัฐบาลและก าหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
จึงเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาที่ เกิดจากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ดังนั้น 
ประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาจึงขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล 

2) ความเข้มงวดกวดขันในการป้องกันปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย: คือ เจ้าหน้าที่
ต ารวจ ทหารและฝ่ายปกครอง ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 11/2558 เรื่อง 
มาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ระบุให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร  
ที่ผู้บัญชาการทหารบกหรือแม่ทัพภาคมอบหมาย มีอ านาจหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการ
กระท าอันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ทั้งนี้ไม่กระทบต่อหน้าที่
ของพนักงานฝ่ายปกครอง/ต ารวจที่มีอยู่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให้เจ้าหน้าที่
ฝ่ายทหารเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และเป็นพนักงานฝ่ายปกครอง/ต ารวจตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังนั้น เจ้าหน้าที่ต ารวจ ทหารและฝ่ายปกครองต้องมีความ
เข้มงวดกวดขันในการป้องกันปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

3) ความเข้มงวดในการตรวจติดตามระดับพ้ืนที่  : ชุดปฏิบัติการพิเศษกองปราบ เจ้าหน้า
ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยนอกจากความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายแล้ว เพ่ือให้การ
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จ าหน่ายสลากของตัวแทนจ าหน่ายให้เป็นไปตามราคาที่ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก าหนดไว้ 
จึงต้องมีการขยายผลจับกุมเพ่ือสืบสวน สอบสวนหาต้นต่อสลากเกินราคา โดยจัดตั้งชุดปฏิบัติการ
พิเศษเพ่ือออกปฏิบัติการติดตามและตรวจสอบการจ าหน่ายสลากกินแบ่งในระดับพ้ืนที่ทั่วประเทศ  

4) ช่องทางการติดต่อและรับเรื่องร้องทุกข์ : สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับ
ประชาชน ในการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดกฎหมาย และสามารถที่จะเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ รับฟัง
ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือสนองความต้องการของประชาชน ปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิผล  

    ตัวแปรต้น            ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในงานวิจัย 
 

8. วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยโดยใช้วิธีวิจัยแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการน านโยบายแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่ง
รัฐบาลเกินราคามาปฏิบัติ และศึกษาประสิทธิผลของการด าเนินงานตามนโยบายการแก้ไขปัญหาการ
จ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา ได้แบ่งวิธีด าเนินการวิจัยโดยล าดับดังนี้ 
 

8.1 กำรก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำง 
ผู้ให้สัมภาษณ์ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ค้าและผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี 

รวมทั้งสิ้น 12 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล 6 คน และผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล 
จ านวน 6 คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เก็บข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกจนกระทั่งข้อมูลอิ่มตัว 
 

นโยบำยแก้ไขปัญหำสลำกกินแบ่งรัฐบำลเกินรำคำ 
1 .  ความสามารถ ในการบริ ห ารจั ดการของ
คณะกรรมการส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
2. ความเข้มงวดกวดขันในการป้องกันปราบปราม 
และการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ
ตามกฎหมาย 
3. ความเข้มงวดในการตรวจติดตามระดับพื้นท่ี 
4. ช่องทางการติดต่อและรับเรื่องร้องทุกข์ 

ประสิทธิผลของกำรน ำนโยบำยแก้ไข
ปัญหำสลำกกินแบ่งรัฐบำลเกินรำคำ
ในช่วงสถำนกำรณ์ COVID-19 ของ

พื้นที่ชลบุรี 
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8.2 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยเชิงคุณภาพใช้การส ารวจโดยใช้วิจัยเชิงการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) 

วิธีการเข้าถึงข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร 
(Review Data) และการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Data) 

1) การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร (Review Data) 
1.1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ศึกษาวิธีการสร้างค าถามในการสัมภาษณ์จาก

เอกสารงานวิจัย เพ่ือก าหนดขอบเขตและเนื้อหา จะได้มีความชัดเจนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาจากต ารา เอกสาร บทความ ทฤษฎี

หลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดขอบเขตของการวิจัยและสร้างเครื่องมือวิจัยให้
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2) การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Data) 
2.1) ผู้วิจัยลงพ้ืนที่ส ารวจบริเวณพ้ืนที่โดยใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยการจดบันทึก 

และการถ่ายภาพ เป็นการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ อย่างละเอียด และในกรณีที่ผู้วิจัยมีต้องการข้อมูล
เพ่ิมเติมจากที่ได้ท าการลงพ้ืนที่ส ารวจจะท าการติดต่อกับองค์กรและบุคคลที่อยู่ในกลุ่มตัวอย่างทาง
โทรศัพท์ ซึ่งท าให้ข้อมูลที่ได้รับมีความชัดเจนและกระจ่างมากยิ่งขึ้น เพ่ือน าข้อมูลนั้นมาศึกษา
ประสิทธิผลของการน านโยบายแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาในช่วงสถานการณ์ COVID-
19 ของพ้ืนที่ชลบุรี 

2.2) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth Interview)
และใช้การสังเกตการณ์ร่วมด้วยในขณะที่มีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่ม ที่ท าการ
สัมภาษณ์ เพ่ือน าข้อมูลทั้งหมดไปศึกษาประสิทธิผลของการน านโยบายแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่ง
รัฐบาลเกินราคาในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ของพ้ืนที่ชลบุรี และก่อนเริ่มการท าการสัมภาษณ์
ผู้วิจัยได้ท าการนัดหมายวัน เวลา และสถานที่กับผู้ให้สัมภาษณ์ ซึ่งได้แจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการ
สัมภาษณ์ในครั้งนี้ด้วย 

2.3) ในวันที่ท าการสัมภาษณ์ ขออนุญาตในการจดบันทึกและบันทึกเสียงตลอด
ระยะเวลาการสัมภาษณ์ โดยจะใช้เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 45 -90 นาที ในระหว่างการ
สัมภาษณ์ผู้วิจัยได้จดบันทึกประเด็นส าคัญและเมื่อการสัมภาษณ์สิ้นสุดลง ผู้วิจัยได้ท าการบันทึกข้อมูล
ต่าง ๆ ตามความเป็นจริงโดยไม่มีการตีความทันที นอกจากนี้ยังได้บันทึกเกี่ยวกับความคิด ความรู้สึก 
หรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้วิจัยขณะที่ท าการสัมภาษณ์ รวมถึงได้ขออนุญาตติดต่อกับผู้ให้สัมภาษณ์
ภายหลังหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือให้ข้อมูลมีความครบถ้วนมากยิ่งข้ึน 

2.4) ข้อมูลที่ได้ท าการสัมภาษณ์มาในแต่ละวันจะถูกน ามาท าการบันทึกและถอดเทป
รายวัน เพ่ือท าการตรวจสอบข้อมูลที่ไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน เพ่ือน าไปศึกษาเพ่ิมเติมในการ
สัมภาษณ์ครั้งต่อไป 
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9. ผลกำรวิจัย 
 

การศึกษาเรื่อง “ประสิทธิผลของการน านโยบายแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา
ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ของพ้ืนที่ชลบุรี” ในครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้การวิเคราะห์แบบเชิงคุณภาพโดย
ใช้ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ การสังเกตกลุ่มประชากรเป้าหมาย และจากการศึกษาจากการ
รวบรวมข้อมูลเอกสาร โดยแบ่งการน าเสนอผลการศึกษา ดังนี้ 
 

9.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภำษณ์ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ค้าและผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี 

รวมทั้งสิ้น 12 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล 6 คน และผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล 
จ านวน 6 คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เก็บข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกจนกระทั่งข้อมูลอิ่มตัว 
 

ตำรำงท่ี 1 ตัวแทนผู้ซื้อสลากกินแบ่ง  
ล ำดับที ่ เพศ อำยุ (ปี) ระดับ 

กำรศึกษำ 
อำชีพ รำยได้เฉลี่ยต่อ

เดือน (บำท) 

ผู้ซ้ือสลำกคนที่ 1 หญิง 54 มัธยมศึกษา ค้าขาย 20,000 
ผู้ซ้ือสลำกคนที่ 2 หญิง 67 ประถมศึกษา รับจ้างท่ัวไป 13,000 
ผู้ซ้ือสลำกคนที่ 3 หญิง 40 มัธยมศึกษา รับจ้าง 12,000 
ผู้ซ้ือสลำกคนที่ 4 หญิง 33 ปริญญาตร ี พนักงานเอกชน 25,000 
ผู้ซ้ือสลำกคนที่ 5 หญิง 38 ปริญญาตร ี พนักงานเอกชน 23,000 
ผู้ซ้ือสลำกคนที่ 6 หญิง 70 ปริญญาตร ี ข้าราชการบ านาญ 16,000 

 
ตำรำงท่ี 2 ตัวแทนผู้ขายสลากกินแบ่ง  

ล ำดับที ่ เพศ อำยุ (ปี) ระดับกำรศึกษำ อำชีพ รำยได้เฉลี่ยต่อ
เดือน (บำท) 

ผู้ขำยสลำกคนที่ 1 หญิง 38 มัธยมศึกษา ค้าสลาก 15,000 
ผู้ขำยสลำกคนที่ 2 หญิง 35 ประถมศึกษา ค้าสลาก 14,000 
ผู้ขำยสลำกคนที่ 3 ชาย 64 มัธยมศึกษา ค้าสลาก 18,000* 
ผู้ขำยสลำกคนที่ 4 หญิง 33 ปวส. ค้าสลาก 20,000* 
ผู้ขำยสลำกคนที่ 5 หญิง 50 มัธยมศึกษา ค้าสลาก 12,000 
ผู้ขำยสลำกคนที่ 6 หญิง 58 ปวส. ค้าสลาก 15,000* 

* ได้รับกำรจัดสรรสลำก  
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ผู้ให้สัมภาษณ์ในการวิจัยครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 33-70 ปี มีระดับการศึกษา
อยู่ในระดับมัธยมศึกษา มีอาชีพค้าสลาก และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 12,000-25,000 บาท 
 

9.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของกำรน ำนโยบำยแก้ไขปัญหำสลำกกินแบ่งรัฐบำลเกิน
รำคำมำปฏิบัติในช่วงสถำนกำรณ์ COVID-19 ของพ้ืนที่ชลบุรี 

1) ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล 
จากการศึกษาพบว่า ในปัจจุบันการจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาล มีการด าเนินการจัดสรรเพ่ือ

จ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านตัวแทน ดังนี้ 
(1) ระบบโควตาส่วนกลางและภูมิภาค  
(2) ระบบโครงการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านธนาคารกรุงไทย  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะด าเนินการจัดสรรสลากแบบใหม่ ก็ตาม 
แต่ยังสะท้อนได้ว่าการค้าสลากในประเทศบิดเบือนกลไกตลาดจากผู้มี อิทธิพลในตลาดและ  
กลุ่มผลประโยชน์ เนื่องจากการจ าหน่ายสลากผ่านระบบโควตา และระบบสลากซื้อ-จองสลากกินแบ่ง
รัฐบาล ซึ่งทั้งสองระบบได้มีผลท าให้เกิดการซื้อสลากเกินราคาขึ้นจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  และยังไม่
เห็นชัดเจนว่ามีความต้องการซื้อสลากจริงของตลาดเท่าไหร่ เพราะกลไกอ่ืนแทรกเพ่ือบิดเบียนตลาด
จากผู้ค้าสลากรายใหญ่ ผู้มีอิทธิพลในตลาดและกลุ่มผลประโยชน์ 

การปรับแผนและก าหนดทิศทางการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลใหม่ โดยบอร์ดสลากกิน
แบ่งรัฐบาล มีมติให้ยกเลิกหรือตัดโควตาตัวแทนจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล เฉพาะรายที่ไม่
เกี่ยวข้องกับคนพิการออกไป  

นอกจากบอร์ดสลากกินแบ่งรัฐบาลจะมีมติให้ตัดโควตาตัวแทนจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล 
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับคนพิการแล้ว ยังสั่งให้ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พิมพ์สลากออกขายเพ่ิม ณ 
ปี 2563 จ านวน100 ล้านฉบับ ปรากฏว่าไม่สามารถแก้ปัญหาขายสลากเกินราคาได้ ส่งผลท าให้สลาก
กินแบ่งรัฐบาล กลายเป็นรัฐวิสาหกิจที่น าส่งรายได้เข้าคลังมากที่สุดเป็นอันดับ 1  

ผลลัพธ์ (Outcomes) จากการปรับโครงสร้างการจัดสรรเงินรายได้จากการจ าหน่ายสลากกิน
แบ่งรัฐบาลใหม่ ท าให้ตัวแทนจ าหน่ายสลากรายย่อยมีต้นทุนสลากลดลง จากเดิมฉบับละ 74.40 บาท 
ลดลงเหลือ 70.40 บาทต่อฉบับ และท าให้ตัวแทนจ าหน่ายสลากรายย่อยมีก าไรเพ่ิมขึ้น จากเดิมก าไร
ฉบับละ 5.60 บาท เพ่ิมขึ้นเป็นฉบับละ 9.60 บาท ส่วนตัวแทนจ าหน่ายประเภทมูลนิธิ-สมาคมนิติ
บุคคล ต้นทุนเดิมฉบับละ 72.80 บาท ปรับลดเหลือ 68.80 บาทต่อฉบับ ท าให้ตัวแทนจ าหน่ายกลุ่มนี้
มีก าไรเพิ่มขึ้นมาอีกจาก 7.20 บาท เป็น 11.20 บาทต่อฉบับ 

ผลลัพธ์ขั้นสุดท้าย (Ultimate Outcome) ผลที่ต่อเนื่องจากผลลัพธ์ คือ เมื่อต้นทุนราคา
สลากกินแบ่งรัฐบาลมีราคาถูกลง เหลือ 70.40 บาทต่อฉบับ จึงท าให้ตัวแทนจ าหน่ายสลากรายย่อยมี
ก าไรเพ่ิมขึ้นจากเดิมก าไรฉบับละ 5.60 บาท เพ่ิมขึ้นเป็นฉบับละ 9.60 บาทส่วนตัวแทนจ าหน่าย
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ประเภทมูลนิธิ-สมาคมนิติบุคคล มีก าไรเพ่ิมขึ้นมาอีกจาก 7.20 บาท เป็น 11.20 บาทต่อฉบับ ท าให้
สามารถขายสลากกินแบ่งในราคาท่ี 80 บาทได้ โดยยังมีก าไรที่เพียงพอ 

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเงินรางวัลใหม่ โดยเริ่มน าเลขสลาก 3 ตัวหน้า มาออกเป็นรางวัล
อย่างเป็นทางการ ในการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1 กันยายน 2558 และเปลี่ยนแปลง
การออกรางวัลเลขท้าย 3 ตัว จากเดิมที่มีจ านวน 4 ครั้ง จะปรับเปลี่ยนเป็น รางวัลเลขหน้า 3 ตัว 
จ านวน 2 ครั้ง เงินรางวัล รางวัลละ 2,000 บาทและรางวัลเลขท้าย 3 ตัว จ านวน 2 ครั้ง เงินรางวัล 
รางวัลละ2,000 บาท โดยหากผู้ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งเลขหน้า 3 ตัว และเลขท้าย 3 ตัว 
จะได้รับเงินรางวัลสูงสุด 8,000 บาทต่อฉบับ นอกจากนี้ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้สั่งยกเลิก
การจ่ายรางวัลแจ๊กพอตในสลากกินแบ่งรัฐบาล ตั้งแต่งวดวันที่ 1 ส.ค. 2558 โดยน าเงินส่วนของ
รางวัลแจ๊กพอตไปกระจายให้กับการจ่ายรางวัลที่ 1 แทน จากเดิมที่ก าหนดราคารางวัลไว้ที่ฉบับละ 4 
ล้านบาท เพิ่มเป็น ฉบับละ 6 ล้านบาท 

ผลลัพธ์ (Outcomes) จากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเงินรางวัลใหม่ ส่งผลให้ประชาชนที่
เสี่ยงโชคและลุ้นรางวัลสามารถมีสิทธิเพ่ิมขึ้น ,เพ่ิมโอกาสที่จะถูกสลากจึงเพ่ิมมากขึ้นและมีโอกาสได้
เงินรางวัลมากข้ึน เพราะหากซื้อสลาก 1 ฉบับ ในราคา 80 บาท หากถูกรางวัลทั้งเลขหน้า 3 ตัว และ
รางวัลเลขท้าย 3 ตัวได้ก็จะได้รับเงินรางวัลสูงสุด 8,000 บาท 

ผลลัพธ์ขั้นสุดท้าย (Ultimate Outcome) ผลที่ต่อเนื่องจากผลลัพธ์ คือ จากการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเงินรางวัลใหม่ โดยให้ออกรางวัลเลขหน้า 3 ตัวขึ้นเป็นครั้งแรก ส่งผลให้ประชาชนสามารถ
ลุ้นรางวัลได้เพ่ิมขึ้นนั้น สามารถลดปัญหาเลขท้ายที่ไม่ชื่นชอบได้ ซึ่งเป็นข้ออ้างหนึ่งในการขายสลาก
เกินราคา มาตรการดังกล่าวท าให้ทุกตัวเลขของสลากกินแบ่งรัฐบาล สามารถลุ้นรางวัลและเสี่ยงโชค
ได้เท่ากันหมด จึงเป็นการแก้ปัญหาราคาสลากเกินราคาและแก้ปัญหาการสลากเลขไม่เป็นที่ชื่นชอบ 
ไม่สวย ขณะที่การสั่งยกเลิกรางวัลแจ๊กพอตนั้นก็เป็นการป้องกันการรวมชุดสลาก ซึ่งเป็นต้นเหตุของ
การขายเกินราคา 

การแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา โดยก าหนดสัดส่วนการจัดสรรเงินส่วนลด ให้ตัวแทนจ าหน่าย
รายย่อยมีรายได้จากการจ าหน่ายสลากมากขึ้น เป็นร้อยละ 12 (จากเดิมส่วนลดร้อยละ 7) และยังเป็น
แรงจูงใจให้ผู้ขายร่วมขายสลากในราคา 80 บาท รวมถึงยังบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนเปิดให้
ประชาชนแจ้งเบาะแส หากพบขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา ผู้น าแจ้งจับจะได้รับเงินรางวัลคดีละ 
1,000 บาท เจ้าหน้าที่จับกุมได้รับเงินรางวัลคดีละเท่ากับจ านวนเงินที่เปรียบเทียบปรับ แต่ไม่เกิน 
2,000 บาท/คดี และมีการแก้ไขพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 2517 เพ่ิมโทษการ
ขายเกินราคา จากเดิมปรับไม่เกิน 2,000 บาท เป็นปรับไม่เกิน 10,000 บาท 

นอกจากนี้ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ตรวจสอบการจ าหน่ายสลากทั้งส่วนกลาง และส่วน
ภูมิภาค ตรวจราคาขาย การรวมสลากชุด เพื่อยกเลิกการเป็นตัวแทนจ าหน่าย ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญา 
ตั้งแต่ปี 2559-2563 ยกเลิกตัวแทนขายรายย่อย ประเภทบุคคล 8,318 ราย ส่วนกลาง 2,909 ราย 
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ส่วนภูมิภาค 3,814 ราย คนพิการ 1,595 ราย ยกเลิกสมาชิกของสมาคม-องค์กร 8,131 ราย ยกเลิก
การเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล 5,464 ราย รวม 30,231 ราย ส่วนมาตรการแก้ไขใน
ระยะยาว มีการแก้ไข พ.ร.บ.ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดให้สามารถออกผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ 
ขณะนี้ก าหนดกรอบด าเนินการโครงการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล “แบบดิจิทัล” เพ่ือแก้ไขปัญหา
สลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาต่อไป 

เพ่ือเพ่ิมอ านาจบอร์ดสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้สามารถออกสลากกินแบ่งรัฐบาล รูปแบบใหม่
ได้ โดยความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งให้อ านาจในการก าหนดสัดส่วนเงินน าส่งคลัง 
และค่าใช้จ่ายของสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ด้วยและจากการที่สลากกินแบ่งรัฐบาล พิมพ์สลากกินแบ่ง
รัฐบาล เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยที่ไม่ได้ไปเข้มงวดกวดขัน จับกุมผู้ที่ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกิน
ราคา ท าให้ปัญหาขายสลากเกินราคากลับมาทวีความรุนแรงอีกครั้ง ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2561 มีผู้ค้าสลาก
กินแบ่งรัฐบาล ที่ไม่ได้ขายจริง ทั้งระบบโควตา และระบบซื้อ-จองผ่านธนาคารกรุงไทย น าสลากกิน
แบ่งรัฐบาลมาขายช่วงต่อให้กับพ่อค้าคนกลางกันอย่างแพร่หลาย เพ่ือให้พ่อค้าคนกลางน าเลขสวยมา
ท าราคา การรวมเป็นชุดขายเกินราคา ส่วนเลขไม่สวยก็แยกขายฉบับเดียว จนท าให้เกิดปัญหาสลาก
กินแบ่งรัฐบาล ฉบับเดียวขาดตลาด รวมทั้งยังมีผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล บางรายฉวยโอกาสปั่นราคา
สลากกินแบ่งรัฐบาล ในช่วงจังหวะเวลาที่มีกระแสเลขเด็ด เลขดัง เลขมงคล เช่น เลขทะเบียนรถยนต์
บุคคลส าคัญ หรืออายุบุคคลส าคัญ เป็นต้น ขณะที่ผู้ซื้อเองก็ยอมจ่ายเงินซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ราคา
แพง เพราะเชื่อว่าเมื่อซื้อแล้วจะถูกรางวัลใหญ่ แต่ถ้าไม่ถูก ไม่มีผลผูกพันใด ๆ 

การแก้ปัญหาสลากเกินราคา โดยการออกสลากรวมชุด 2 ฉบับ และสลากแบบคละเลข(สลับ
เลข 4 ตัวหน้า) จ านวน 67 ล้านฉบับ ทดลองขายตามสูตร 2-2-1 และสุดท้ายได้ปรับเป็นการพิมพ์
แบบคละทั้งจ านวน คือ 100 ล้านฉบับ ตลอดจนปรับสูตรเป็น 2-1-1-1 จึงเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่
ชี้ให้เห็นว่าตลอดระยะเวลาปีที่ผ่านมารัฐบาลยังไม่สามารถหยุดการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา
ได้ แต่ผลที่ได้ คือ รัฐบาลพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาลเพ่ิมขึ้น และพิมพ์ทั้งรายได้ของส านักงานสลากกิน
แบ่งรัฐบาลเพ่ิมขึ้นอย่างก้าวกระโดดตั้งแต่ ปี 2561 โดยส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลส่งรายได้เข้า 
สูงที่สุดในบรรดารัฐวิสาหกิจทั้งหมด 

จากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ค้าและผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี รวมทั้งสิ้น 
12 คน มีความคิดเห็นตรงกันว่า ความสามารถในการบริหารจัดการของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ยังไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควรในการแก้ไขปัญหาจากการปรับโครงสร้างและเพ่ิมจ านวนสลากกินแบ่ง
รัฐบาล จากการสัมภาษณ์ผู้ซื้อ งวด 16 ตุลาคม 2564 ซื้อมาฉบับละ 90-120 บาท ชุด 2 ฉบับ 200-
220 บาท ชุด 5 ฉบับ 500-700 บาท และหากรวมชุดได้มากราคายิ่งสูงขึ้น ตามจ านวนฉบับที่รวมได้ 
พบว่าแพงมาก แต่ยังมีคนซื้ออย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้ซื้อยอมจ่ายแพงเพ่ือให้ได้เลขที่ต้องการและ
ราคาที่ขายเกินนั้นผู้ซื้อก็เห็นมาโดยตลอดและซื้อมาเกินราคา 80 บาทโดยตลอด ยกเว้นเวลาวันใกล้
ออกมีบางเจ้ายอมที่จะ ลดราคาเหลือ 75-80 บาทบ้าง แต่ในช่วงปกติราคาขายเกินราคา 80 บาท 
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ผู้ซื้อจะซื้อเลขที่ตนสนใจ โดยไม่ได้เกี่ยงเรื่องราคาเท่าไหร่ เพราะเป็นเลขดัง เลขตามกระแส โดยผู้ซื้อ
สลำกคนที่ 3 กล่าวว่า “รัฐบาลไม่มีความสามารถในการบริหารจัดการได้อย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
เกี่ยวกับปัญหาสลากกินแบ่งเกินราคา เหมือนสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วน ามาให้ร้านค้าขายแม่ค้าสามารถ
ขายในราคาเท่าไหร่ก็ได้ ผู้ซื้อซื้อก็จบ คณะกรรมการเริ่มก าหนดราคาสินค้าต้นทางว่าจะต้องขาย 80 
บาทตามหนา้สลาก แต่ไม่ได้ติดตามกระบวนการหลังจากนั้นเท่าที่ควร” 

ส่วนผู้ขายมองว่าคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ยังบริหารจัดการกับปัญหาสลากกินแบ่ง
รัฐบาลเกินราคา ยังไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากราคาของสลากเกินราคา เพราะมีผู้ขายบางรายขายยัง
ไม่มีโควตาจ าหน่ายและผู้ที่มีโควตานิยมขายช่วงต่อให้พ่อค้าคนกลางเพ่ือรวมชุดและยังมีกลุ่ม
ผลประโยชน์แอบแฝงอยู่ การก าหนดราคาขายที่ 80 บาท จึงเป็นเรื่องยาก ดังนั้นราคาขายของผู้ค้า
รายย่อยที่ไม่มีโควตา 85-90 บาท ซึ่งผู้ขายซื้อสลากจากแห่งจ าหน่ายสลากขายส่งจากพ่อค้าคนกลาง 
ในราคาที่เกินราคา 80 บาท จึงจ าเป็นต้องขายเกินราคา ในส่วนผู้มีโควตาให้ข้อมูลว่าขายตามราคา
ท้องตลาดพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนราคาตลอดเวลา (ส านักงานสลาก ก าหนดราคาหน้าสลาก 80 บาท 
ผู้มีโควตา ราคา 70.40 บาท ผู้ไม่มีโควตา 85-90 บาท ซึ่งผู้ขายน ามาตัดเลขเพ่ือท าราคา เลขดัง 120-
150 บาท เลขปกติ (ไม่ดัง) 90-100 บาท) 

- วิธีการจ าหน่าย : ผู้ขายมองว่าดีเป็นการสร้างรายได้ ท าให้เกิดอาชีพแทนที่จะเป็น
การขายผ่านช่องทางออนไลน์ที่จะท าให้คนกลุ่มเดียวได้ประโยชน์ 

- คัดเลือกตัวแทนจ าหน่าย : ผู้ขายมองว่าควรมีการเปิดให้มีการลงทะเบียนเพ่ิมเติม
จากคนที่เคยถูกตัดสิทธิ์ (เปิดให้ผู้ค้ารายใหม่ได้รับสินค้าในราคาโควตา) หากรื้อควรรื้อทั้งระบบเพ่ือ
จัดสรรสลากให้ตัวแทนจ าหน่ายที่ขายจริง  

2) ควำมเข้มงวดกวดขันของเจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจบังคับใช้กฎหมำย 
นอกจากกลไกในด้านบริหารเพ่ือควบคุมราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้ว การจัดระเบียบและ

การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดก็เป็นสิ่งส าคัญ โดยเริ่มจากการลดรายได้ส่วนที่ต้องน าส่งคลังลง 
5% (เดิมสลากกินแบ่งรัฐบาล น าส่งคลัง 28% ของรายได้จากยอดขาย ลดเหลือ 23%) ในจ านวนนี้
น าไปเพ่ิมเป็นส่วนลดให้ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล 5% จากนั้นก็เริ่มปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เข้มงวดกับผู้ที่ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา ตามที่ปรากฏในค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติฉบับนี้ มีโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ จากเดิม
มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท โดยการจัดชุดปฏิบัติการพิเศษ สนธิก าลังต ารวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง 
ออกจับกุมผู้ที่ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาทั่วประเทศ และถ้าพบว่าตัวแทนจ าหน่ายสลากกิน
แบ่งรัฐบาลรายใดยังฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตาม จะส่งให้สรรพากรตรวจสอบภาษีย้อนหลัง ปรากฏว่า
นโยบายมาตรการนี้ใช้ได้ผล เกือบทุกแผงขายสลากกินแบ่งรัฐบาลฉบับละ 80 บาท แต่คนขายสลาก
กินแบ่งรัฐบาลจริงบางคนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโควตาจากสลากกินแบ่งรัฐบาล เดือดร้อน ขาดรายได้
ไปรับสลากกินแบ่งรัฐบาลและหากรับมาในราคาแพงจากยี่ปั๊วมาขายเกินราคาก็ถูกจับ 



 461 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอสิระของ 
นักศึกษาหลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุรี 

ขณะเดียวกันได้สั่งก าชับให้ทุกหน่วยด าเนินการเข้มงวดกวดขันในการป้องกันปราบปรามและ
บังคับใช้กฎหมาย ตามที่อ้างถึงไว้โดยเคร่งครัด ให้ประสานการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารที่ได้รับ
มอบหมายให้มีอ านาจหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองในการบังคับใช้กฎหมายตามที่อ้างไว้โดย
เคร่งครัด กรณีที่พบว่ามีการกระท าผิดนี้เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาตัวแทน
จ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ประสานกับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฏหมาย เพ่ือรายงานให้ผู้อ านวยการ
ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลทราบเพ่ือพิจารณาใช้มาตรการทางกฎหมายโดยเคร่งครัด 

ผลลัพธ์ (Outcomes) คือ หน่วยงานที่มีอ านาจบังคับใช้กฎหมาย ทั้งหน่วยหลักและหน่วย
สนับสนุน จัดตั้งทีมเฉพาะกิจลงพื้นท่ีกวดขัน เดิมก่อนมีนโยบายการแก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกิน
ราคายุครัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กองบังคับการปราบปรามมีอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบหลักเก่ียวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมร้ายแรงที่มี
อัตราโทษสูงหรือมีทุนทรัพย์สูงและเป็นที่สนใจของประชาชน ส่วนการติดตามจับกุมจับกุมการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับการขายสลากเกินราคาเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจประจ าท้องที่กองบั งคับการ
ปราบรามไม่ได้เข้าไปด าเนินการในเรื่องนี้ จากสถิติการจับกุมก่อนมีนโยบายการแก้ปัญหาสลากกิน
แบ่งรัฐบาลในแต่ละสถานีต ารวจในแต่ละท้องที่คงมีจ านวนไม่มากนักหรือบางท้องที่อาจไม่มีการจับกุม
เลย หากประชาชนไม่ได้ร้องทุกข์แจ้งความให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการ แต่ต่อมาภายหลังจากที่รัฐบาลพล
เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้ามาก็ได้มีนโยบายการแก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลออกมาอย่างชัดเจน 
กองบังคับการปราบรามในฐานะหน่วยงานยุทธศาสตร์ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ จึงต้อง
ด าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยการกวดขันจับกุมผู้จ าหน่ายสลากกินแบ่ง เกินราคาใน
ทุกพ้ืนที่และในบางกรณีมีการสนธิก าลังระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารกับต ารวจ เป็นเจ้าหน้าที่ทั้งในและ
นอกนอกเครื่องแบบลงพ้ืนที่ส ารวจแผงสลากทั้งขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ โดยกระจายก าลังเจ้าหน้าที่
ลงพื้นที่ปฏิบัติการ โดยวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการติดตาม ปราบปรามและจับกุมผู้ค้าสลาก
กินแบ่งรัฐบาลเกินราคา เริ่มจากการหาเป้าหมายจากเบาะแสทั้งจากการร้องเรียนของประชาชนหรือ
เบาะแสจากการลงพ้ืนที่ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เอง ซึ่งหากมีข้อมูลหรือพบเป้าหมายว่ามีการขาย
สลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาในพ้ืนที่ใด ก็น าข้อมูลกลับมายังที่ท าการของเจ้าหน้าที่ เพ่ือวางแผนและ
จัดชุดปฏิบัติการเพ่ือลงพื้นที่น าก าลังเข้าไปท าการตรวจสอบ หากพบว่ามีการขายสลากกินแบ่งรัฐบาล
เกินราคาจริง ก็จะใช้วิธีให้สายลับท าการล่อซื้อ เนื่องจากเจ้าหน้ าที่ไม่สามารถเข้าไปจับกุมเลยได้ 
หากความผิดยังไม่ส าเร็จ ความผิดจะส าเร็จก็ต่อเมื่อมีการซื้อ-ขายแล้วเสร็จและเป็นการขายในราคาที่
เกินกว่าที่ก าหนดไว้บนหน้าสลาก โดยเมื่อสายลับล่อซื้อได้ของกลาง ซึ่งเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาล
มาแล้ว เจ้าหน้าที่ก็จะแสดงตัวเพ่ือเข้าจับกุมด าเนินคดีในข้อหาขายหรือเสนอขายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ที่ยังไม่ได้ออกสลากเกินกว่าราคาที่กฎหมายก าหนด จากนั้นก็จะน าตัวผู้กระท าความผิดไปยังที่ท าการ
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ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ เพ่ือท าการบันทึกจับกุม ก่อนน าตัวส่งพนั กงานสอบสวนในท้องที่ที่เกิดเหตุ 
เพ่ือด าเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมาย 

จากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ค้าและผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี รวมทั้งสิ้น 
12 คน มีความคิดเห็นตรงกันว่า ความเข้มงวดกวดขันของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจบังคับใช้กฎหมายยังไม่
มีประสิทธิผลที่มากพอ เนื่องจากความเข้มงวดกับตัวแทนรายย่อยไม่ได้ส่งผลถึงความประสบ
ความส าเร็จในวงกว้าง เป็นเพียงผู้ค้าที่รับมาขายหรือถูกจ้างขาย พบว่า ข่าวผู้ค้าโดนจับกุมบ้างแต่เป็น
ข่าวเล็ก ๆ ไม่มีการติดตามขยายผลการจับกุมเท่าที่ควรเกี่ยวกับปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา 
ในช่วง โควิด-19 ความเข้มงวดกวดขันของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจบังคับใช้กฎหมายลดน้อยถอยลงไปอีก 
การติดตามจึงไม่มีประสิทธิภาพจับได้แต่รายย่อย ดังนั้นความเข้มงวดนั้นจึงไม่เกิดประโยชน์ หากขาด
ความต่อเนื่องและความสม่ าเสมอในการด าเนินนโยบาย ซึ่งสภาพปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา 
ของจังหวัดชลบุรี มีราคาเกิน 80 บาทมาตลอด ผู้ขำยสลำกคนที่ 2 กล่าวว่า “ควรด าเนินคดีกับ
ควบคุมราคาตั้งแต่ต้นทางเจ้าที่ขายส่งสลาก(ยี่ปั๊ว)และผู้ให้สัมภาษณ์ยังไม่เคยโดนต ารวจจับ มีเพียง
ตักเตือนแต่ยังไม่ถึงขั้นปรับ” 

3) ควำมเข้มงวดในกำรปฏิบัติกำรระดับพื้นที่ 
ภายหลังการประกาศนโยบายการแก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลให้มีราคา 80 บาท ในงวด

แรกวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เพ่ือเป็นการเพ่ิมความเข้มข้นกระบวนการแก้ไขปัญหาสลากเกิน
ราคาให้สัมฤทธิ์ผล ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้จัดทีมออกตรวจตลาดสลากกินแบ่งรัฐบาลเกิน
ราคาในระดับพ้ืนที่ โดยส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้จัดทีมออกตรวจตลาดสลากกินแบ่งรัฐบาล
เกินราคาในระดับพ้ืนที่ โดยมีความถี่ติดต่อกันในท่ัวทุกภูมิภาคทั่วประเทศ 

- วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ลงพ้ืนที่สอบถามตัวแทนจ าหน่ายถึงสภาวะการ
จ าหน่ายสลาก หลังจากที่ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดโครงการซื้อ -จองล่วงหน้าสลากกินแบ่ง
รัฐบาล ณ ศูนย์การค้าสลากไทย จังหวัดนนทบุรี 

- วันที่ 25 สิงหาคม 2559 ลงพ้ืนที่ส ารวจราคาสลากกินแบ่งรัฐบาล ตลาดหนองมน 
ชลบุรี 

- วันที่ 1 พ.ย. 2560 พล.ต.ฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ลงพ้ืนที่ตรวจสอบพ้ืนที่ บางแค 
พุทธมณฑล ย่านสะพานควายถนนพหลโยธิน ย่านสนามบินน้ า และท่ีตลาดบางใหญ่  

- วันที่ 21 มิ.ย. 2564 ลงพ้ืนที่เยี่ยมพบปะตัวแทนจ าหน่ายและตรวจจุดจ าหน่าย
สลากในเขตบางกอกใหญ่ เขตบางพลัด และเขตดุสิต  

ผลลัพธ์ (Outcomes) คือ เป็นช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากนโยบายดังกล่าวได้แสดง
ความคิดเห็น ทั้งความคิดเห็นของผู้ประกอบอาชีพค้าสลากและประชาชนผู้ซื้อสลาก ทั้งในด้าน
ผลกระทบและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ผ่านผู้ก าหนดนโยบายโดยตรง อีกทั้งเป็นการป้องปรามในระดับ
พ้ืนที่ ท าให้ผู้ค้าสลากเกรงกลัวไม่กล้าขายสลากเกินราคา 
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ผลลัพธ์สุดท้าย (Ultimate Outcomes) คือ ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เก็บข้อมูลและ
ดูกลไกตลาดในระดับพื้นท่ี เพื่อตรวจสอบว่ามีการบิดเบือนราคาให้สูงขึ้นหรือไม่ ถือเป็นการตรวจสอบ
สภาวะของการจ าหน่ายสลากทั่วประเทศอีกด้วย เพ่ือน าข้อเท็จจริงที่ได้มาปรับปรุงการด าเนินการ
หรือปรับปรุงกลยุทธ์ในการด าเนินงานตามนโยบายให้ดีขึ้น 

จำกกำรสัมภำษณ์ พบว่า ผู้ค้าและผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี รวมทั้งสิ้น 
12 คน มีความคิดเห็นตรงกันว่า เป็นมาตรการที่ดีแต่ท าได้เพียงระยะสั้น ๆ เจ้าหน้าส านักงานสลาก
กินแบ่งรัฐบาล ต ารวจท าตามหน้าที่เพ่ือท าผลงานและส่วนแบ่งจากการจับตามกฎหมายในระดับพ้ืนที่
ชลบุรี ก็มีเพียงต ารวจที่ออกมาตักเตือนว่าสอบถามราคารับมา ,ขายแพงไป ส าหรับความเข้มงวด
กวดขันในการป้องกันปราบปรามนั้นก็มีหน่วยงานต ารวจที่คอยตรวจติดตาม บังคับใช้กฎหมายแต่
อาจจะไม่ทั่วถึงเพราะสลากกินแบ่งรัฐบาลมีขายทั่วไปตามจับทุกเจ้าคงท าได้ยาก จึงลดความกวดขัน
ถึงไม่มีความขวดขันในเรื่องนี้ ความเข้มงวดในการตรวจติดตามปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา
ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ของพ้ืนที่ชลบุรีก็มีบ้างแต่สถานการณ์ไม่เอ้ืออ านวย แต่ส่วนของผู้ซื้อ
สลาก ก็ยังเห็นว่าราคาแพงอยู่ ซึ่งผู้ซื้อส่วนใหญ่ได้สอบถามผู้ขายว่าก็โดนจับบ้างหรอ ผู้ขายส่วนใหญ่
ให้ข้อมูลว่ารับมาแพง ขายถูกขายแพงก็โดนจับเหมือนกัน ผู้ซื้อสลำกคนที่ 1 กล่าวว่า “ไม่มีความ
เข้มงวดในการป้องกันปราบปราม ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงและการบังคับใช้กฎหมาย
ไม่เป็นรูปธรรม” 

4) ช่องทำงกำรติดต่อรับเรื่องร้องทุกข ์
จากการศึกษาพบว่า ช่องทางการติดต่อสื่อสาร รับแจ้งข้อมูลข่าวสารและเรื่องร้องทุกข์ 

เกี่ยวกับปัญหาการขายสลากกินแบ่งเกินราคา เดิมมีเพียงช่องทางเบอร์โทรส านักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาลและทางจดหมายได้ที่ตู้ ปณ.555 ปณจ.ราชด าเนิน กรุงเทพฯ 10200 ได้มีการเปิดสายสายด่วน 
Call Center 0-2345-1466 ในเวลา 07.30-15.30 น. 

นอกจากเบอร์โทรศัพท์ในการรับเรื่องร้องเรียนแล้ว ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยัง
ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงการร้องเรียนมากขึ้นโดยการเปิดรับ
แจ้งข้อมูลข่าวสารและเรื่องร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

ส าหรับสถิติการร้องเรียนเรื่องสลากเกินราคา พบว่า ในรอบช่วงเวลา 3 เดือน มีประชาชน
ร้องเรียนผ่าน Call Center กว่า 1,295 รายการ โดยมีสถิติการร้องเรียนในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วทุก
ภูมิภาค โดยเฉพาะตามเมืองใหญ่ โดยในเดือนสิงหาคม 2559 จ านวน 318 ราย เดือนกันยายน 2559 
จ านวน 439 ราย และสูงที่สุดในเดือนตุลาคม 2559 จ านวน 538 ราย ทั้งนี้จากสถิติการร้องเรียนเมื่อ
เปรียบเทียบกับสัดส่วนแล้วพบว่า ตัวแทนจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งประเภทมูลนิธิ สมาคม 
องค์กรผู้พิการ จ านวนประมาณ 904 ราย ตัวแทนจ าหน่ายรายย่อยรับสลากไม่เกิน 5 เล่ม จ านวน
ประมาณ 37,938 ราย และผู้ค้าสลากที่ลงทะเบียนโครงการสั่งซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล 
จ านวนประมาณกว่า 1 แสนคน ถือว่ายังมีการร้องเรียนในระดับน้อยมาก (ณหทัย กูลณรงค์, 2559) 
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จำกกำรสัมภำษณ์ พบว่า ผู้ค้าและผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี รวมทั้งสิ้น 12 คน 
มีความคิดเห็นตรงกันว่า ช่องทางการติดต่อรับเรื่องร้องทุกข์ยังไม่มีประสิทธิผลต่อการแก้ปัญหาสลาก
เกินราคา โดยประเด็นด้านการเข้าถึงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เมื่อพบเจอคนขายสลากกินแบ่ง
รัฐบาลเกินราคาก็เคยอยากร้องเรียนเจ้าหน้าที่ แต่บางทีวิธีการและขั้นตอนในการด าเนินเพ่ือร้องเรียน
ดูซับซ้อนและใช้เวลา แจ้งไปก็ไม่สามารถด าเนินการกับผู้กระท าผิดได้จริง จึงตัดความร าคาญลงโดย
การวางเฉยต่อเรื่องดังกล่าว ไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่และผู้ซื้อส่วนใหญ่มองว่าราคาสูงกว่าเ พียงไม่มากนัก 
ผู้ซื้อสลำกคนที่ 2 กล่ำวว่ำ “จะสอบถามราคาก่อนซื้อทุกครั้ง หากราคาสูงกว่าที่ตนตั้งใจจะซื้อ 
ตนจะเดินหนี หรือพอที่จะสามารถรับราคาได้อยู่จึงซื้อ” จึงท าให้ผู้ซื้อส่วนใหญ่จึงไม่อยากเสียเวลา 
ในการด าเนินการร้องเรียนผ่านส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สอดคล้องกับคนซื้อสลากกินแบ่ง
รัฐบาลที่ระบุว่า เมื่อพบเห็นการขายสลากเกินราคา ผู้ซื้อสลำกคนที่ 6 กล่าวว่า “ก็เคยบ่นกับแม่ค้า
และเคยคิดจะร้องเรียน แต่ก็ไม่ได้ร้องเรียน และจริง ๆ เป็นเพียงช่องทางรับฟังปัญหา แต่ไม่สามารถ
ด าเนินการแก้ไขได้ ซึ่งถ้าสามารถร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาได้จริง ก็คงไม่
มีการขายเกินราคา” ผู้ขำยสลำกคนที่ 4 กล่าวว่า “การร้องเรียนไม่ค่อยประสบความส าเร็จเท่าที่ควร 
แจ้งปัญหาการขายสลากเกินราคาในบริเวณใกล้เคียงส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไป ผลที่ได้ คือ 
ข้อมูลตรวจไม่พบการกระท าผิด” 
 

9.3 ประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรแก้ไขปัญหำกำรจ ำหน่ำยสลำกกิน
แบ่งรัฐบำลเกินรำคำในช่วงสถำนกำรณ์ COVID-19 ของพ้ืนที่ชลบุรี 

จากความเข้มข้นและความต่อเนื่องในการลงพ้ืนที่กวดขันการจ าหน่ายสลากตามราคาและ
จับกุมผู้จ าหน่ายสลากเกินราคา จากการรายงานของพันต ารวจเอกบุญส่ง จันทรีศรี ผู้อ านวยการ
ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่าส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้โอกาสเปิดให้ประชาชนแจ้ง
เบาะแสการกระท าผิดเกี่ยวกับการจ าหน่ายสลากเกินราคาผ่านศูนย์รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ของ
ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หมายเลข 0-2528-9999 ตลอด 24 ชั่วโมง และประสานข้อมูลไป
ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด และผู้บัญชาการต ารวจนครบาล ด าเนินการ
จับกุมผู้จ าหน่ายสลากเกินราคาอย่างต่อเนื่อง 

โดยสถิติในรอบปี 2560-2563 ที่ผ่านมา ในปี 2560 สามารถจับกุมคดีสลากเกินราคาได้ 
2,339 ราย ปี 2561 จับกุมได้ 6 ,240 ราย ปี 2562 จับกุมได้ 7,527 ราย และปี 2563 จับกุมได้ 
6,047 ราย รวมทั้งสิ้น 22,153 ราย ขณะเดียวกันยังได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติส านักงานสลากกิน
แบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 โดยมีการเพ่ิมบทลงโทษในการจ าหน่ายสลากเกินราคา จากเดิมปรับไม่เกิน 
2,000 บาท เป็นปรับไม่เกิน 10,000 บาทและเปิดให้ประชาชนแจ้งเบาะแส หากพบขายสลากเกิน
ราคา ผู้น าแจ้งจับจะได้รับเงินรางวัลคดีละ 1 ,000 บาท ส่วนเจ้าหน้าที่จับกุมได้รับเงินรางวัลคดีละ
เท่ากับจ านวนเงินที่เปรียบเทียบปรับ แต่ไม่เกิน 2,000 บาทต่อคดี สลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอน
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ใจกับปัญหาสลากเกินราคา โดยมีเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ตรวจสอบการจ าหน่ายอย่างต่อเนื่องและล่าสุดใน
การประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เมื่อเดือนตุลาคม 2563 ยังมีมติให้ด าเนินการพิมพ์
สลากคละเลขในระบบตัวแทนจ าหน่ายและระบบซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล แบบ 2-1-1-1 
เพ่ือแก้ปัญหาสลากรวมชุดขนาดใหญ่หลายฉบับ 

ผลด าเนินการตั้งแต่งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมา พบว่าการรวมชุดสลากจ านวน
มากกว่า 5 ฉบับลดลงอย่างชัดเจน และสลากฉบับเดี่ยวมีจ านวนมากขึ้น ท าให้ราคาสลากลดลงจาก
เดิม อีกทั้งยังท าให้ผู้ถูกรางวัลที่ 1 ในแต่ละงวด มีการกระจายตัวมากขึ้นกว่าเดิม ขณะเดียวกัน ยังมี
มาตรการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดยการแก้ไขพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.
2517 ซึ่งมีการเปิดให้ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถออกผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ ตามมาตรา 7/1 
แต่ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและต้องจัดให้มีการฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกภาค
ส่วน ซึ่งขณะนี้ได้มีการก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินการโครงการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบ
ดิจิทัลและพัฒนามาตราการในการควบคุมการจ าหน่ายเกินราคา 

จำกกำรสัมภำษณ์ พบว่า ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายสลากมองว่า ไม่มีประสิทธิผลในการน านโยบาย
มาแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาในช่วงสถานการณ์ covid-19 ในพ้ืนที่ชลบุรี อย่างเห็น
เป็นรูปธรรมเพราะ ซึ่งผู้ซื้อส่วนใหญ่ก็ยังพบการขายเกินราคาทุกพ้ืนที่ในจังหวัด แต่มองว่าเป็น
นโยบายที่ดี เป็นเรื่องที่ดีที่จะแก้ปัญหาสลากเกินราคา ผู้ซื้อจะได้ซื้อในราคาที่ถูกลงตามที่กฎหมาย
ก าหนดแต่ในช่วง COVID-19 การน านโยบายแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาไม่มี
ประสิทธิผล ไม่สามารถควบคุมราคาได้เลย นโยบายขาดการกระตุ้นเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง ไม่มี
ประสิทธิผล การท างานให้บรรลุเป้าหมายระยะยาวถือว่าไม่ส าเร็จราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลในพ้ืนที่ก็
ยังคงเกินราคาที่ก าหนด และผู้ซื้อยังมองว่านโยบายมาตรการที่ออกมาไม่มีการบรรลุตามวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายที่พึงปรารถนาเป็นไปตามท่ีคาดหวังไว้ และผู้ขายสลากส่วนใหญ่ไม่มีประสิทธิผล เพราะ
ยังไม่สามารถควบคุมราคาได้ทั้งระบบและจ านวนการจัดสรรสลากยังไม่เพียงพอต่อการจ าหน่ายสลาก
เพ่ือยังชีพ ควรมีการเพ่ิมจ านวนสลากให้กับตัวแทนจ าหน่ายและมีการเปิดให้ผู้ที่ยังไม่มีสิทธิเป็น
ตัวแทนรับสลากจากส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจ าหน่าย แทนที่ซื้อจากพ่อค้าคนกลางยี่ปั๊วที่
น ามาท าเป็นแบบฉบับเดียวและแบบรวมชุด 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกำรแก้ไขปัญหำสลำกกินแบ่งรัฐบำลเกินรำคำในช่วงสถำนกำรณ์ 
COVID-19 ของพ้ืนที่ชลบุรี 

จำกกำรสัมภำษณ์ พบว่า ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายสลากมองว่า ในระดับพ้ืนที่จังหวัด ควรจะมีการ
จัดสรรสลากแก่ผู้ค้ารายใหม่บ้างและจังหวัด ควรกวนขันส่งเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามผู้ที่รับสลากจาก
จังหวัดไปขายให้ราคาเป็นไปตามที่รัฐบาลก าหนด ตลอดจนการจัดตั้งหน่วยงานของส านักงานสลาก
กินแบ่งรัฐบาลที่ออกตรวจตราสลากเกินราคาในพ้ืนที่ต่าง ๆ เช่น 1) ผลิตภัณฑ์ : ตรวจสอบว่ารับไป
แล้วมีการขายจริง ไม่น าไปขายช่วงหรือปล่อยให้ผู้อื่นขายแทน 2) ราคา : ตรวจสอบราคาขายหน้าแผง     
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และ 3) สถานที่ : ตรวจสอบสถานที่ขายตรงตามจุดที่แจ้งไว้ในสัญญา 4.ตรวจสอบว่ามีการรวมชุด
มากกว่าที่รัฐก าหนด หากพบต้องตรวจสอบว่าเป็นสลากที่ขายเป็นของตัวแทนรายใด ผ่านบาร์โค้ด
สลากที่ผู้ขายขายสลากและเจ้าหน้าผู้บังคับใช้กฏหมายควรเปลี่ยนจากการตรวจจับ ปรับ หรือให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดขายสลากเกินราคา และควรมีการจัดสรรโควตา
ให้ผู้ที่สนใจเป็นตัวแทนจ าหน่าย แทนผู้โดนตัดสิทธิ์ ควรการเพ่ิมจ านวนสลากจัดสรรโควตาเพ่ิมให้
ผู้ขายมีราคาได้พอที่จะยังชีพจ านวน 10-15 เล่ม และออกรวมชุดมาให้ผู้ซื้อสามารถโดยตรงจัดท า
สลากแบบชุด 5 ฉบับ, ชุด 10 ฉบับ ตั้งแต่ต้นทาง 

 

10. อภิปรำยผลกำรวิจัย 
  

จากการศึกษาประสิทธิผลของการน านโยบายแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา
ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ของพ้ืนที่ชลบุรี สามารถอภิปรายผลที่ได้จากการศึกษาตามค าถามการ
วิจัยได้ดังนี้  
 

10.1 ปัจจัยอะไรบ้ำงที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จและควำมไม่ส ำเร็จในกำรน ำนโยบำยกำร
แก้ไขปัญหำกำรจ ำหน่ำยสลำกกินแบ่งรัฐบำลเกินมำปฏิบัติ  

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จและความไม่ส าเร็จในการน านโยบายการ
แก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาของรัฐบาล มาปฏิบัติ มีปัจจัยดังนี้  1 ) ปัจจัยด้าน
ความสามารถในการบริหารจัดการของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 2) ปัจจัยด้านความเข้มงวด
กวดขันของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจบังคับใช้กฎหมาย 3) ปัจจัยด้านความเข้มงวดในการปฏิบัติการระดับ
พ้ืนที่ และ 4) ปัจจัยด้านการเข้าถึงช่องทางการติดต่อรับเรื่องร้องทุกข์ เนื่องจากปัญหาสลากกินแบ่ง
รัฐบาลนั้นเป็นปัญหาที่เรื้อรังมาเป็นเวลานานและเป็นรัฐวิสาหกิจที่ถูกโจมตีมาโดยตลอดว่า เป็นการ
มอมเมาประชาชนด้วยการพนัน เป็นสินค้าของรัฐที่ไม่สามารถควบคุมราคาได้ การนโยบายการแก้ไข
ปัญหาการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกิน มาปฏิบัตินับเป็นความท้าทายของผู้อ านวยการส านักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาลและรัฐบาลเพราะเป็นปัญหาใหญ่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจ านวนมาก สลากกินแบ่ง
รัฐบาลนั้นก็เปรียบเสมือนสินค้าของภาครัฐ เมื่อก าหนดราคาขึ้นมา โดยพิมพ์ไว้ชัดเจนบนหน้าสลาก 
แต่ท าไมที่ผ่านมาถึงไม่สามารถขายหรือควบคุมราคาให้ขายในราคา 80 ได้ ทั้งที่รัฐบาลทุกยุคสมัย
หยิบยกปัญหานี้มาพูดถึงนับไม่ถ้วนและแก้ไขปัญหานี้ไม่ส าเร็จมาโดยตลอด จบสุดท้ายก็ยังไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่างจริงในระยะยาว ซึ่งจะส าเร็จหรือไม่ส าเร็จก็จะขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้ง 4 นี้เป็นส าคัญ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณหทัย กูลณรงค์ (2559) ได้ศึกษาประสิทธิผลของการน านโยบายแก้ไข
ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชามาปฏิบัติ ผลจากการ
สัมภาษณ์ทั้งจากผู้ค้าและผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล พบว่า หลังรัฐบาลประกาศนโยบายแผงค้าสลากมี
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การติดป้ายราคาชัดเจน โดยผู้ซื้อส่วนใหญ่ซื้อสลากได้ขายในราคา 80 บาท เมื่อเทียบกับก่อนที่รัฐบาล
พอเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จะเข้ามาที่ผู้ค้าและผู้ซื้อส่วนใหญ่ระบุว่า เคยซื้อสลากเฉลี่ยอยู่ที่ราคา 
90-110 บาท แต่ยังพบการขายเกินราคาในกรณีสลากรวมชุด ที่ขายต่อชุดประมาณ 450 -500 บาท
ต่อ 5 ฉบับ เฉลี่ยราคาฉบับละ 90-100 บาท ส่วนในด้านความพึงพอใจของผู้ซื้อ พบว่าส่วนใหญ่ระบุ
ว่า มีความพึงพอใจ เนื่องจากได้ซื้อสลากในราคาสลากถูกลง จึงได้รับประโยชน์จากนโยบาย แต่พบว่า
ผู้ค้าสลากบางส่วนยังไม่มีความพึงพอใจ เนื่องจากได้ก าไรไม่มากเหมือนสมัยก่อนเพราะต้องขายใน
ราคา 80 บาทราคาเดียวเท่านั้น แต่ผู้ค้ามีการปรับตัวและหารายได้เสริม โดยการวางกล่องทิปที่
บริเวณแผงค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล เพ่ือให้ผู้ซื้อได้ใส่เงินลงในกล่องทิปตามความพึงพอใจ โดยปัจจัยที่
ส่งผลต่อความส าเร็จและความล้มเหลวในการน านโยบายการแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกิน
ราคาในช่วงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มาปฏิบัติ ประกอบด้วย ความสามารถในการบริหาร
จัดการของคณะกรรมการส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ,ความเข้มงวดกวดขันของเจ้าหน้าที่, 
ความเข้มงวดในการปฏิบัติการระดับพ้ืนที่ และการเข้าถึงช่องทางการติดต่อรับเรื่องร้องทุกข์ โดยมี
ข้อเสนอแนะ คือ ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลควรเพิ่มรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมทั้งก าหนดรูปแบบ
และวิธีการจ าหน่ายต่าง ๆ เช่น จัดสลากรวมชุด ก าหนดราคาสลากรวมชุด เพ่ือให้ผู้ค้าได้รับการ
จัดสรรสลากรวมชุดจากส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ยี่ปั๊ว ซึ่งเป็น
ต้นเหตุปัญหาสลากเกินราคารวมชุดที่ขายเกิน ปั่นราคาสลาก 

 
10.2 ผลของกำรน ำนโยบำยกำรแก้ไขปัญหำกำรจ ำหน่ำยสลำกกินแบ่งรัฐบำลเกินรำคำ

มำปฏิบัติ เป็นอย่ำงไร 
เมื่อพิจารณาตามผลการวิจัยในแง่ของเอกสารและนโยบายการแก้ไขปัญหาการจ าหน่าย

สลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา ยังแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดที่เป็นต้นต่อของปัญหา คือ การขายช่วง 
ขายสิทธิต่อนายทุน พ่อค้าคนกลาง ตลอดจนยังไม่สามารถที่จะควบคุมราคาของสลากกินแบ่งรัฐบาล
ให้ขายในราคา 80 บาทได้จริง ส่งผลให้นโยบายไม่มีประสิทธิผลและการยังไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการ ถือได้ว่าการด าเนินงานตามนโยบายนั้น สามารถแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาได้
ในระดับหนึ่ง แต่จากผลการสัมภาษณ์ผู้ค้าและผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี 
รวมทั้งสิ้น 12 คน มีความคิดเห็นตรงกันว่า “เป็นมาตรการที่ดีแต่ท าได้เพียงระยะสั้น ๆ เจ้าหน้าที่ 
ผู้บังคับใช้กฏหมายขาดความต่อเนื่อง ต ารวจท าตามหน้าที่เพ่ือท าผลงานและส่วนแบ่งจากการจับตาม
กฎหมายในพ้ืนที่ชลบุรี ก็มีเพียงเจ้าหน้าที่บางส่วนที่ออกมาเตือนถึงการขายเกินราคา ส าหรับความ
เข้มงวดกวดขันในการป้องกันปราบปรามนั้นก็มีหน่วยงานต ารวจเป็นหลัก ผู้บังคับใช้กฏหมายที่คอย
ตรวจติดตาม บังคับใช้กฎหมายแต่อาจจะไม่ทั่วถึงเพราะสลากกินแบ่งรัฐบาลมีขายทั่วไปตามจับทุก
เจ้าคงท าได้ยากและราคาในท้องตลาดแต่ละเจ้าหรือผู้ขายสลากแต่ละคนใกล้เคียงกันตลอดจนผู้ค้า
บางรายเร่ขายไม่ได้ขายเป็นหลักแหล่ง จึงลดความกวดขันถึงไม่มีความขวดขันในเรื่องนี้ ความเข้มงวด
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ในการตรวจติดตามปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ของพ้ืนที่
ชลบุรีก็มีบ้างแต่ผู้ซื้อ ก็ยังเห็นว่าเกินราคาทั่วไป เป็นเรื่องปกติ” ส าหรับนโยบายการแก้ไขปัญหาการ
จ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นในระยะยาว มองว่ายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ เนื่องจากไม่มีความ
เข้มงวดในการป้องกันปราบปราม ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง และการบังคับใช้กฎหมาย
ไม่เป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2555) 
ได้ศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อกิจการของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล” ผลจาก
การศึกษาพบว่า ความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าควร
เปลี่ยนมาใช้สลากรูปแบบใหม่ รองลงมาต้องการให้ต ารวจจับกุมผู้ขายสลากเกินราคาอย่างเข้มงวด
และต่อเนื่อง 
 

11. สรุปผลกำรวิจัย 
 

ในการวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลของการน านโยบายแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา
ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ของพ้ืนที่ชลบุรี” เป็นวิจัยแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยผู้ให้สัมภาษณ์ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ค้าและผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ในพ้ืนที่จังหวัด
ชลบุรี รวมทั้งสิ้น 12 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล 6 คน และผู้ซื้อสลากกินแบ่ง
รัฐบาล จ านวน 6 คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจนกระทั่งข้อมูลอ่ิมตัว 
 

11.1 สรุปผลกำรวิจัย 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์: ผู้ให้สัมภาษณ์ในการวิจัยครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ

ระหว่าง 33-70 ปี มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา มีอาชีพค้าสลาก และมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนอยู่ที่ 12,000-25,000 บาท 
 

11.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จและควำมไม่ส ำเร็จในกำรน ำนโยบำยกำรแก้ไขปัญหำ
กำรจ ำหน่ำยสลำกกินแบ่งรัฐบำลมำปฏิบัติ  

1) ปัจจัยด้านความสามารถในการบริหารจัดการของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
ปัญหาสลากกินแบ่งเกินนราคาเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการ

ส านักงานสลากกินแบ่งชุดปัจจุบัน ได้มีกระบวนการด าเนินงานที่ท าให้เกิดการควบคุมราคาสลากโดย
การรื้อโครงสร้างใหม่ เริ่มจากการปรับโครงสร้างการจัดสรรเงินรายได้จากการจ าหน่ายสลากกินแบ่ง
รัฐบาลใหม่ โดยปรับสัดส่วนรายได้น าส่งคลังจาก 28% เหลือ 23% ของรายได้จากการจ าหน่ายสลาก 
โดยการจัดสรรเงินรายได้จากการจ าหน่ายสลาก 5% ให้ผู้แทนจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล น ามาเพ่ิม
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ส่วนลดหรือเพ่ิมรายได้ให้ตัวแทนจ าหน่ายสลากฉบับละ 4 บาท ส่งผลให้ตัวแทนจ าหน่ายสลากราย
ย่อยมีต้นทุนสลากลดลง จากเดิมฉบับละ 74.40 บาท ลดลงเหลือ 70.40 บาทต่อฉบับ และท าให้
ตัวแทนจ าหน่ายสลากรายย่อยสามารถน าสลากมาขายในราคา 80 บาทได้ มีก าไรอยู่ที่ 9.60 บาท 
ต่อฉบับ หากขายในราคา 80 บาท ส่วนตัวแทนจ าหน่ายประเภทองค์กร มูลนิธิ สมาคมนิติบุคคล 
ต้นทุนเดิมฉบับละ 72.80 บาท ปรับลดเหลือ 68.80 บาทต่อฉบับ ท าให้ตัวแทนจ าหน่ายกลุ่มนี้มีก าไร
เพ่ิมข้ึนมาอีกจาก 7.20 บาท เป็น 11.20 บาทต่อฉบับ หากขายในราคา 80 บาท 

ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังใช้วิธีการควบคุมราคาสลาก โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เงินรางวัลใหม่ โดยน าเลขสลาก 3 ตัวหน้า มาออกเป็นรางวัล และค าสั่งยกเลิกการจ่ายรางวัลแจ๊ก
พอตในสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยน าเงินส่วนของรางวัลแจ๊กพอตไปกระจายให้กับการจ่ายรางวัลที่ 1 
แทน ส่งผลให้ประชาชนสามารถที่จะเสี่ยงโชคและลุ้นรางวัลสามารถมีสิทธิเพ่ิมขึ้น เนื่องจากสลากทุก
ฉบับสามารถลุ้นรับรางวัลได้ 3 ตัวหน้าและ 3 ตัวท้าย เพ่ิมโอกาสที่จะถูกสลากจึงเพ่ิมมากขึ้น และ
เป็นมาตรการที่สามารถลดปัญหาเลขท้ายที่ไม่ชื่นชอบได้ ซึ่งเป็นข้ออ้างหนึ่งในการขายสลากเกินราคา 
และในมาตรการยกเลิกรางวัลแจ๊กพอต ก็เป็นการป้องกันการรวมชุดสลาก ซึ่งเป็นต้นเหตุของการขาย
เกินราคาเช่นเดียวกัน ในส่วนวิธีการควบคุมราคาสลากโดยใช้มาตรการการซื้อ-จองล่วงหน้า สลากกิน
แบ่งรัฐบาลผ่านระบบของธนาคารกรุงไทยและการรับสลากโดยตรง ณ ที่ท าการไปรษณีย์ ที่ผู้ค้าได้
ลงทะเบียนไว้ เป็นมาตรการลดการผูกขาด ลดขั้นตอนการจัดจ าหน่าย สลากนั้นจะถูกจัดสรรถึงมือ
ของตัวแทนจ าหน่ายรายย่อยเพ่ิมขึ้น โดยเป็นการจัดสรรตรงจากส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไปสู่
ตัวแทนจ าหน่ายรายย่อยทั้งหมด ถือเป็นมาตรการที่ช่วยลดตัวกลางลงไปได้ ส่งผลให้สามารถจ าหน่าย
สลากได้ในราคาที่ก าหนดได้ขณะเดียวกันผลต่อเนื่องจากมาตรการซื้อ-จองสลากล่วงหน้า ท าให้ทราบ
ถึงปริมาณความต้องการของผู้ค้า ส่งผลให้ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลต้องเพ่ิมปริมาณสลากให้
เพียงพอกับความต้องการของผู้ต้องการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลจริง ซึ่งระบบจองล่วงหน้านี้จึงเป็น
เครื่องมือในการปรับความสมดุลให้กับตลาด ขณะที่ในมาตรการไม่ต่อสัญญาให้ตัวแทนจ าหน่ายใน
ส่วนของนิติบุคคล รวมทั้งองค์กรหรือมูลนิธิที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้พิการดังกล่าว ท าให้โควตาในส่วน
ดังกล่าวมาจัดสรรกระจายให้ผู้ค้าสลากรายย่อยแทนอีกทั้งท าให้ผู้ค้าสลากมีโอกาสได้รับการจัดสรร
สลากอย่างทั่วถึงมากขึ้น เพราะเดิมระบบการจัดจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่จัดจ าหน่ายผ่านระบบ
โควตา ซึ่งประกอบด้วยส่วนราชการ มูลนิธิ สมาคม และองค์กรการกุศลต่าง ๆ และนิติบุคคลนั้น 
เป็นระบบการจัดจ าหน่ายเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
ที่สะดวก ที่ง่าย ต้นทุนต่ า แต่ก็เป็นกระบวนการที่ขาดความโปร่งใส ขาดความยุติธรรมและผลักภาระ
ความรับผิดชอบ ท าให้เกิดระบบขบวนการกินหัวคิวมีต้นทุนส่วนเพ่ิม (Marginal Cost) และการเอา
เปรียบผู้บริโภค  

สรุปได้ว่า การบริหารจัดการของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นหัวใจส าคัญในการด าเนิน
นโยบาย ในการใช้วิธีการดังที่กล่าวมานี้ ถือเป็นตัวแปรที่ส าคัญที่จะช่วยก าหนดตัวประสิทธิผลของ
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นโยบายว่าประสบความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จมากน้อยเพียงใด จากการน านโยบายไปปฏิบัติตั้งแต่    
ต้นทางน ามาปฏิบัติ 

2) ปัจจัยด้านความเข้มงวดกวดขันของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจบังคับใช้กฎหมาย 
จากการด าเนินมาตรการกวดขันจับกุมผู้ค้าสลากเกินราคาอย่างเข้มงวดต่อเนื่องและจริงจัง 

อย่างความสม่ าเสมอ โดยใช้ก าลังเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจบังคับใช้กฎหมายท างานเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง
จริงจัง จับกุมผู้กระท าผิดขายสลากเกินราคา โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนต้องมาแจ้งความร้องทุกข์ 
จัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษในการลงพ้ืนที่เชิงรุกติดตามและสืบสวนหาต้นต่อแหล่งที่มาของการ
รวมชุดและจับกุมผู้กระท าความผิดที่แท้จริง โดยอาจจะเริ่มจากการใช้วิธีการให้สายลับท าการล่อซื้อ
สลากและจับกุมผู้กระท าความผิดอย่างจริงจังแล้วสืบสวนแสวงหารายใหญ่ ส่งผลให้ผู้ค้าเกิดความ
เกรงกลัวต่อบทลงโทษตามกฎหมาย ไม่กล้าที่จะขายเกินราคาที่ก าหนดไว้ ขณะเดียวกันจากการเพ่ิม
ความถี่ในการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่และตรวจสอบการกระท าผิด ย่อมส่งผลให้สถิติการจับกุมผู้กระท า
ความผิดฐานจ าหน่ายสลากกินแบ่งเกินราคาลดลงตามมา ถือได้ว่าเป็นตัวแปรที่ส าคัญที่จะช่วยก าหนด
ตัวประสิทธิผลของนโยบายว่าประสบความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จจากการน านโยบายไปปฏิบัติ 

3) ปัจจัยด้านความเข้มงวดในการปฏิบัติการระดับพ้ืนที่ : ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
ได้จัดชุดตรวจลงพ้ืนที่ตรวจสอบตามแผงค้าต่าง ๆ ในทุกภูมิภาคของประเทศ ถือเป็นตรวจคู่ขนานไป
กับเจ้าหน้าที่ต ารวจ นอกจากเพ่ิมความส าเร็จในการด้านป้องปรามผู้กระท าความผิดแล้ว ยังเป็น
ช่องทางให้ผู้มีส่วนได้และส่วนเสียจากนโยบายดังกล่าวได้แสดงความคิดเห็นต่อผู้เกี่ยวข้อง ผู้ก าหนด
นโยบายโดยตรง เพ่ือน าข้อมูลข้อเท็จจริงที่ได้รับน ามาปรับปรุงการด าเนินการหรือปรับปรุงแก้
นโยบายให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

4) ปัจจัยด้านการเข้าถึงช่องทางการติดต่อรับเรื่องร้องทุกข์ : จากการศึกษา ส่วนใหญ่เมื่อพบ
เจอการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาก็ไม่ได้แจ้งร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามช่องทางสาย
ด่วนทางโทรศัพท์หรือในเว็บไซต์ของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เนื่องจากมองว่ามีวิธีการและ
ขั้นตอนในการร้องเรียนดูซับซ้อนและใช้เวลาในการด าเนินการ ไม่อยากเสียเวลา แจ้งไปไม่สามารถ
ด าเนินการกับผู้กระท าผิดได้จริง ประกอบกับผู้ซื้อสลากส่วนใหญ่มองว่าไม่ใช่ธุระและไม่เห็นถึง
ความส าคัญเรื่องสิทธิเท่าท่ีควร 
 

11.3 ผลของกำรน ำนโยบำยกำรแก้ไขปัญหำ 
การจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคามาปฏิบัติ เป็นอย่างไร : เมื่อพิจารณาตามผลการวิจัย

ในแง่ของเอกสารและนโยบายการแก้ไขปัญหาการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา ยังมีไม่มี
ประสิทธิผลและยังไม่สามารถการตอบสนองความต้องการ ถือได้ว่าการด าเนินงานตามนโยบายนั้น 
สามารถแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาได้เพียงในระดับหนึ่ง แต่ไม่สามารถแก้ไขได้ในระยะ
ยาว เนื่องจากยังขาดความเข้มงวดในการป้องกันปราบปราม ขาดหน่วยงานรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง 
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ขาดการบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นรูปธรรมและขาดความร่วมมือจากผู้บริโภคในการแจ้งเบาะแสเพ่ือรักษา
สิทธิที่จะซื้อสลากในราคาที่ก าหนด การแบนหรือไม่สนับสนุนสลากเกินราคา 
 

12. ข้อเสนอแนะ 
 
12.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
1) ประชาชนผู้บริโภคควรได้รับความคุ้มครองจากรัฐในการควบคุมราคา ให้สามารถหาซื้อ

สินค้าและบริการได้ตามราคาท่ีกฎหมายก าหนด  
2) สลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นการพนันเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคม จึงต้องจ ากัด

ปริมาณและการเข้าถึง ฉะนั้นการพิมพ์สลากเพ่ิมไม่ใช่การแก้ปัญหา  
3) ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลควรให้ความส าคัญกับการป้องกันการน าสลากกินแบ่ง

รัฐบาลมาขายช่วง/ขายสิทธิ และการควบคุมกลุ่มผลประโยชน์ โดยออกระเบียบข้อบังคับหรือ
มาตราการมาควบคุมตัวแทนจ าหน่ายที่น าสิทธิไปขายต่อโดยการตัดโควตา ผู้รับซื้อและแหล่งรับซื้อมี
โทษปรับ หากมีหลักฐาน เช่น การรวมชุดเกินก าหนดที่รัฐจัดไว้ให้ 

4) การน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดและยังสามารถช่วยประหยัดต้นทุน 
ท าให้มีงบประมาณเหลือจะมาท าประโยชน์แก่สังคมได้ เชื่อว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายรู้และเข้าใจดี แต่
จะท าหรือไม่ขึ้นอยู่กับความกล้าหาญเท่านั้น เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จในการแก้ปัญหาสลากเกินราคา
อย่างยั่งยืน 

5) รัฐบาลควรมีมาตรการในการเข้าไปควบคุมดูแลกลุ่มผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง และควรเป็น
นโยบายที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบกฎเกณฑ์ เป็นนโยบายที่ก าหนดขึ้นมาเพ่ือควบคุมพฤติกรรมของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มอิีทธิพล ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของสังคมโดยส่วนรวม 
 

12.2 ข้อจ ำกัดของกำรวิจัย 
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส (COVID-19) ณ ปัจจุบัน ท าให้ผู้วิจัยมี

เวลาในการสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างที่น้อยลง และต้องรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล ตลอดจน
ข้อจ ากัดอ่ืน ๆ เพ่ือป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ดังนั้นผู้วิจัยจะต้องค านึงถึงความเสี่ยง   
ต่าง ๆ ซึ่งอาจท าให้ข้อมูลที่ได้รับอาจไม่สมบูรณ์เท่าท่ีควร  
 

12.3 ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยครั้งต่อไป  
1) การศึกษาครั้งต่อไปควรไปศึกษาเปรียบเทียบกับเขตจังหวัดอ่ืน ๆ ด้วย เพ่ือให้ทราบถึง

ปัจจัยที่มีผลหลักของแต่ละพ้ืนที่และสามารถน าไปพัฒนาประสิทธิผลของการน านโยบายแก้ไขปัญหา
สลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาได้อย่างตรงจุดมากยิ่งข้ึน 
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2) การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยแบบเชิงคุณภาพเพียงอย่างเดียว ในการวิจัย
ครั้งต่อไปควรมีการเพิ่มการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือจะได้ผลการวิจัยที่มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
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ควำมคำดหวังต่อกำรประยุกต์กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรให้ค ำปรึกษำ
ทำงไกล (Remote Consultations) เกี่ยวกับศูนย์บริกำรด้ำนยำงรถยนต์: 

กรณีศึกษำ ร้ำนชลบุรีปิยะกิจ 

อิทธิมนต์ อินทร์คุ้มวงษ์* 
 

บทคัดย่อ 

  ปฏิเสธไม่ได้ว่ายานพาหนะมีความจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต รวมทั้งเทคโนโลยีก็เข้ามามี
บทบาทในด้านการติดต่อสื่อสาร ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้ผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดเล็กให้พัฒนากิจการของตนเองไปสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ ตามนโยบายไทยแลนด์  4.0         
ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based 
Economy)” โดยมีฐานคิดหลักคือ เปลี่ยนจากผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” 
ท าให้ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการให้บริการให้ค าปรึกษา
ทางไกล (Remote Consultations) เพ่ือให้ค าปรึกษาทางไกลแก่ผู้ใช้บริการของศูนย์รถยนต์ในกรณี
ฉุกเฉิน หรือให้ค าแนะน าเบื้องต้นก่อนน ารถเข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการหากเกิดปัญหากับรถยนต์ 
โดยการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ ปัญหา และอุปสรรคของผู้ใช้บริการที่มีต่อการ
ให้บริการผ่านระบบดิจิทัลที่มีอยู่เดิม (Line Official ของ Tyre Plus) ของร้านชลบุรีปิยะกิจ และ 
เพ่ือศึกษาความคาดหวังและทิศทางการพัฒนาการให้บริการผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบการให้
ค าปรึกษาทางไกล (Remote Consultations) เพ่ือช่วยเพ่ิมความสะดวกในการเข้าถึงบริการของร้าน
ชลบุรีปิยะกิจ  

ผลการวิจัยพบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการให้บริการผ่าน Line Official ของ Tyre 
plus อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งในแง่ของขั้นตอนการใช้งาน, ความสามารถในการค้นหาข้อมูล 
ตลอดจนฟังก์ชันที่สามารถครอบคลุมความต้องการ ในขณะที่ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ไม่เคยใช้สิทธิ
ประโยชน์ รวมทั้งยังประสบปัญหาในด้านความรวดเร็ว ส่วนในแง่ของความคาดหวัง พบว่าผู้ใช้บริการมี
ความคาดหวังต่อประโยชน์จากบริการให้ค าปรึกษาทางไกลอยู่ในระดับมาก, ต้องการใช้บริการให้
ค าปรึกษาทางไกลเมื่อมีเบรกเสียงดังมากที่สุด และสุดท้าย ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นว่าบริการให้
ค าปรึกษาทางไกลสามารถจูงใจให้อยากกลับมาใช้บริการที่ร้านชลบุรีปิยะกิจในระดับมาก 

ค ำส ำคัญ: เทคโนโลยีดิจิทัล, การให้ค าปรึกษาทางไกล (Remote Consultations) 

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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1. บทน ำ 
 

ธุรกิจรถยนต์ถือก าเนิดมานานกว่า 100 ปีโดยถือก าเนิดจากนักประดิษฐ์ชาวยุโรปและเติบโต
มาเป็นสินค้าท่ีสามารถท าก าไรให้แก่ผู้ผลิตอย่างมาก (พรรณี เซ็งสุทธา, Manager Online, 8 ตุลาคม 
2549) สามารถกลายสภาพเป็นธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้เป็นอย่างดี แม้ว่าจะมีปัจจัยเข้ามากระทบ 
แต่ธุรกิจรถยนต์ก็ยังเติบโตได้เป็นอย่างดีจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาการผลิตรถยนต์เป็นการ
ผลิตขึ้นมาเพ่ือเป็นยานพาหนะที่สามารถช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ที่เป็นเจ้าของรถยนต์ ปัจจุบัน
รถยนต์เข้ามามีบทบาทมากกว่าการเดินทาง หรือเป็นเพียงเครื่องอ านวยความสะดวก แต่รถยนต์กลาย
มาเป็นปัจจัยที่ 5 ในการด ารงชีวิตเพ่ิมขึ้นจากปัจจัยที่ 4 ที่เดิมประกอบด้วย อาหาร ที่อยู่อาศัย 
เครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรค ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่มนุษย์ต้องการ 

เมื่อรถยนต์ได้กลายมาเป็นปัจจัยที่ส าคัญอีกปัจจัยหนึ่งต่อการด าเนินชีวิต ธุรกิจการบริการ
เกี่ยวกับรถยนต์จึงกลายเป็นธุรกิจที่มีความส าคัญเพ่ิมมากข้ึนเช่นกัน เนื่องจากรถยนต์เป็นปัจจัยส าคัญ
ที่มีราคาสูง และระบบต่าง ๆ ที่ใช้ในรถยนต์ เมื่อถึงเวลาหนึ่งย่อมเสื่อมสภาพ วิธีการบ ารุงรักษา
รถยนต์ที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด คือยึดแนวทางปฏิบัติโดยใช้คู่มือรถยนต์เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติ 
เพ่ือให้รถยนต์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา และลดความ
สิ้นเปลืองต่อพลังงานเชื้อเพลิง ดังนั้นศูนย์บริการรถยนต์จึงเป็นสถานที่ที่ส าคัญในการดูแลรักษา
รถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ การขยายตัวของศูนย์บริการรถยนต์ จึงเพ่ิมขึ้นตาม
จ านวนรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน 

ศูนย์บริการรถยนต์เป็นธุรกิจในการให้บริการประเภทหนึ่งเกี่ยวกับการดูแลรักษารถยนต์ 
การให้บริการที่ดีจะท าให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้ในสภาวะที่มีการแข่งขันรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพ
ที่จะต้องสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจหลังจากได้รับ
บริการไปแล้ว ดังนั้นสิ่งส าคัญของการให้บริการของศูนย์บริการรถยนต์ คือ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการตั้งแต่รับรถยนต์ จนกระท่ังผู้ใช้บริการน ารถยนต์กลับไปใช้แล้วมีความพึงพอใจ
ในการบริการที่จับต้องได้ รวมไปถึงการให้ค าแนะน าต่าง  ๆ และสิ่งที่ส าคัญมากไปกว่านั้น คือ 
การสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นในใจผู้รับบริการอีกด้วย  

ความเจริญก้าวหน้าและการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารที่เติบโตอย่างก้าว
กระโดด ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ “สังคมดิจิทัล” ที่ส่งผลต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตของมนุษย์
ทั่วโลก ทั้งทางด้านการติดต่อสื่อสาร เช่นการเผยแพร่ขอมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงการ
ด าเนินการทางธุรกิจค้าขายที่ต้องพ่ึงพาการสื่อสารผ่าน “สื่อดิจิทัล” ซึ่งปัจจุบันเข้ามามีอิทธิพลอย่าง
รวดเร็วและขยายวงกว้างขึ้นตลอดเวลา ส่วนหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสื่อสารจากยุค
การสื่อสารแบบดั่งเดิมที่พูดคุยสนทนาแบบเห็นหน้าพบเจอกัน หรือเขียน 
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ดังนั้น จากความส าคัญของยานพาหนะที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต และเทคโนโลยีที่เข้ามามี
บทบาทในด้านการติดต่อสื่อสาร ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้ผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดเล็กให้พัฒนากิจการของตนเองไปสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ ตามนโยบายไทยแลนด์  4.0 
ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” 
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
(กรมสรรพสามิต, 2560) ท าให้ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการส่ งเสริม
การให้บริการให้ค าปรึกษาทางไกล (Remote Consultations) เพ่ือให้ค าปรึกษาทางไกลแก่ผู้ใช้บริการ
ของศูนย์บริการรถยนต์ในกรณีฉุกเฉิน หรือให้ค าแนะน าเบื้องต้นก่อนน ารถเข้ามารับบริการที่
ศูนย์บริการหากเกิดปัญหากับรถยนต์ โดยผู้วิจัยเลือกศึกษาความคาดหวังต่อการประยุกต์การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการให้ค าปรึกษาทางไกล (Remote Consultations) เกี่ยวกับศูนย์บริการด้าน
ยางรถยนต์โดยใช้ร้านชลบุรีปิยะกิจเป็นกรณีศึกษา ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสามารถน าไปปรับปรุง
และแก้ไขการบริการในอนาคต ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากขึ้นและในด้านของ
ศูนย์บริการนั้น สามารถน าข้อมูลต่าง ๆ ไปใช้ในการคิด วิเคราะห์เพ่ือสร้างระบบการให้ค าปรึกษา
ทางไกลที่สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการศูนย์บริการรถยนต์ ชลุรีปิยะกิจ รวมไปถึงสามารถรักษา
ฐานลูกค้า ตลอดจนขยายฐานลูกค้าให้เพ่ิมข้ึนได้ในอนาคต 
 

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 
2.1 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ ปัญหา และอุปสรรคของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการผ่าน

ระบบดิจิทัลที่มีอยู่เดิม (โปรแกรม Line Official ภายใต้ชื่อ Tyre Plus) ของร้านชลบุรีปิยะกิจ 
2.2 เพ่ือศึกษาความคาดหวังและทิศทางการพัฒนาการให้บริการผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ในรูปแบบการให้ค าปรึกษาทางไกล (Remote Consultations) เพ่ือช่วยเพ่ิมความสะดวกในการ
เข้าถึงบริการของร้านชลบุรีปิยะกิจ 

 

3. ขอบเขตกำรวิจัย 
 
การศึกษาความคาดหวังต่อการประยุกต์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการให้ค าปรึกษาทางไกล 

(Remote Consultations) เกี่ยวกับศูนย์บริการด้านยางรถยนต์ : กรณีศึกษา ร้านชลบุรีปิยะกิจ 
ขอบเขตการศึกษาวิจัย แบ่งได้ดังนี้ 
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ขอบเขตด้ำนประชำกร ประชากรที่ท าการวิจัยในครั้งนี้คือ บุคคลที่เคยใช้บริการศูนย์บริการ
รถยนต์ ชลบุรีปิยะกิจ 

ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ งานวิจัยนี้มุ่งเน้นเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการ
ให้บริการผ่าน Line Official ของ Tyre Plus กรณีศึกษา ร้านชลบุรีปิยะกิจ และเพ่ือศึกษาความ
คาดหวังในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบการให้ค าปรึกษาทางไกล (Remote Consultations) 
ช่วยเพิ่มความสะดวกในการให้บริการ กรณีศึกษา ร้านชลบุรีปิยะกิจ 

ขอบเขตด้ำนเวลำ ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา เริ่มตั้งแต่เดือน กันยายน 2564 - เดือน 
พฤศจิกายน 2564 รวมระยะเวลา 3 เดือน 

 

4. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
4.1 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบการให้ค าปรึกษาทางไกล (Remote 

Consultations) เพ่ือสามารถเพ่ิมความสะดวก และพัฒนาคุณภาพการให้บริการได้ 
4.2 จัดท าข้อเสนอแนะน าเบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการของศูนย์บริการรถยนต์ ชลบุรีปิยะกิจ 
4.3 เพ่ือให้ศูนย์บริการรถยนต์สามารถใช้รูปแบบการให้ค าปรึกษาทางไกล (Remote 

Consultations) 
 

5. แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

5.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับควำมคำดหวังของลูกค้ำ (Customer Expectation) 
ชิษณุกร  พรภาณุวิชญ์  (2540, น .6) อธิบายว่า  ความคาดหวัง  หมายถึง ความรู้สึก 

ความคิดเห็น การรับรู้ การตีความ หรือการคาดการณืต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ยังไม่เกิดขึ้นของบุคคลอ่ืน 
ที่คาดหวังในบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน โดยคาดหวังหรือต้องการให้บุคคลนั้นประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ตน
ต้องการหรือคาดหวังเอาไว้ 

สิริวรรค์ อัศวกุล (2528, น.1) อธิบายว่า ความคาดหวัง หมายถึง ความคาดหวังของมนุษย์
เป็นการคิดล่วงหน้าไว้ก่อน ซึ่งอาจจะไม่เป็นไปตามที่คิดไว้ แตม่ีบทบาทส าคัญต่อพฤติกรรมของบุคคล 

Clay (1988, p.252) ได้กล่าวถึงความคาดหวังต่อการกระท าหรือสถานการณ์ว่าเป็นการ
คาดการณ์ล่วงหน้าถึงอนาคตที่ดี เป็นความมุ่งหวังที่ดีงาม เป็นระดับหรือค่าความน่าจะเป็นของสิ่งใด
สิ่งหนึ่งที่หวังไว้ 

นวลจันทร์ เพ่ิมพูนรัตนกุล (2540, น.11) กล่าวถึง การก าหนดความคาดหวังตามความคิด
ของเดอเช็คโคว่า การก าหนดความคาดหวังของบุคคล นอกจากขึ้นอยู่กับระดับความยากง่ายของงาน
แล้ว ยังขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่ผ่านมาในครั้งนั้น ๆ ด้วย ดังที่ เดอเช็คโคได้กล่าวไว้ว่า การที่บุคคล
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เคยประสบความส าเร็จในการท างานนั้น ๆ มาก่อน ก็จะก าหนดความคาดหวังในการท างานในคราว
ต่อไปสูงขึ้น และใกล้เคียงกับความสามารถจริงมากขึ้น แต่ในทางตรงกันข้าม ระดับความคาดหวัง
ต่ าลงมา เพ่ือป้องกันมิให้ตนเกิดความรู้สึกล้มเหลว  จากการที่วางระดับความหวังไว้สูงกว่า
ความสามารถจริง 

สมลักษณ์ เพชรช่วย (2540, น.12) ได้สรุปความคาดหวังไว้ว่า การที่บุคคลจะก าหนดความ
คาดหวังของคนนั้นจะต้องประเมินความเป็นไปได้ด้วย ทั้งนี้เพราะความคาดหวังเป็นความรู้สึกนึกคิด 
และคาดการณ์ของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยสิ่งนั้น ๆ อาจจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้ 
ความรู้สึกนึกคิดหรือคาดการณ์นั้น ๆ จะมีลักษณะเป็นการประเมินค่าโดยมาตรฐานของตนเอง 
เป็นเครื่องวัดการคาดการณ์ของแต่ละบุคคล แม้จะเป็นการให้ต่อสิ่งที่เป็นรูปธรรม หรือนามธรรมชนิด
เดียวกันก็อาจแตกต่างออกไปได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิหลัง ประสบการณ์ ความสนใจ และการเห็นคุณค่า
ความส าเร็จของสิ่งนั้น ๆ การที่บุคคลจะทุ่มเทความพยายามในการท างานมากน้อยแค่ไหน จึงขึ้นอยู่
กับปัจจัย 2 อย่าง คือ ระดับความเข้มข้นของความต้องการรางวัลนั้น และความคาดหวังของบุคคล
นั้นเองที่จะมองว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดในการได้รับการตอบสนองความต้องการในสิ่งนั้น 
ถ้าเห็นว่ารางวัลที่จะได้จากความพยายามนั้นมีคุณค่ากับตนมาก และเป็นไปได้สูง บุคคลก็จะทุ่มเท
ความสามารถให้มากขึ้น แต่ถ้าคิดว่าความเป็นไปได้มีน้อย หรือรางวัลที่ได้น้อย ก็จะไม่พยายามเพราะ
คิดว่าเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า 
 

5.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภำพของสินค้ำและบริกำรที่ได้รับ  (Perceived 
Expectation) 

Millet (1954, p.13) กล่าวว่า เป้าหมายส าคัญของการบริการคือ การสร้างความพึงพอใจ 
ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน โดยมีหลักการและแนวทางคือ การให้บริการอย่างเสมอภาค 
หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงานภาครัฐที่มีฐานคติที่ว่าทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้นประชาชน
ทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในแง่มุมของกฎหมาย ไม่มีการแบ่งแยกกีดกั้นในการ
ให้บริการ ประชาชนจะได้รับการปฏิบัติในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคล ที่ใช้มาตรฐานในการให้บริการ
เดียวกัน การให้บริการที่ตรงเวลา หมายถึง ในการบริการจะต้องมองว่าการให้บริการสาธารณะจะต้อง
ตรงต่อเวลา ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐถือว่าไม่มีประสิทธิผลเลยถ้าไม่มีการตรงต่อเวลา 
ซึ่งจะต้องสร้างความไม่พอใจให้แก่ประชาชน การให้บริการอย่างเพียงพอ หมายถึง การให้บริการ
สาธารณะต้องลักษณะมีจ านวนการให้บริการและสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม  Millet เห็นว่า
ความเสมอภาคหรือการตรงต่อเวลาจะไม่มีความหมายเลยถ้ามีจ านวนการให้บริการไม่เพียงพอและ
สถานที่ตั้งที่ให้บริการสร้างความไม่ยุติธรรมให้เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการ การให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
หมายถึง การให้บริการสาธารณะที่เป็นไปอย่างสม่ าเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลัก 
ไม่ใช่ยึดความพอใจของหน่วยงานี่ให้บริการว่าจะให้บริการ หรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได้ และการ
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ให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะที่มีการปรับปรุง
คุณภาพและผลการปฏิบัติงาน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การเพ่ิมประสิทธิภาพหรือความสามารถที่จะท า
หน้าที่ได้มากขึ้น โดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม การวัดความพึงพอใจในการบริการ Millet (1954, p.397) 
ได้กล่าวเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริการหรือความสามารถที่จะพิจารณาว่าบริการนั้นเป็นที่พึง
พอใจหรือไม่โดยวัดจากการให้บริการอย่างเท่าเทียม คือการบริการที่มีความยุติธรรมเสมอภาคและ
เสมอหน้า ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใคร การให้บริการรวดเร็วทันต่อความต้องการ คือ การให้บริการตาม
ลักษณะความจ าเป็นรีบด่วนและตามความต้องการของผู้รับบริการ การให้บริการอย่างต่อเนื่องและ
การให้บริการที่มีความก้าวหน้า คือ การพัฒนางานบริการด้านปริมาณ และคุณภาพให้มีความ
เจริญก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ  

 
5.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับควำมพึงพอใจของลูกค้ำ (Customer Satisfaction) 
Kotler (1997, p.40) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่าคือ ระดับความรู้สึกของบุคคลที่

เกิดจากการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้คุณค่าท่ีได้รับจากสินค้าหรือบริการ กับความคาดหวังของแต่
ละบุคคล ก่อนที่จะใช้หรือได้รับสินค้าและบริการนั้น ๆ  

 
5.4 ทฤษฎีกำรยอมรับเทคโนโลยี Technology Acceptance Model; TAM 
Technology Acceptance Model : TAM (Davis, 1989) คือ แบบจ าลองการยอมรับ

นวัตกรรมและเทคโนโลยี เป็นทฤษฎีที่มีการยอมรับและมีชื่อเสียงในด้านการเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จ
และการยอมรับของการใช้เทคโนโลยี ซึ่งเป็นการปรับแต่งเพ่ิมเติมต่อจากทฤษฎีการกระท าตามหลัก
เหตุและผล The theory of reasoned action : TRA ของ Ajzen and Fishbein (1975) ซึ่งเป็นทฤษฎี
ที่ให้ความส าคัญกับตัวแปรทางจิตวิทยา โดยไม่น าบรรทัดฐานของบุคคลที่อยู่โดยรอบการแสดง
พฤติกรรม เข้ามาใช้เป็นปัจจัยในการพยากรณ์พฤติกรรมการใช้ที่เกิดขึ้นจริง  ดังนั้น David จึงได้
พัฒนาแบบแนวคิดใหม่ที่ให้ความส าคัญกับตัวแปรภายนอก เพ่ือพัฒนาเป็นแบบจ าลองการยอมรับ
เทคโนโลยี และใช้ศึกษาในบริบทการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยหลักการของ TAM 
จะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วย
ปัจจัยหลัก 4 ประการ ได้แก่ ตัวแปรภายนอก (External variables) การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Perceived Ease OF Use : PEOU) และทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน (Attitude 
toward using) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยตามทฤษฎี TAM สามารถแสดงในรูปแบบจ าลอง ดังนี้ 
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ภำพที่ 1 แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model : TAM) (1989) 

 
จากภาพสามารถอธิบายได้ดังนี้ ตัวแปรภายนอก เช่น ข้อมูลประชากรศาสตร์ (Demographic) 

ประสบการณ์ (Previous experience) มีอิทธิพลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน 

การรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness : PU) ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ 
ปัจจัยที่ก าหนดการรับรู้ในแต่ละบุคคลว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานได้อย่างไร การรับรู้ว่าเมื่อน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้แล้วเกิดประโยชน์อย่างไร เช่น 
รับรู้ว่าช่วยลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รับรู้ว่าประหยัดเวลาในการท างาน และรับรู้ว่าการท างานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้ด้วย 

การรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน (Perceived Ease of Use : PEOU) หมายถึง ผู้ใช้งาน
เชื่อว่าระบบที่น ามาใช้งานง่ายต่อการเรียนรู้และท าความเข้าใจ ไม่ต้องใช้ความพยายามมากในการ
เรียนรู้  

ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน (Attitude toward using) ได้รับอิทธิพลจากการรับรู้ถึงประโยชน์
ที่ได้รับ และการรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน จึงเกิดทัศนคติที่ดีต่อระบบนั้น ซึ่งจะส่งผลต่อไป
ยังความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยีนั้น 

ปัจจัยภายนอก 
(External Variable) 

การรับรู้วา่เป็น
ระบบท่ีง่ายต่อ

การใช้งาน 
(Perceived Easy 

Of Use) 

การรับรูป้ระโยชน์  
(Perceived 
Usefulness) 

การยอมรับการใช้
งานจริง 

(Actual System 
Use) 

พฤติกรรม 
ความตั้งใจ 
 (Behavior 

Intention To Use) 

ทัศนคติที่มีต่อ 
การใช้งาน 

(Attitude Toward 
Using) 
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ความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้งาน (Behavior Intention to Use) ได้รับอิทธิพลจาก
ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน และการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ แล้วส่งผลต่อไป
ยังการยอมรับการใช้งานจริงในที่สุด 

 
5.5 แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทอย่างกว้างขวางในทุกวงการ  ก็เพราะ

เทคโนโลยีสารสนเทศกลายเป็นเครื่องมือส าคัญของการท างานทุกด้าน นับตั้งแต่ทางด้านการศึกษา 
การพาณิชย์ธุรกิจ ด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม ด้านสาธารณสุข ด้านการวิจัยและพัฒนาต่าง ๆ 
ตลอดจนด้านการเมืองและงานการบริหารราชการ ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปช่วยในการท างาน
นั้น ๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สารสนเทศจึงนับได้ว่ามีประโยชน์ต่อการน าไปใช้บริหารงาน
ด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการวางแผน สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนเกี่ยวกับการ
จัดการองค์การการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการผลิตสินค้า การตลาด เป็นต้น ด้านการ
ตัดสินใจ สามารถน าสารสนเทศไปใช้ในการตัดสินใจเพ่ือเลือกแนวทาง หรือทางเลือกที่มีปัญหาน้อย
ที่สุดในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งการที่มีสารสนเทศที่สมบูรณ์ทันสมัย และครบถ้วน จะช่วยให้การ
ตัดสินใจถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือแม้กระทั่งด้านการด าเนินงาน สามารถน า
สารสนเทศไปใช้ในการด าเนินงานต่าง  ๆ เช่น ใช้เพ่ือควบคุมหรือติดตามผลการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับกฎระเบียบวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ (ณิชนันท ์ปวงนิยม, 2557, น.6) 

 

6. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ธันยวัฒน์ ไทยเจริญ (2561) ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการอินเตอร์เน็ต
แบงก์กิ้ง ของธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพของ
ลูกค้าที่มีต่อการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นลูกค้าที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ต
แบงก์กิ้งของธนาคาร ธนชาต จ ากัด (มหาชน) จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้าที่มีอายุแตกต่างกันมีความพึงพอใจในคุณภาพต่อการใช้
บริการอินเทอร์เน็ตแบงก์ก้ิงของธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
และการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงก์ก้ิงของธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) ได้รับอิทธิพลจากความพึง
พอใจในคุณภาพ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านสิ่งที่สามารถสัมผัสได้ ด้านการเข้าถึงจิตใจ ด้านการสนอง
จอบลูกค้าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนความพึงพอใจในคุณภาพในด้านความมั่นใจไม่มีนัยส าคัญ 
โดยปัจจัยความพึงพอใจในคุณภาพในแต่ละด้านสามารถอธิบายการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง
ของลูกค้าได้ร้อยละ 72.1 
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พรรณทิพา แอด า (2549) ได้ท าการศึกษาเรื่องการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ข้าราชการส านักปลัดกระทรวงพลังงาน โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวง
พลังงานที่ปฏิบัติงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2548 จ านวน 119 
คน ผลการศึกษาพบว่าการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเป็นด้านที่กลุ่มตัวอย่างยอมรับมากที่สุด 
รองลงมาคือ ด้านการน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านนโยบายและด้านสภาพแวดล้อม ตามล าดับ 
โดยค่าเฉลี่ยทุกระดับอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากส านักปลัดกระทรวงพลังงานมีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการและให้บริการอยู่เสมอ ดังนั้น ข้าราชการของส านักงาน
จึงมีบทบาทและให้ความส าคัญกับเทคโนโลยี ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์ยังพบว่า สถานที่ปฏิบัติงาน ไม่มี
ความสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยี  สาเหตุมาจากสถานที่และเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ของ
ข้าราชการมีความพร้อมในทุกส่วนงาน 

สกลนันท์ หุ่นเจริญ, ณมน จีรังสุวรรณ และปณิตา วรรณพิรุณ (2557) ศึกษาเรื่องการ
ประยุกต์ใช้ระบบการแพทย์ทางไกลเพ่ือสนับสนุนการดูแลสุขภาพ ซึ่งน าเสนอความรู้เกี่ยวกับระบบ
การแพทย์ทางไกล ทั้งนิยามระบบการแพทย์ทางไกล ประวัติความเป็นมา ประเภทของระบบ
การแพทย์ทางไกล โดยสรุปแนวโน้มในอนาคตของระบบการแพทย์ทางไกลจากโครงการต่าง ๆ 
ทั้งระดับนานาชาติหรือระดับชาติ พบว่า ได้มีการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้าน
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเครือข่ายต่าง ๆ เพ่ือ 1) เป็นการอ านวยความสะดวกในกระบวนการของ
การวินิจฉัยรักษาให้กับแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ 2) สามารถลดข้อจ ากัดด้านระยะทาง
ของผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกล ที่ต้องเสียเวลาเดินทางไกล ๆ และ 3) พัฒนาให้เรื่องการแพทย์ไม่ใช่เป็นเพียง
แค่การรักษา วินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพียงอย่างเดียว แต่พัฒนาให้เป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพ
บุคคลทุกระดับ เพ่ือป้องกันปัญหาทางด้านสุขภาพ ดังนั้นดทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงมี
ความส าคัญอย่างมากที่จะเข้ามามีส่วนช่วยพัฒนาสุขภาพของคน ซึ่งหวังว่าในอนาคตจะต้องมีการ
ปรับปรุงและส่งเสริมระบบการแพทย์ทางไกลในอุปกรณ์ต่ าง ๆ รวมไปถึงการเชื่อมโยงระบบกับ
หน่วยงานต่าง ๆ มากขึ้น เพ่ือให้สะดวกต่อผู้ท าการรักษา ผู้รับการรักษา หรือผู้ที่ต้องการรักษาสุขภาพ 
 

7. วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคาดหวังต่อการประยุกต์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการให้
ค าปรึกษาทางไกล (Remote Consultations) เกี่ยวกับศูนย์บริการด้านยางรถยนต์ : กรณีศึกษา 
ร้านชลบุรีปิยะกิจ” ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยมีการก าหนดตัวแปรต้น และตัวแปร
ตาม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการด าเนินการวิจัย และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
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ภำพที่ 2 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

จากกรอบแนวคิดข้างต้น ผู้วิจัยต้องการศึกษาถึงความพึงพอใจ ปัญหา อุปสรรคของ
ผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการผ่าน Line Official ของ Tyre Plus จากนั้นจึงน าไปพัฒนาระบบการ
ให้ค าปรึกษาทางไกล (Remote Consultations) เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการได้ตามความต้องการ 

 
8. สมมติฐำนกำรวิจัย 
 

สมมติฐำนที่ 1 เพศมีผลต่อความคาดหวังในประโยชน์ของบริการให้ค าปรึกษาทางไกล 
(Remote Consultations)  

สมมติฐำนที่ 2 เพศมีผลต่อความสามารถจูงใจให้อยากกลับมาใช้บริการ หากร้านชลบุรีปิยะ
กิจมีบริการให้ค าปรึกษาทางไกล (Remote Consultations) 

สมมติฐำนที่ 3 เพศมีผลต่อบริการที่คาดหวังจากการให้ค าปรึกษาทางไกล (Remote 
Consultations) 

สมมติฐำนที่ 4 อายุมีผลต่อความคาดหวังในประโยชน์ของบริการให้ค าปรึกษาทางไกล 
(Remote Consultations) 

ความพึงพอใจ ปัญหา อุปสรรคของ
ผู้ใช้บริการที่มตี่อการให้บริการผา่น 

Line Official ของ Tyre Plus 

ควำมคำดหวังในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล Remote 
Consultations (กำรให้ค ำปรึกษำทำงไกล) เพ่ือช่วย

เพ่ิมควำมสะดวกในกำรให้บริกำร กรณีศึกษำ  
ร้ำนชลบุรีปิยะกจิ 

 
- ความคาดหวังในประโยชน์ของบริการให้ค าปรึกษา
ทางไกล (Remote Consultations) 
- ความสามารถจูงใจให้อยากกลับมาใช้บริการหากร้าน
ชลบุรีปิยะกจิมีบริการให้ค าปรึกษาทางไกล(Remote 
Consultations) 
- บริการที่คาดหวังจากการให้ค าปรึกษาทางไกล 
(Remote Consultations) 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
- เพศ  
- อาย ุ
- อาชีพ 
- รายไดต้่อเดือน 
- ประเภทการใช้รถ 
- ประเภทของรถยนต ์

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตำม 
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สมมติฐำนที่ 5 อายุมีผลต่อความสามารถจูงใจให้อยากกลับมาใช้บริการ หากร้านชลบุรีปิยะ
กิจมีบริการให้ค าปรึกษาทางไกล (Remote Consultations) 

สมมติฐำนที่ 6 อายุมีผลต่อบริการที่คาดหวังจากการให้ค าปรึกษาทางไกล (Remote 
Consultations) 

สมมติฐำนที่ 7 อาชีพผลต่อความคาดหวังในประโยชน์ของบริการให้ค าปรึกษาทางไกล 
(Remote Consultations)  

สมมติฐำนที่ 8 อาชีพมีผลต่อความสามารถจูงใจให้อยากกลับมาใช้บริการ หากร้านชลบุรี 
ปิยะกิจมีบริการให้ค าปรึกษาทางไกล (Remote Consultations) 

สมมติฐำนที่ 9 อาชีพมีผลต่อบริการที่คาดหวังจากการให้ค าปรึกษาทางไกล (Remote 
Consultations) 

สมมติฐำนที่ 10 รายได้มีผลต่อความคาดหวังในประโยชน์ของบริการให้ค าปรึกษาทางไกล 
(Remote Consultations)  

สมมติฐำนที่ 11 รายได้มีผลต่อความสามารถจูงใจให้อยากกลับมาใช้บริการ หากร้านชลบุรี 
ปิยะกิจมีบริการให้ค าปรึกษาทางไกล (Remote Consultations) 

สมมติฐำนที่ 12 รายได้มีผลต่อบริการที่คาดหวังจากการให้ค าปรึกษาทางไกล (Remote 
Consultations) 

สมมติฐำนที่ 13 ประเภทการใช้รถมีผลต่อบริการที่คาดหวังจากการให้ค าปรึกษาทางไกล 
(Remote Consultations) 

สมมติฐำนที่ 14 ประเภทการใช้รถมีผลต่อความสามารถจูงใจให้อยากกลับมาใช้บริการ 
หากร้านชลบุรีปิยะกิจมีบริการให้ค าปรึกษาทางไกล (Remote Consultations) 

สมมติฐำนที่ 15 ประเภทการใช้รถมีผลต่อบริการที่คาดหวังจากการให้ค าปรึกษาทางไกล 
(Remote Consultations) 

สมมติฐำนที่ 16 ประเภทรถยนต์มีผลต่อความคาดหวังในประโยชน์ของบริการให้ค าปรึกษา
ทางไกล (Remote Consultations) 

สมมติฐำนที่ 17 ประเภทรถยนต์มีผลต่อความสามารถจูงใจให้อยากกลับมาใช้บริการ 
หากร้านชลบุรีปิยะกิจมีบริการให้ค าปรึกษาทางไกล (Remote Consultations) 

สมมติฐำนที่ 18 ประเภทรถยนต์มีผลต่อบริการที่คาดหวังจากการให้ค าปรึกษาทางไกล 
(Remote Consultations) 
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9. ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง และกำรก ำหนดพื้นที่ส ำรวจ 
 
กลุ่มประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ที่มาใช้บริการศูนย์บริการรถยนต์ ร้านชลบุรีปิยะกิจ 

อย่างน้อย 1 ครั้ง ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งโดยเฉลี่ยจากการเก็บสถิติของผู้ที่มาใช้บริการ
ศูนย์บริการรถยนต์ ร้านชลุรีปิยะกิจ ประมาณ 200 คัน ต่อเดือน แต่เนื่องจากจ านวนประชากรที่มาใช้
บริการมีจ านวนมาก ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกใช้สูตรของ Taro Yamane เพ่ือค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
เพ่ือจะท าให้รู้ว่าควรแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดกี่คน ดังนี้ 

สูตร   
  

    
 
โดยความหมายของแต่ละตัวแปรในสูตร Taro Yamane ได้แก่ 
n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  
N คือ ขนาดประชากร  

  คือ ค่าความคาดเคลื่อนที่ใช้ในงานวิจัย ในที่นี้ก าหนดความคลาดเคลื่อน เท่ากับ 0.05 
 

แทนค่าได ้    
   

            
 

     
   

   
 

          
 
ดังนั้น เพ่ือป้องกันกรณีตอบแบบสอบถามไม่ครบถ้วน ผู้วิจัยจึงท าการแจกแบบสอบถามที่

จ านวน 150 ชุด ซึ่งได้จ านวนแบบสอบถามที่ครบถ้วนกลับมาที่จ านวน 150 ชุด ผู้วิจัยจึงก าหนดกลุ่ม
ประชากรของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 150 คน 

 

10. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์งานวิจัย จึงได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
เป็นค าถามทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 

อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน รวมไปถึงประเภทการใช้รถยนต์  และประเภทของรถยนต์ โดยเป็น
แบบสอบถามที่มีลักษณะค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) เลือกเพียง 1 ค าตอบ 
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ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรในกำรให้บริกำรผ่ำน Line Official ของ Tyre 
Plus กรณีศึกษำ ร้ำนชลบุรีปิยะกิจ 

เป็นค าถามเกี่ยวกับการใช้บริการผ่าน Line Official ของ Tyre Plus ซึ่งค าถามในส่วนนี้
ประกอบด้วย  

2.1 Line Official ของ Tyre Plus มีขั้นตอนในกำรใช้งำนยุ่งยำก ซับซ้อนเพียงใด  
เป็นการสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อขั้นตอนการใช้งาน Line Official ของ Tyre Plus 

โดยเป็นแบบสอบถามที่ใช้เครื่องมือประเภทมาตรประมาณค่า (Rating scale) ซึ่งแบ่งระดับความเห็น
ออกเป็น 5 ระดับ มีระดับค่าตั้งแต่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  

ส าหรับเกณฑ์การให้คะแนนระดับความคิดเห็นของแบบสอบถามตามแบบลิเคิร์ท (Likert’s 
Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

มากที่สุด 5 คะแนน 
มาก  4 คะแนน 
ปานกลาง 3 คะแนน 
น้อย  2 คะแนน 
น้อยที่สุด 1 คะแนน 

ในการประเมินค่าระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการให้บริการผ่าน Line Official 
ของ Tyre Plus กรณีศึกษา ร้านชลบุรีปิยะกิจ ใช้สูตรการค านวณช่วงกว้างแต่ละชั้นตามแนวคิดของ 
Paul E. Green and Donal S. Tull โดยค านวณได้ดังนี้ 

ความกว้างของอันตรภาคชั้น = ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด - ข้อมูลที่มีค่าต่ าสุด / จ านวนชั้น 
                 = (5-1)/5 
         = 0.8 

ในส่วนของการแปลความหมายผู้วิจัยใช้หลักเกณฑ์ในการแปลผลโดยท าการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

ค่ำเฉลี่ย    ระดับควำมคิดเห็น  
4.21-5.00   หมายถึง มากที่สุด 
3.41-4.20    หมายถึง มาก 
2.61-3.40   หมายถึง ปานกลาง 
1.81-2.60   หมายถึง น้อย  
1.00-1.80   หมายถึง น้อยที่สุด 

2.2 Line Official ของ Tyre Plus สำมำรถค้นหำข้อมูล หรือบริกำรที่ต้องกำรได้
รวดเร็วเพียงใด 
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เป็นการสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อความสามารถค้นหาข้อมูล หรือบริการบน Line 
Official ของ Tyre Plus โดยเป็นแบบสอบถามที่ใช้เครื่องมือประเภทมาตรประมาณค่า (Rating 
scale) ซึ่งแบ่งระดับความเห็นออกเป็น 5 ระดับ มีระดับค่าตั้งแต่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยที่สุด 

ส าหรับเกณฑ์การให้คะแนนระดับความคิดเห็นของแบบสอบถามตามแบบลิเคิร์ท (Likert’s 
Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

มากที่สุด 5 คะแนน 
มาก  4 คะแนน 
ปานกลาง 3 คะแนน 
น้อย  2 คะแนน 
น้อยที่สุด 1 คะแนน 

ในการประเมินค่าระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการให้บริการผ่าน Line Official 
ของ Tyre Plus กรณีศึกษา ร้านชลบุรีปิยะกิจ ใช้สูตรการค านวณช่วงกว้างแต่ละชั้นตามแนวคิดของ 
Paul E. Green and Donal S. Tull โดยค านวณได้ดังนี้ 

ความกว้างของอันตรภาคชั้น = ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด - ข้อมูลที่มีค่าต่ าสุด / จ านวนชั้น 
                 = (5-1)/5 

    = 0.8 
ในส่วนของการแปลความหมายผู้วิจัยใช้หลักเกณฑ์ในการแปลผลโดยท าการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย 

(Mean) ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้     
   ค่ำเฉลี่ย     ระดับควำมคิดเห็น 

4.21-5.00    หมายถึง มากที่สุด 
3.41-4.20     หมายถึง มาก 
2.61-3.40    หมายถึง ปานกลาง 
1.81-2.60    หมายถึง น้อย  
1.00-1.80    หมายถึง น้อยที่สุด 

2.3 ฟังก์ชัน Line Official ของ Tyre Plus ครอบคลุมควำมต้องกำรในกำรใช้บริกำร
ของท่ำนมำก น้อยเพียงใด 

เป็นการสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อฟังก์ชัน Line Official ของ Tyre Plus ว่าครอบคลุม
ความต้องการในการใช้บริการมากน้อย เพียงใด โดยเป็นแบบสอบถามที่ใช้เครื่องมือประเภทมาตร
ประมาณค่า (Rating scale) ซึ่งแบ่งระดับความเห็นออกเป็น 5 ระดับ มีระดับค่าตั้งแต่ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
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ส าหรับเกณฑ์การให้คะแนนระดับความคิดเห็นของแบบสอบถามตามแบบลิเคิร์ท (Likert’s 
Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

มากที่สุด 5 คะแนน 
มาก  4 คะแนน 
ปานกลาง 3 คะแนน 
น้อย  2 คะแนน 
น้อยที่สุด 1 คะแนน 

ในการประเมินค่าระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการให้บริการผ่าน Line Official ของ 
Tyre Plus กรณีศึกษา ร้านชลบุรีปิยะกิจ ใช้สูตรการค านวณช่วงกว้างแต่ละชั้นตามแนวคิดของ Paul 
E. Green and Donal S. Tull โดยค านวณได้ดังนี้ 

ความกว้างของอันตรภาคชั้น = ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด - ข้อมูลที่มีค่าต่ าสุด / จ านวนชั้น  
                = (5-1)/5 

              = 0.8 
ในส่วนของการแปลความหมายผู้วิจัยใช้หลักเกณฑ์ในการแปลผลโดยท าการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย 

(Mean) ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
ค่ำเฉลี่ย   ระดับควำมคิดเห็น 
4.21-5.00  หมายถึง มากที่สุด 
3.41-4.20   หมายถึง มาก 
2.61-3.40  หมายถึง ปานกลาง 
1.81-2.60  หมายถึง น้อย  
1.00-1.80  หมายถึง  น้อยที่สุด 

2.4 ท่ำนเคยใช้สิทธิประโยชน์จำก Line Official ของ Tyre Plus ประเภทใดบ้ำง 
(สำมำรถตอบได้มำกกว่ำ 1 ค ำตอบ) 

ค าถามในข้อนี้สอบถามเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์จาก Line Official ของ Tyre Plus 
โดยเป็นแบบสอบถามที่สามารถตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ (Multiple Response)  

2.5 ฟังก์ชันใดบน Line Official ของ Tyre Plus ที่ท่ำนประสบปัญหำ และต้องกำรให้มี
กำรแก้ไข หรือ ปรับปรุง มำกที่สุด 

ค าถามในข้อนี้สอบถามเกี่ยวกับฟังก์ชันบน Line Official ของ Tyre Plus ที่ผู้ตอบแบบสอบถาม
ประสบปัญหา และต้องการให้มีการแก้ไข หรือปรับปรุง โดยเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะค าถามเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check-List) เลือกเพียง 1 ค าตอบ 
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2.6 ปัญหำที่ท่ำนพบระหว่ำงกำรใช้งำน Line Official ของ Tyre Plus คืออะไร 
ค าถามในข้อนี้สอบถามเกี่ยวกับปัญหาที่พบระหว่างการใช้งาน Line Official ของ Tyre Plus 

โดยเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด (Open Ended Questionnaire) ซึ่งเป็น
แบบสอบถามที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงค าตอบ และความคิดเห็นได้อย่าง
เต็มที ่

ส่วนที่ 3 ควำมคำดหวังในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกำรให้ค ำปรึกษำทำงไกล (Remote 
Consultations) เพื่อช่วยเพิ่มควำมสะดวกในกำรให้บริกำร กรณีศึกษำ ร้ำนชลบุรีปิยะกิจ 

ค าถามในข้อนี้สอบถามเกี่ยวกับระดับความคาดหวังในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลการให้
ค าปรึกษาทางไกล (Remote Consultations) ช่วยเพิ่มความสะดวกในการให้บริการ ประกอบด้วย 

3.1 หำกร้ำนชลบุรีปิยะกิจ มีบริกำรให้ค ำปรึกษำทำงไกล (Remote Consultations) 
ท่ำนคิดว่ำบริกำรนี้จะเกิดประโยชน์แก่ท่ำนมำก น้อยเพียงใด 

ค าถามในข้อนี้สอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังหากร้านชลบุรีปิยะกิจ มีบริการให้ค าปรึกษา
ทางไกล (Remote Consultations) ผู้ใช้บริการคิดว่าจะเกิดประโยชน์มาก น้อยเพียงใด โดยเป็น
แบบสอบถามที่ใช้เครื่องมือประเภทมาตรประมาณค่า (Rating scale) ซึ่งแบ่งระดับความเห็น
ออกเป็น 5 ระดับ มีระดับค่าตั้งแต่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  

ส าหรับเกณฑ์การให้คะแนนระดับความคิดเห็นของแบบสอบถามตามแบบลิเคิร์ท (Likert’s 
Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

มากที่สุด 5 คะแนน 
มาก  4 คะแนน 
ปานกลาง 3 คะแนน 
น้อย  2 คะแนน 
น้อยที่สุด 1 คะแนน 

ในการประเมินค่าระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการให้บริการผ่าน Line Official ของ 
Tyre Plus กรณีศึกษา ร้านชลบุรีปิยะกิจ ใช้สูตรการค านวณช่วงกว้างแต่ละชั้นตามแนวคิดของ Paul 
E. Green and Donal S. Tull โดยค านวณได้ดังนี้ 

ความกว้างของอันตรภาคชั้น = ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด - ข้อมูลที่มีค่าต่ าสุด / จ านวนชั้น 
              = (5-1)/5 

             = 0.8 
ในส่วนของการแปลความหมายผู้วิจัยใช้หลักเกณฑ์ในการแปลผลโดยท าการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย 

(Mean) ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
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ค่ำเฉลี่ย    ระดับควำมคิดเห็น 
4.21-5.00   หมายถึง มากที่สุด 
3.41-4.20    หมายถึง มาก 
2.61-3.40   หมายถึง ปานกลาง 
1.81-2.60   หมายถึง น้อย  
1.00-1.80   หมายถึง น้อยที่สุด 

3.2 หำกร้ำนชลบุรีปิยะกิจ มีบริกำรให้ค ำปรึกษำทำงไกล (Remote Consultations) 
ท่ำนมีควำมต้องกำรใช้บริกำรใดมำกที่สุด 

ค าถามในข้อนี้สอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังหากร้านชลบุรีปิยะกิจ มีบริการให้ค าปรึกษา
ทางไกล (Remote Consultations) ผู้ที่มาใช้บริการต้องการใช้บริการใด โดยเป็นแบบสอบถามที่มี
ลักษณะค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) เลือกเพียง 1 ค าตอบ 

3.3 หำกร้ำนชลบุรีปิยะกิจ พัฒนำระบบบริกำร ให้ค ำปรึกษำทำงไกล (Remote 
Consultations) จะสำมำรถจูงใจให้ท่ำนอยำกกลับมำใช้บริกำรกับทำงร้ำนชลบุรีปิยะกิจมำก 
น้อยเพียงใด 

ค าถามในข้อนี้สอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังหากร้านชลบุรีปิยะกิจ พัฒนาระบบบริการให้
ค าปรึกษาทางไกล (Remote Consultations) จะสามารถจูงใจให้ผู้ที่มาใช้บริการกลับมาใช้บริการ
กับทางร้านชลบุรีปิยะกิจมาก น้อยเพียงใด โดยเป็นแบบสอบถามที่ใช้เครื่องมือประเภทมาตร
ประมาณค่า (Rating scale) ซึ่งแบ่งระดับความเห็นออกเป็น 5 ระดับ มีระดับค่าตั้งแต่ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

ส าหรับเกณฑ์การให้คะแนนระดับความคิดเห็นของแบบสอบถามตามแบบลิเคิร์ท (Likert’s 
Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

 
มากที่สุด 5 คะแนน 
มาก  4 คะแนน 
ปานกลาง 3 คะแนน 
น้อย  2 คะแนน 
น้อยที่สุด 1 คะแนน 

ในการประเมินค่าระดับความคาดหวังในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการให้ค าปรึกษาทางไกล 
(Remote Consultations) ช่วยเพ่ิมความสะดวกในการให้บริการ กรณีศึกษา ร้านชลบุรีปิยะกิจ 
ใช้สูตรการค านวณช่วงกว้างแต่ละชั้นตามแนวคิดของ Paul E. Green and Donal S. Tull 
โดยค านวณได้ดังนี้ 
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ความกว้างของอันตรภาคชั้น = ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด - ข้อมูลที่มีค่าต่ าสุด / จ านวนชั้น 
                       = (5-1)/5 

    = 0.8 
ในส่วนของการแปลความหมาย ผู้วิจัยใช้หลักเกณฑ์ในการแปลผลโดยท าการวิเคราะห์

ค่าเฉลี่ย (Mean) ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
ค่ำเฉลี่ย   ระดับควำมคิดเห็น  
4.21-5.00  หมายถึง มากที่สุด 
3.41-4.20   หมายถึง มาก 
2.61-3.40  หมายถึง ปานกลาง 
1.81-2.60  หมายถึง น้อย  
1.00-1.80  หมายถึง น้อยที่สุด 
 

11. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 150 คน โดยมีขั้นตอนในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
1) แจกแบบสอบถามให้กับผู้ที่มาใช้บริการร้านชลบุรีปิยะกิจ จ านวน 150 คน  
2) รวบรวมข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม และให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ จากนั้นจึง

บันทึกข้อมูลเพื่อท าการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 

12. สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ Google form แจกให้กับผู้ที่มาใช้บริการที่ร้านชลบุรี 
ปิยะกิจ จากนั้นผู้วิจัยจึงน าข้อมูลทีได้จากผู้ตอบแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์และประมวลผลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS ซึ่งผู้วิจัยใช้สถิติดังต่อไปนี้ 

1) สถิติพื้นฐำน 
1.1) การแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพ่ือใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
1.2) ค่าเฉลี่ย (Mean) เพ่ือใช้ในการอธิบายและแปลความหมายของข้อมูล 

2) สถิติที่ใช้ในกำรทดสอบสมมติฐำน 
2.1) ค่า t (t-test) ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน 

โดยก าหนดคความมีนัยส าคัญทางสถิติไว้ที่ 0.05 



 492 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอสิระของ 
นักศึกษาหลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุรี 

2.2) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ใช้เปรียบเทียบตัว
แปรตามที่มีการแบ่งตัวแปรอิสระออกเป็น 3 กลุ่มข้ึนไป 

2.3) การทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square Test) ใช้ทดสอบค่าสัดส่วนส าหรับประชากร 1 
กลุ่ม ซึ่งตัวแปรที่ต้องการศึกษาเป็นข้อมูลเชิงกลุ่ม ที่มีตั้งแต่ 2 กลุ่มข้ึนไป  

 
13. ผลกำรศึกษำ 

 
กลุ่มตัวอย่างของการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ใช้บริการร้านชลบุรีปิยะกิจ จ านวน 150 คน โดยผู้วิจัย

ได้ให้ผู้ใช้บริการตอบแบบสอบถาม โดยผลการส ารวจสามารถอธิบายได้ตามรายละเอียดด้านล่าง 
ซึ่งแบ่งตามข้อมูลของแบบสอบถาม ทั้งหมด 3 ส่วน ดังนี้ 
 

13.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
เพศ ผู้ใช้บริการที่ตอบแบบสอบถามเป็นชายมากกว่าเพศหญิง คือ เพศชาย จ านวน 76 คน 

คิดเป็นร้อยละ 50.7 และเพศหญิง จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 49.3 
อำยุ อายุของผู้ใช้บริการที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอายุ 26-35 ปี จ านวน 65 คน 

คิดเป็นร้อยละ 43.3 อันดับที่สอง อายุ 36-45 ปี จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 32.7, อายุมากกว่า 
45 ปี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 16 และอายุ 18-25 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 8 ตามล าดับ 

อำชีพ อาชีพของผู้ใช้บริการที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน 
จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือ เป็นเจ้าของกิจการ และรับจ้างอิสระ จ านวน 17 คน
เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 11.3, พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 10.7, รับราชการ 
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3, นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 6 และสุดท้าย 
ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 ตามล าดับ 

รำยได้ต่อเดือน ผู้ใช้บริการที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ 15,001-30,000 บาท 
จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3, รายได้ 30,001-45,000 บาท จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ
26.7, รายได้มากกว่า 60,000 บาท จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 14 ในขณะที่รายได้น้อยกว่า 
15,000 บาท และรายได้ 45,001-60,000 บาท จ านวน 18 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 12 

 ประเภทกำรใช้รถยนต์ ผู้ใช้บริการที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้รถส่วนบุคคล จ านวน 
109 คน คิดเป็นร้อยละ 72.7 ในขณะที่อีก 41 คน เป็นรถท่ีใช้งานในบริษัท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 27.3 

ประเภทของรถยนต์ ผู้ใช้บริการที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้รถเก๋ง จ านวน 81 คน 
คิดเป็นร้อยละ 54 รองลงมาคือ รถกะบะ จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 16, รถบรรทุก 6 ล้อ จ านวน 
17 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3, รถตู้ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3, รถบรรทุก 10 ล้อ จ านวน 11 
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คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 และสุดท้ายเป็นรถประเภทอ่ืน ๆ อีก 3 คน นั่นคือรถ SUV คิดเป็นร้อยละ 2 
ตามล าดับ  

13.2 ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร ในกำรให้บริกำรผ่ำน Line Official ของ Tyre 
Plus กรณีศึกษำร้ำนชลบุรีปิยะกิจ  

โดยจ าแนกเป็นแต่ละหัวข้อ ดังนี้ 
1) ขั้นตอนการใช้งานยุ่งยาก ซับซ้อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.75 อยู่ในระดับปานกลาง 
2) ความสามารถค้นหาข้อมูล หรือบริการที่ต้องการได้รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 อยู่ใน

ระดับปานกลาง 
3) ฟังก์ชันครอบคลุมความต้องการในการใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.26 อยู่ในระดับ 

ปานกลาง 
4) การใช้สิทธิประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ซึ่งผู้ใช้บริการไม่เคยใช้สิทธิ์ จ านวน 57 คน คิดเป็น

ร้อยละ 22.7 รองลงมา คือเคยใช้สิทธิ์สลับยาง ถ่วงล้อ จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5, เคยใช้
สิทธิ์เติมลมไนโตรเจน จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5, เคยใช้สิทธิ์เพ่ือเป็นส่วนลดน้ ามันเครื่อง 
จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 12, เคยใช้สิทธิ์ส าหรับการประกันยางรถยนต์จากการใช้งาน จ านวน 
23 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2, เคยใช้สิทธิ์นัดหมายเพ่ือเข้าใช้บริการ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 8, 
เคยใช้สิทธิ์บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 และเคยใช้สิทธิ์เพ่ือเป็นส่วนลดกลุ่ม
สินค้าท่ีไม่ใช่ยาง จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 4.4 ตามล าดับ  

5) ฟังก์ชันที่ประสบปัญหา และต้องการให้มีการแก้ไข หรือ ปรับปรุง ผู้ใช้บริการต้องการให้มี
การแก้ไข หรือปรับปรุงด้านความรวดเร็วของ Line Official จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 34.7 
รองลงมาคือ ฟังก์ชันบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3, ฟังก์ชันการนัด
หมายเพ่ือเข้าใช้บริการ จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7 และฟังก์ชันการประกันยางรถยนต์จาก
การใช้งาน จ านวน 20 คน คิดเป็นนร้อยละ 13.3 ตามล าดับ 

6) ปัญหาที่พบระหว่างการใช้งาน Line Official ของ Tyre Plus ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิด 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการพบปัญหา Line Official ค้างบ่อย จ านวน 5 คน, การโฆษณาและเข้าถึง
ข้อมูล จ านวน 1 คน, หา Line Official ไม่เจอ จ านวน 1 คน และ ยังไม่พบปัญหาจากการใช้งาน 
Line Official ของ Tyre plus จ านวน 2 คน  

13.3 ควำมคำดหวังในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกำรให้ค ำปรึกษำทำงไกล (Remote 
Consultations) เพื่อช่วยเพิ่มควำมสะดวกในกำรให้บริกำร กรณีศึกษำ ร้ำนชลบุรีปิยะกิจ  

โดยจ าแนกเป็นแต่ละหัวข้อ ดังนี้ 
1) หากร้านชลบุรีปิยะกิจ มีบริการให้ค าปรึกษาทางไกล (Remote Consultations) คิดว่า

บริการนี้จะเกิดประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 อยู่ในระดับมาก 
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2) หากร้านชลบุรีปิยะกิจ มีบริการให้ค าปรึกษาทางไกล (Remote Consultations) ผู้ใช้บริการ
มีความต้องการใช้บริการใด ซึ่งผลการส ารวจ พบว่าผู้ใช้บริการมีความต้องการใช้บริการเมื่อเบรกเสียง
ดังมากที่สุด จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 รองลงมา ผู้ใช้บริการมีความต้องการใช้บริการเมื่อมี
เสียงหวีดหอน ขณะขับรถหรือเร่งความเร็ว จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0, ผู้ใช้บริการมีความ
ต้องการใช้บริการกรณีที่เลี้ยวรถหรือขับรถตกหลุม หากผู้ขับขี่รู้สึกถึงการขยับผิดปกติที่พวงมาลัย
คนขับ จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 18, ผู้ใช้บริการมีความต้องการใช้บริการหากพบปัญหาเมื่อ
ปล่อยมือจากพวงมาลัยแล้วมีความรู้สึกว่ารถไม่ตรงตามช่องทาง จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 16, 
ผู้ใช้บริการมีความต้องการใช้บริการหากพบปัญหาพวงมาลัยสั่น จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 8.7 
และสุดท้าย ผู้ใช้บริการมีความต้องการใช้บริการในปัญหาอ่ืน ๆ คือ เมื่อรถอืด จ านวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.3 ตามล าดับ 

3) หากร้านชลบุรีปิยะกิจ พัฒนาระบบการให้ค าปรึกษาทางไกล (Remote Consultations) 
จะสามารถจูงใจให้อยากกลับมาใช้บริการกับทางร้านชลบุรีปิยะกิจ มีค่าเฉลี่ย 3.77 อยู่ในระดับมาก 

 

14. อภิปรำยผลกำรวิจัย 

 
จากการศึกษาเรื่อง ความคาดหวังต่อการประยุกต์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการให้ค าปรึ 

กษาทางไกล (Remote Consultations) เกี่ยวกับศูนย์บริการด้านยางรถยนต์: กรณีศึกษาร้านชลบุรี 
ปิยะกิจ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ ปัญหา และอุปสรรคของผู้ใช้บริการที่มีต่อการ
ให้บริการผ่านระบบดิจิทัลที่มีอยู่เดิม (โปรแกรม Line Official ภายใต้ชื่อ Tyre Plus) ของร้าชลบุรีปิยะกิจ 
และเพ่ือศึกษาความคาดหวังและทิศทางการพัฒนาการให้บริการผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบการ
ให้ค าปรึกษาทางไกล (Remote Consultations) เพ่ือช่วยเพ่ิมความสะดวกในการเข้าถึงบริการของ
ร้านชลบุรีปิยะกิจ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้  

ผู้ ใช้บริการที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการให้บริการผ่าน Line Official 
ของ Tyre plus อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งในแง่ของขั้นตอนการใช้งาน, ความสามารถในการค้นหาข้อมูล 
ตลอดจนฟังก์ชันที่สามารถครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Kotler (1997, p.40) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่าคือระดับความรู้สึกของบุคคลที่เกิดจาก
การเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้คุณค่าที่ได้รับจากสินค้าหรือบริการ กับ ความคาดหวังของแต่ละ
บุคคลก่อนที่จะใช้หรือได้รับสินค้าและบริการนั้น ๆ  

ผู้ใช้บริการที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยใช้สิทธิ์จากสิทธิประโยชน์บน Line Official 
ของ Tyre Plus ซึ่งจากผลการวิเคราะห์พบว่าผู้ใช้บริการที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่ไม่เคยใช้สิทธิ์
จะเป็นรถที่ใช้งานในบริษัทเกือบทั้งหมด ซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุมาจากผู้ใช้บริการเห็นว่ารถคันดังกล่าว
ไม่ใช่รถยนต์ของตนเอง จึงไม่เห็นความส าคัญ และไม่มีความจ าเป็นต้องรับรู้ว่ามีสิทธิประโยชน์บน 
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Line Official ของ Tyre Plus ในขณะที่ผลการวิเคราะห์ด้านสิทธิประโยชน์บน Line Official ของ 
Tyre Plus ในเรื่องสิทธิ์สลับยาง ถ่วงล้อ ได้ผลออกมาไม่แตกต่างกันมาก  

ผู้ใช้บริการที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการให้บริการบน Line Official 
ของ Tyre Plus ในด้านความรวดเร็วของ Line Official ซึ่งจากการสอบถามผู้ใช้บริการพบว่าผู้ใช้บริการ
แจ้งว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่พบ คือ Line Official ค้าง และตอบสนองต่อความต้องการได้ค่อนข้างช้า  

ผู้ใช้บริการที่ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังต่อประโยชน์จากบริการให้ค าปรึกษาทางไกล 
(Remote Consultations) อยู่ในระดับมาก นั่นหมายความว่าหากทางร้านชลบุรีปิยะกิจมีบริการ
ดังกล่าว ผู้ใช้บริการมีความเห็นว่าจะเกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งอาจเป็นเพราะโดยปกติใน
ชีวิตประจ าวันต้องใช้รถยนต์เป็นส่วนใหญ่ และเมื่อเกิดปัญหาเล็กน้อย ประกอบกับเวลาที่ค่อนข้าง
จ ากัด อาจจะไม่สะดวกมาใช้บริการที่ศูนย์บริการรถยนต์ แต่หากมีบริการให้ค าปรึกษาทางไกล 
(Remote Consultations) ก็จะท าให้ผู้ใช้บริการสามารถปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์ได้อย่าง
รวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับยุคปัจจุบันที่ทุกคนสามารถเข้าถึงการสื่อสาร และอินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี 
นั่นหมายความว่าบริการดังกล่าวจะเกิดประโยชน์ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้เป็น
อย่างมาก 

ผู้ใช้บริการที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคาดหวังว่าตนเองต้องการใช้บริการให้
ค าปรึกษาทางไกล (Remote Consultations) ในด้านการบริการเมื่อมีเบรกเสียงดังมากที่สุด 
ซึ่งอาจจะเป็นเพราะเป็นปัญหาที่สามารถพบเจอได้บ่อยท่ีสุด และเป็นปัญหาที่สร้างความร าคาญใจแก่
ผู้ใช้บริการ แต่บางเวลาอาจจะยังไม่มีเวลาน ารถมาตรวจเช็คที่ศูนย์บริการรถยนต์ จึงคิดว่าหากมี
บริการให้ค าปรึกษาทางไกล (Remote Consultations) ในด้านดังกล่าวอาจช่วยทุเลาความกังวล 
ได้บ้าง ตามแนวคิดของ ชิษณุกร พรภาณุวิชญ์ (2540, น.6) อธิบายว่า ความคาดหวัง หมายถึง 
ความรู้สึก ความคิดเห็น การรับรู้ การตีความ หรือการคาดการณ์ต่อเหตุการณ์ต่าง  ๆ ที่ยังไม่เกิดขึ้น
ของบุคคลอ่ืนที่คาดหวังในบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน โดยคาดหวังหรือต้องการให้บุคคลนั้นประพฤติ 
ปฏิบัติในสิ่งที่ตนต้องการหรือคาดหวังไว้ และสมลักษณ์ เพชรช่วย (2540, น.12) ได้สรุปความ
คาดหวังไว้ว่าการที่บุคคลจะก าหนดความคาดหวังของคนนั้นจะต้องประเมินความเป็นไปได้ด้วย 
เพราะความคาดหวังเป็นความรู้สึกนึกคิด และคาดการณ์ของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยสิ่งนั้นๆ
อาจจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้ ความรู้สึกนึกคิดหรือคาดการณ์นั้น ๆ จะมีลักษณะเป็นการ
ประเมินค่าโดยมาตรฐานของตนเอง แม้จะเป็นการให้ต่อสิ่งที่เป็นรูปธรรม หรือนามธรรมชนิดเดียวกัน
ก็อาจแตกต่างออกไปได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิหลัง ประสบการณ์ ความสนใจ และการเห็นคุณค่า
ความส าเร็จของสิ่งนั้น ๆ 

ผู้ใช้บริการที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าบริการให้ค าปรึกษาทางไกล (Remote 
Consultations) สามารถจูงใจให้อยากกลับมาใช้บริการที่ร้านชลบุรีปิยะกิจ ในระดับมากนั่นหมายความ
ว่าหากร้านชลบุรีปิยะกิจมีการพัฒนาบริการให้ค าปรึกษาทางไกล (Remote Consultations) 
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จะสามารถท าให้ลูกค้าท่ีเคยมาใช้บริการที่ร้านชลบุรีปิยะกิจ กลับมาใช้บริการที่ร้านได้อีก ตามแนวคิด
ของ Clay (1988, p.252) ได้กล่าวถึงความคาดหวังต่อการกระท าหรือสถานการณ์ว่าเป็นการ
คาดการณ์ล่วงหน้าถึงอนาคตที่ดี เป็นความมุ่งหวังที่ดีงาม เป็นระดับ หรือค่าความน่าจะเป็นของสิ่งใด
สิ่งหนึ่งที่หวังไว้ 

และนอกจากนี้ยังสามารถสรุปกรอบแนวคิดวิจัยได้ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
1) ความคาดหวังในประโยชน์ของบริการให้ค าปรึกษาทางไกล (Remote Consultations) 

พบว่า อายุ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน มีผลต่อความคาดหวังในประโยชน์ของบริการให้ค าปรึกษา
ทางไกล (Remote Consultations) ในขณะทีเ่พศ ประเภทการใช้รถ และประเภทรถยนต์ ไม่มีผลต่อ
ความคาดหวังในประโยชน์ของบริการให้ค าปรึกษาทางไกล (Remote Consultations)  

2) ความสามารถจูงใจให้อยากกลับมาใช้บริการ หากร้านชลบุรีปิยะกิจมีบริการให้ค าปรึกษา
ทางไกล (Remote Consultations) พบว่า อายุ อาชีพ และรายได้ มีผลต่อความสามารถจูงใจ 
ให้อยากกลับมาใช้บริการ หากร้านชลบุรีปิยะกิจมีบริการให้ค าปรึกษาทางไกล (Remote Consultations) 
ในขณะที่ เพศ, ประเภทการใช้รถ และ ประเภทรถยนต์ ไม่มีผลต่อความสามารถจูงใจให้อยากกลับมา
ใช้บริการ หากร้านชลบุรีปิยะกิจมีบริการให้ค าปรึกษาทางไกล (Remote Consultations)  

3) บริการที่คาดหวังจากการให้ค าปรึกษาทางไกล (Remote Consultations) พบว่า เพศ อายุ 
อาชีพ รายได้ต่อเดือน ประเภทของรถยนต์ และประเภทการใช้รถ มีผลต่อบริการที่คาดหวังจากการ
ให้ค าปรึกษาทางไกล (Remote Consultations) ซึ่งสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้ดังนี้ 

ตำรำงที ่1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
  ควำมคำดหวังใน

ประโยชน์ของ 
บริกำรให้ค ำปรึกษำ

ทำงไกล  

ควำมสำมำรถจูงใจให้อยำกกลับ 
มำใช้บริกำรหำกร้ำนชลบุรีปิยะกจิมีบริกำร 

ให้ค ำปรึกษำทำงไกล 

บริกำรที่คำดหวังจำก
กำรให้ค ำ 

ปรึกษำทำงไกล  

เพศ 0.007** 0.000** 9.200 (ยอมรับ) 
อาย ุ 0.359 (ยอมรับ) 0.107 (ยอมรับ) 16.596 (ยอมรับ) 
อาชีพ 0.180 (ยอมรับ) 0.130 (ยอมรับ) 23.075 (ยอมรับ) 
รายได้ต่อเดือน 0.240 (ยอมรับ) 0.111 (ยอมรับ) 19.103 (ยอมรับ) 
ประเภทการใช้
รถยนต ์

0.000** 0.000** 8.951 (ยอมรับ) 

ประเภทรถยนต ์ 0.000** 0.000** 52.83 (ยอมรับ) 
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15. ข้อเสนอแนะ 
 
15.1 ข้อเสนอแนะส ำหรับ Line Official ของ Tyre Plus 
1) จากการศึกษาพบว่า Line Official ของ Tyre Plus ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า

ค่อนข้างช้า ดังนั้นทาง Tyre Plus ควรมีการปรับปรุง แก้ไข ให้ดีขึ้น เพ่ือไม่ท าให้ผู้ใช้บริการรู้สึก
หงุดหงิด หรือร าคาญใจเมื่อใช้บริการ 

2) จากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่า Line Official ของ Tyre Plus 
สามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้ ดังนั้นควรมีการโปรโมท หรือให้ศูนย์บริการรถยนต์แจ้งสิทธิประโยชน์
ดังกล่าวแก่ผู้ที่มาใช้บริการอย่างสม่ าเสมอ 
 

15.2 ข้อเสนอแนะต่อกำรพัฒนำกลุ่มธุรกิจผู้ให้บริกำรศูนย์บริกำรรถยนต์ 
จากการศึกษาพบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความสนใจในบริการให้ค าปรึกษาทางไกล 

(Remote Consultations) นั่นหมายความว่า หากศูนย์บริการรถยนต์สามารถน าเทคโนโลยีดังกล่าว
ไปพัฒนาเพ่ือต่อยอดการให้บริการ มีแนวโน้มว่าจะสามารถจูงใจให้ผู้ใช้บริการกลับมาใช้บริการที่
ศูนย์บริการรถยนต์ได้ นั่นหมายถึงศูนย์บริการรถยนต์จะสามารถรักษาฐานลูกค้าเก่า และนอกจากนี้
ยังมีโอกาสเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่จากเทคโนโลยีดังกล่าวได้อีกด้วย 
 

15.3 ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป 
ควรใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น การสัมภาษณ์

เชิงลึกรายบุคคล เพ่ือให้เข้าใจถึงปัญหา อุปสรรคที่แท้จริง ที่เกิดขึ้นบน Line Official ของ Tyre 
Plus ตลอดจนปัญหา หรือ ข้อสงสัยที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ใช้รถยนต์ และต้องการปรึกษาเบื้องต้นจาก
ศูนย์บริการรถยนต์ เพ่ือน าไปต่อยอดในการคิดค้นฟังก์ชัน หรือ บริการ เพ่ือให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างดีที่สุด 
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แรงจูงใจและขวัญก ำลงัใจของบุคลำกร กรณศีึกษำ ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอ
แห่งหน่ึงในจังหวัดระยอง 

ภิญญำ วงค์ษำ15 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแรงจูงใจและขวัญก าลังใจของบุคลากรที่ท าการ
ปกครองอ าเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง และข้อเสนอแนะในการสร้างแรงจูงใจและขวัญก าลังใจ
บุคลากรที่ท าการปกครองอ าเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง ท าการศึกษาข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์
เชิงลึกรายบุคคล ผลการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจและขวัญก าลังใจของบุคลากรที่ท าการปกครองอ าเภอ
แห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง พบว่า บุคลากรทั้ง 4 กลุ่มงาน/ฝ่าย ส่วนใหญ่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจและ
ขวัญก าลังใจที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันในประเด็นที่ส่งเสริมความพึงพอใจในการท างาน คือ 1) 
การปรับเงินเดือน/เลื่อนต าแหน่ง 2) ความสัมพันธ์ในหน่วยงาน และ 3) ความมั่นคงในงาน ประเด็น
จูงใจเกี่ยวข้องกับงานโดยตรง ได้แก่ 1) ความส าเร็จในการท างาน 2) การได้การยอมรับนับถือ และ 3)
ความก้าวหน้าในอนาคต และพบว่า บุคลากรทั้ง 4 กลุ่มงาน/ฝ่าย มีประเด็นค าตอบที่เกี่ยวกับ
แรงจูงใจและขวัญก าลังใจที่ให้ความส าคัญแตกต่างกันไป ได้แก่ กลุ่มงาน/ฝ่าย บริหารงานปกครอง 
จะให้ความส าคัญกับประเด็นส่งเสริมความพึงพอใจในการท างาน 1) ความเป็นอยู่ส่วนตัว และ 
2) วิธีการปกครองของผู้บังคับบัญชา กลุ่มงาน/ฝ่าย ทะเบียนและบัตร ให้ความส าคัญกับประเด็น
ส่งเสริมความพึงพอใจในการท างาน 1) สถานะทางอาชีพ และ 2) บรรยากาศการท างาน กลุ่มงาน/
ฝ่าย ความมั่นคง จะให้ความส าคัญกับประเด็นส่งเสริมความพึงพอใจในการท างาน 1) สถานะทาง
อาชีพ 2) ความเป็นอยู่ส่วนตัว และ 3) วิธีการปกครองของผู้บังคับบัญชา และประเด็นจูงใจเกี่ยวกับ
งานโดยตรง ได้แก่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ กลุ่มงาน/ฝ่าย อ านวยความเป็นธรรม จะให้ความส าคัญกับ
ประเด็นส่งเสริมความพึงพอใจในการท างาน 1) ความรับผิดชอบ และ 2) ความก้าวหน้าในอนาคต 
จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่าแรงจูงใจและขวัญก าลังใจของบุคคลากรที่แตกต่างกัน
นั้นขึ้นกับลักษณะงาน อ านาจหน้าที่ และต าแหน่งงาน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี 2 ปัจจัย Herzberg 
และผลการศึกษาความต้องการแรงจูงใจและขวัญก าลังใจของบุคลากรในแต่ละต าแหน่งงาน พบว่า 
ทุกต าแหน่งงานมีความต้องการจูงใจและขวัญก าลังใจที่ตรงกัน คือ ความมั่นคงในงาน พนักงาน
ราชการ ลูกจ้าง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) มีความต้องการจูงใจและขวัญก าลังใจใน
ประเด็นส่งเสริมความพึงพอใจในการท างานตรงกัน ได้แก่ เงินเดือนและการเลื่อนขั้น ความสัมพันธ์ใน
หน่วยงาน และประเด็นจูงใจเกี่ยวกับงานโดยตรง คือ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยข้าราชการมีประเด็น
                                                           
15

 นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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ความต้องการจูงใจและขวัญก าลังใจต่างจากต าแหน่งอ่ืน ๆ ในประเด็นส่งเสริมความพึงพอใจในการ
ท างาน ได้แก่ 1) สถานะทางอาชีพ และ 2) วิธีการปกครองของผู้บังคับบัญชา และประเด็นจูงใจ
เกี่ยวกับงานโดยตรง 1) ความส าเร็จในการท างาน และ 2) ความก้าวหน้า ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีความ
ต้องการล าดับขั้นของ Maslow องค์การจึงจ าเป็นจะต้องให้ความส าคัญกับการปรับเงินเดือนและ
สวัสดิการให้มีความเหมาะสมกับงานและสภาพเศรษฐกิจ และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบ
ครอบครัวซึ่งจะก่อให้เกิดความรักและผูกพันกับองค์การ และพบว่า บุคลากรในองค์การส่วนใหญ่  
มีความสุขในการให้บริการสาธารณะเพ่ือประชาชน เมื่อได้รับการได้รับการยอมรับนับถือและการมี
สถานะทางสังคมจะมีความภาคภูมิใจ และการให้ค าปรึกษาและ การชื่นชมจากผู้บังคับบัญชายิ่งเป็น
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน องค์การควรเสริมสร้างแรงจูงใจในส่วนนี้ให้บุคลากร พร้อมที่จะท างานเต็ม
ก าลังความสามารถเพ่ือให้หน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่หน่วยงานวางไว้ 

ค ำส ำคัญ: แรงจูงใจ, ขวัญก าลังใจ, บุคลากร, ที่ท าการปกครองอ าเภอ 
 

1. บทน ำ 
 
ปัจจุบันการบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญต่อหน่วยงานทั้งใน

หน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงานราชการ จึงมีส าคัญยิ่งที่ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาจ าเป็นต้อง
ตระหนักและถือเป็นภารกิจหน้าที่ที่ต้องพยายามเสริมสร้างขวัญก าลังใจในด้านต่าง  ๆ ให้เกิดขึ้นต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความรู้สึกรักและผูกพันต่อหน่วยงาน มีความตั้งใจใส่ใจทุ่มเทท างานอย่างเต็ม
ก าลังความสามารถ การที่จะท าให้บุคลากรอยากที่จะปฏิบัติงานอยู่กับหน่วยงานไปนาน ๆ โดยไม่คิด
จะโยกย้ายหรือลาออกนั้น จ าเป็นจะต้องมีการสร้างแรงจูงใจที่ตอบสนองความต้องการของบุคลากร
เพ่ือให้เกิดขวัญก าลังใจบุคลากรนั้น ๆ ขวัญก าลังใจถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งประการหนึ่ง
ในการบริหารงานบุคคล ที่จะท าให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลมาก
ที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานราชการจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องสร้างเจตคติท่ีดีต่อการท างาน ซึ่งถือ
เป็นแรงจูงใจให้บุคลากรท างานด้วยความกระตือรือร้นและเกิดความรักความสามัคคี มีการช่วย เหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาของทุกหน่วยงานเพราะจะช่วยก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานหลายประการ 
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ภำพที่ 1 สัดส่วนบุคลากรที่ท าการปกครองอ าเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง กลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงาน

ปกครอง, ทะเบียนและบัตร, ความมั่งคง, อ านวยความเป็นธรรม ในปี 2564 
 

จากภาพที่ 1 แสดงสัดส่วนบุคลากรที่ท าการปกครองอ าเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง 
กลุ่มงาน/ฝ่าย บริหารงานปกครอง, ทะเบียนและบัตร, ความม่ังคง, อ านวยความเป็นธรรม ในปี 2564 
พบว่า บุคลากรที่ท าการปกครองอ าเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มงาน/ฝ่ายความ
มั่นคงคิดเป็นร้อยละ 44.44 จากบุคลากรทั้งหมด ตามด้วยกลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง คิดเป็น
ร้อยละ 33.33 จากบุคลากรทั้งหมด กลุ่มงาน/ฝ่ายทะเบียนและบัตรคิดเป็นร้อยละ 14.81 จากบุคลากร
ทั้งหมด และอ านวยความเป็นธรรมคิดเป็นร้อยละ 7.41 ของบุคลากรทั้งหมด โดยจะพบว่าแต่ละกลุ่ม
งาน/ฝ่าย มีความหลากหลากของต าแหน่งงานที่แตกต่างกันออกไปตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่
แตกต่างกัน ดังนั้นควรให้ความส าคัญขวัญก าลังและระดับความต้องการแรงจูงใจเพ่ือสร้างแรงจูงใจ
และขวัญก าลังที่เหมาะสม 

 
ภำพที่ 2 สัดส่วนการลาออกของบุคลากรที่ท าการปกครองอ าเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง ตั้งแต่

เดือนมิถุนายน-เดือนธันวาคม 2564 

มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 

จ านวนบุคลากรทั้งหมด 29 29 29 28 27 27 27

จ านวนบุคลากรที่ลาออก 0 0 0 2 0 0 0

ร้อยละการลาออก 0.00% 0.00% 0.00% 7.14% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 

7.14% 
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จ านวนบุคลากรท้ังหมด จ านวนบุคลากรท่ีลาออก ร้อยละการลาออก 
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จากภาพที่ 2 พบว่าตั้งแต่เดือนมิถุนายน-เดือนธันวาคม 2564 บุคลากรที่ท าการปกครอง

อ าเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองมีการลาออก จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14 ของบุคลากรทั้งหมด 
โดยลาออกในเดือนกันยายน 2564 ซึ่งตรงกับสิ้นปีงบประมาณ 2563 โดยคนแรกที่ลาออกเป็น
ข้าราชการต าแหน่งเสมียนตราอ าเภอ ให้เห็นผลในการลาออกเนื่องจากสามีเกษียณอายุราชการในปีนี้
ตนอีก 2 ปีก็จะเกษียณอายุราชการแล้วเช่นกัน จึงอยากลาออกไปพักผ่อนพร้อมสามีอีกทั้งรับราชการ
ต าแหน่งนี้มาก3็0 กว่าปีแล้ว คนที่สองต าแหน่งสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) อายุงาน 6 เดือน 
ให้เหตุผลในการลาออกเนื่องจากไปศึกษาต่อ จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยซึ่งปฏิบัติงานต าแหน่ง
ปลัดอ าเภองานส านักงานอ าเภอ ซึ่งดูแลรับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรบุคคลของที่ท าการปกครอง
อ าเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองจึงเล็งเห็นว่าขวัญก าลังใจเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล หน่วยงานใดที่มีบุคคลที่มีขวัญก าลังใจดี ก็ย่อมสามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพให้กับ
หน่วยงานและยังก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการท างานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งอาจส่งผลให้
บุคลากรมีระเบียบวินัยยอมรับและปฏิบัติตามกฎกติกาของหน่วยงานด้วยความเต็มใจ มีความเข้าใจ
ต่อจุดมุ่งหมายของหน่วยงาน มีความคิดริเริ่มที่พัฒนากิจการงานที่ท าอยู่ให้ดีขึ้นและมีความผูกพันที่
จะคงอยู่กับหน่วยงานไปนาน ๆ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาแรงจูงใจและขวัญก าลังใจของบุคลากรที่ท าการ
ปกครองอ าเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง เพ่ือศึกษาแรงจูงใจและขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางที่ช่วยเสริมสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากร เพ่ือท าให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมายและ
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในที่สุด 

 

2. ค ำถำมกำรวิจัย 
 

2.1 แรงจูงใจและขวัญก าลังใจของบุคลากรที่ท าการปกครองอ าเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง
มีมากน้อยเพียงใด 

2.2 มีข้อเสนอแนะใดบ้างในการสร้างแรงจูงใจและขวัญก าลังใจของบุคลากรที่ท าการปกครอง
อ าเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง 

 
3. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 

3.1 เพ่ือศึกษาแรงจูงใจและขวัญก าลังใจของบุคลากรที่ท าการปกครองแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง 
3.2 เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะในการสร้างแรงจูงใจและขวัญก าลังใจของบุคลากรที่ท าการ

ปกครองแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง 
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4. ขอบเขตของกำรวิจัย 
 
การศึกษานี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) เพ่ือศึกษาการบริหาร

จัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เกี่ยวกับแรงจูงใจและขวัญก าลังใจของบุคลากร กรณีศึกษา 
ที่ท าการปกครองแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง 
 

4.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
1) ศึกษาแรงจูงใจและขวัญก าลังใจของบุคลากรที่ท าการปกครองอ าเภอแห่งหนึ่งในจังหวัด

ระยอง 
2) ศึกษาข้อเสนอแนะในการสร้างแรงจูงใจและขวัญก าลังใจของบุคลากรที่ท าการปกครอง

อ าเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง 
 
4.2 ขอบเขตด้ำนพื้นที่และแหล่งข้อมูล 
ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ท าการศึกษาเฉพาะที่ท าการปกครองอ าเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง

โดยสัมภาษณ์บุคลากรที่ท าการปกครองอ าเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง ประกอบด้วย กลุ่มงาน/  
ฝ่ายบริหารงานปกครอง กลุ่มงาน/ฝ่ายทะเบียนและบัตร กลุ่มงาน/ฝ่ายความมั่นคง กลุ่มงาน/  
ฝ่ายอ านวยความเป็นธรรม 
 

4.3 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการศึกษาเป็นเวลา 7 เดือน ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน -เดือน

ธันวาคม 2564 โดยใช้เวลาในการวางโครงร่างการวิจัย 3 เดือน เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 2 เดือน 
แปลผลข้อมูล 1 เดือน และสรุปผลข้อมูลจัดท ารายงาน 1 เดือน 

 

5. วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 
 
ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล (In Deep Interview) โดยใช้ค าถามแบบใช้ค าถามแบบ

กึ่งโครงสร้าง (Semi-structure interview) บุคลากรที่ท าการปกครองแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง 
จ านวน 27 คน 4 กลุ่มงาน/ฝ่ายได้แก่ กลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง กลุ่มงาน/ฝ่ายทะเบียนและ
บัตร กลุ่มงาน/ฝ่ายความม่ันคง กลุ่มงาน/ฝ่ายอ านวยความเป็นธรรม โดยวัน เวลา และสถานที่ในการ
สัมภาษณ์ขึ้นกับความสะดวกของผู้ให้สัมภาษณ์ 
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6. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย 
 
6.1 ได้ทราบถึงแรงจูงใจที่มีผลต่อขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ท าการ

ปกครองแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง 
6.2 น าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการแนวทางในการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ

ของบุคลากรที่ท าการปกครองแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง 
6.3 น าข้อมูลที่ได้เสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ

ที่ท าการปกครองแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง 
 

7. นิยำมศัพท์เฉพำะ 
บุคลากร หมายถึง บุคลากรสังกัดที่ท าการปกครองอ าเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง 
หน่วยงาน หมายถึง ที่ท าการปกครองอ าเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง 
ความพึงพอใจในงาน หมายถึง มีความมุ่งมั่น เต็มใจ พร้อมอุทิศตนให้กับหน่วยงานและ

ท างานกับหน่วยงานต่อไป 
ความส าเร็จในการท างาน หมายถึง การปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่หรืองานที่

ได้รับมอบหมายจนบรรลุผลส าเร็จ ตามเป้าหมายที่วางไว้  
การยอมรับนับถือ หมายถึง การที่ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และบุคคลอ่ืนๆ ในสังคม

ยอมรับในความรู้ความสามารถ การได้รับค ากล่าวยกย่องชมเชยจากผู้บังคับบัญชาเมื่อการปฏิบัติงาน
บรรลุผลส าเร็จ 

ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ หมายถึง การที่ได้รับการสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในการ
ท างาน อันเนื่องมาจากผลการปฏิบัติงาน มีโอกาสเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น การมีโอกาสได้รับการ
ฝึกอบรม และสัมมนาต่าง ๆ 

ความรับผิดชอบ หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานที่ไม่เคย
ปฏิบัติมาก่อน มีอ านาจในการรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ โดยมีอิสระในการปฏิบัติงาน  

ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ หมายถึง งานที่ปฏิบัติอยู่เป็นงานที่ท้าทายและน่าสนใจ ได้ใช้
ความสามารถอย่างเต็มที่ เป็นงานที่สามารถปฏิบัติได้ส าเร็จโดยไม่ต้องให้ผู้อ่ืนช่วยเหลือ และลักษะ
งานเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่ 

การปกครองบังคับบัญชา หมายถึง การที่ผู้บังคับบัญชามีความเป็นผู้น า มีความเป็นธรรม 
ในการบริหาร ให้ความคุ้มครองและรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและเปิดโอกาส
ให้เข้าพบและปรึกษาหารือได้สะดวก 

บรรยากาศในการท างาน หมายถึง สภาพแวดล้อมในที่ท างาน เช่น แสงสว่างเสียง เครื่องมือ
และวัสดุอุปกรณ ์การจัดบริเวณท่ีท างานให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
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เงินเดือนและสวัสดิการ หมายถึง การบุคลากรได้รับรายได้ประจ า คือ เงินเดือน/ค่าจ้าง และ
สวัสดิการอื่น ๆ จากการท างานอย่างเพียงพอที่จะด ารงชีวิตตามอัตภาพของตนและเป็นธรรมกับงานที่
ปฏิบัติ 

ความมั่นคงในการท างาน หมายถึง การที่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความเชื่อมั่นต่อความมั่นคง
ในอาชีพและรายได้ และมีโอกาสเจริญก้าวหน้าในอนาคต 

ลักษณะของงาน หมายถึง ลักษณะงานที่น่าสนใจและท้าทายความสามารถงานที่ต้องใช้
ความคิดไม่รู้สึกจ าเจซ้ าซากท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจ 

ความสัมพันธ์ในหน่วยงาน หมายถึง การติดต่อไม่ว่าจะเป็นกิริยาหรือวาจาที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์อันดีต่อกันสามารถท างานร่วมกันมีความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างดี 

สถานะทางอาชีพ หมายถึง อาชีพนั้นเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคมมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
ความเป็นอยู่ส่วนตัว (Personal Life) หมายถึง ความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีอันเป็นผลที่ได้รับจาก

งานในหน้าที่  
 

8. แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
ในบทนี้จะเป็นการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจและขวัญ

ก าลังใจของบุคลากร ซึ่งท าการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องโดยสืบค้นจากเอกสารทางวิชาการ และ
งานวิจัยต่าง ๆ เพ่ือน ามาก าหนดกรอบในการวิจัยซึ่งสามารถแบ่งเนื้อหาบทนี้ ประกอบด้วย  5 
ประเด็นด้วยกัน คือ 1) แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจและขวัญก าลังใจ 2) ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ
และขวัญก าลังใจ 3) โครงสร้างการบริหารงานที่ท าการปกครองอ าเภอ 4) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ 5) 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
8.1 แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจและขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน 

8.1.1 แรงจูงใจ (Motives)  
แรงจูงใจ (Motives) หมายถึง แรงผลักดันที่เกิดจากความต้องการซึ่งมากระตุ้นให้บุคคล

แสดงพฤติกรรมเพ่ือไปยังจุดหมายปลายทางหรือเป้าหมายที่วางไว้  โดยแรงจูงใจ มีลักษณะส าคัญคือ
เป็นพลังงานที่กระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่เป็นตัวก าหนดทิศทางและเป้าหมายของพฤติกรรม
และระดับของความพยายามในการแสดงพฤติกรรม  

8.1.2 ควำมหมำยของขวัญก ำลังใจ 
ขวัญก าลังใจ หมายถึง หมายถึง สภาพทางจิตใจ ความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ ท่าทีของ

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีต่อสถานการณ์การท างาน และแสดงออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมในลักษณะ
ของพฤติกรรมต่างๆ ที่เป็นไปในทางที่ดีหรือไม่ดีในการท างานซึ่งมีผลกระทบต่อองค์การ ถ้าองค์การใด
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ตอบสนองความต้องการของบุคคลากรให้มีขวัญก าลังใจ มีความกระตือรือร้นในการท างานด้วยความ
เต็มใจ มีความรับผิดชอบในภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย มีความสม่ าเสมอในการปฏิบัติงาน และจะ
เกิดความร่วมมือร่วมใจในการท างานมุ่งหน้าปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การและ 
มีความต้องการที่จะปฏิบัติงานต่อไปในองค์การนาน ๆ (ประมุข บุญรัตน์, 2544)  

8.1.3 ควำมส ำคัญของกำรจูงใจ 
การจูงใจมีอิทธิผลต่อผลการปฏิบัติงาน งานจะมีคุณภาพดีเพียงใดขึ้นอยู่กับการจูงใจ  

ในการท างาน ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาจึงจ าเป็นต้องเข้าใจว่าอะไรคือแรงจูงใจ ที่จะท าให้บุคลากรท างาน
อย่างเต็มที่ และไม่ใช่เรื่องง่ายในการจูงใจบุคลากร เพราะบุคลากรตอบสนองต่องานและวิธีท างาน
ของหน่วยงานแตกต่างกัน การจูงใจบุคลากรจึงมีความส าคัญ เพราะบุคคลที่มีแรงจูงใจในการท างาน
จะเป็นบุคคลที่มุ่งมั่นท างานให้เกิดความเจริญก้าวหน้า และการมุ่งมั่นท างานที่ตนรับผิดชอบ 
ให้เจริญก้าวหน้า เป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบ มั่นคงในหน้าที่ มีวินัยในการท างาน  

  
8.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
การสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในองค์การมีทฤษฎีและแนวคิดของนักวิชาการ

หลายท่านได้ศึกษาและอธิบายไว้ ในที่นี้ผู้วิจัยขอเสนอทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวข้องกับขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

8.2.1 ทฤษฎีล ำดับขั้นควำมต้องกำรของ Maslow  
Maslow (1970) อธิบายว่า มนุษย์ทุกคนมีความต้องการซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดพฤติกรรม 

ความต้องการของมนุษย์มีความแตกต่างกัน และไม่มีที่สิ้นสุดตั้งแต่เกิดจนตาย โดยมีลักษณะเป็น
ล าดับขั้นความต้องการ ตั้งแต่ความต้องการขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการด ารงชีวิตไปสู่ความต้องการขั้นสูงตาม
ศักยภาพสูงสุดของตนเอง ซึ่งต้องตอบสนองความต้องการในแต่ละขั้นอย่างพอเพียงในระดับหนึ่งก่อน 
จึงพัฒนาไปสู่ความต้องการขั้นต่อไป บุคคลยังไม่ได้รับการสนองความต้องการในขั้นใด ก็จะก่อให้เกิด
พฤติกรรมที่เป็นไปเพ่ือสนองความต้องการในขั้นนั้น โดยความต้องการถูกแบ่งออกเป็นล าดับขั้น 5 
ขัน้ ตามล าดับ คือ  

1) ความต้องการทางกายภาพ (Physical Needs) เป็นความต้องการพ้ืนฐานเพ่ือให้
สามารถด ารงชีวิต ถือความต้องการขั้นแรกของมนุษย์ที่กระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมความต้องการ
ขั้นนี้ ได้แก่ ความต้องการความต้องการปัจจัยสี่ในการด ารงชีวิต ในองค์การความต้องการขั้นต้นนี้ก็
เช่น สภาพการท างาน (ความร้อน, อากาศ) เงินเดือนพื้นฐาน เป็นต้น  

2) ความต้องการความมั่นคงและปลอดภัย (Safety or Security Needs) ความต้องการ
ขั้นนี้จะก่อเกิดข้ึนต่อเม่ือความต้องการทางกายภาพได้รับการตอบสนองแล้วระดับหนึ่ง ความต้องการ
ในขั้นนี้บุคคลจะมีความต้องการความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ในหน่วยงาน 
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เราอาจพิจารณาจากสภาพความปลอดภัยในการท างาน สิทธิประโยชน์ตอบแทนจากการท างาน การ
เพ่ิมเงินเดือนและความม่ันคงในงาน ซึ่งเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อบุคลากร 

3) ความต้องการทางด้านสังคม (Social Needs) เมื่อรู้สึกมีความปลอดภัยแล้วจะมี
ความต้องการที่จะผูกพันและได้รับการยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เป็นความต้องการที่จะได้รับ
การยอมรับ ต้องการมีเพ่ือน เน้นในเรื่องมิตรภาพ ซึ่งในองค์การความต้องการทางด้านสังคม ได้แก่ 
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน  

4) ความต้องการในการยกย่องและนับถือตนเอง (Self–Esteem Needs, Ego, Status) 
ความต้องการขั้นนี้คนจะมีความต้องการที่จะมีฐานะเด่นและประสบความส าเร็จ และต้องการยกย่อง
ในสังคม ต้องการที่จะนับถือตนเอง มีความเชื่ อมั่นในตนเอง และต้องการที่จะมีสถานภาพ 
ความต้องการในขั้นนี้ ได้แก่ชื่อต าแหน่ง การเพ่ิมเงินเดือน ลักษณะงานความรับผิดชอบ และการ
ยอมรับนับถือจากเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา  

5) ความต้องการประจักษ์ตน การบรรลุศักยภาพของตน (Self–Actualization) เมื่อ
ความต้องการอ่ืน ๆ ได้รับการตอบสนองแล้ว บุคคลจะต้องการที่จะบรรลุศักยภาพของตน และใช้
ศักยภาพที่ตนมีอยู่อย่างเต็มเป็นความต้องการที่จะรู้วาตนมีความสามารถใด ท าสิ่งใดได้ดีที่สุด และได้
ท าในสิ่งดังกล่าว ความต้องการขั้นนี้ ได้แก่ ความต้องการเติบโต ความก้าวหน้า และความต้องการ
ท างานให้บรรลุผลส าเร็จ ความต้องการจะเป็นแรงจูงใจให้คนท างานหรือแสดงพฤติกรรมจะต้องเป็น
ความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองเท่านั้น ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่
สามารถเป็นแรงจูงใจได้อีกต่อไป การจะกระตุ้นให้คนท างานจึงมีความจ าเป็นต้องรู้แรงจูงใจของบุคคล
นั้นก่อนว่ามีแรงจูงใจในเรื่องใด  

จากการศึกษาทฤษฎีของ Maslow สามารถที่จะน าไปใช้ในการบริหารงานขององค์การ
เพ่ือตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานโดยมุ่งหวังที่จะจูงใจให้คนในองค์การท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยผู้บริหารต้องน าไปประยุกต์ใช้ตามความสามารถที่จะกระท าได้ ข้อสังเกตที่พบ บางครั้งมนุษย์อาจ
มีความต้องการพร้อมกันได้ เช่น เมื่อได้รับการตอบสนองในขั้นที่ 1 แล้วอาจเกิดมีความต้องการในขั้น
ที่ 2, 3 พร้อมกันและไม่เป็นไปตามล าดับขั้นตอนเสมอไป 

8.2.2 ทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg (Herzberg’s Two – Theory)  
Herzberg (1974) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการจูงใจในการท างานของมนุษย์ พบว่ามีปัจจัยอยู่ 

2 ประการที่ที่มีผลต่อพฤติกรรมในการท างาน  
1) ปัจจัยค้ าจุน ( Hygiene Factor) หมายถึง ปัจจัยที่จะค้ าจุนให้แรงจูงใจในการท างาน

ของบุคคลที่มีอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่มีหรือมีไม่สอดคล้องกับบุคคลในหน่วยงานก็จะเกิดความไม่ชอบงาน
ขึ้นซึ่งปัจจัยค้ าจุน ได้แก่ (1) เงินเดือน (Salary) (2) ความสัมพันธ์ในหน่วยงาน (3) สถานะทางอาชีพ 
(Status) (4) นโยบายและการบริหารงานขององค์การ (Company Policy and Administration) 
(5) สภาพการท างาน (Working Conditions) (6) ความเป็นอยู่ส่วนตัว (Personal Life) (7) ความ
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มั่นคงในงาน (Security) (8) ความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility of Growth) และ (9) วิธีการ
ปกครองของผู้บังคับบัญชา (Supervision Techniques)  

2) ปัจจัยการกระตุ้น (Motivation Factor) หมายถึง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง 
เป็นปัจจัยจูงใจท าให้คนชอบและรักงานท าให้บุคคลปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ 
(1) ความส าเร็จในการท างาน (Achievement) (2) การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) (3) 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่ (Work Itself) (4) ความรับผิดชอบ (Responsibility) (5) ความก้าวหน้า 
(Advancement)  
 

8.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง 

 
ภำพที่ 3 โครงสร้างการบริหารงานที่ท าการปกครองอ าเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง 
 

ที่ท าการปกครองอ าเภอ มีอ านาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง 
พ.ศ. 2559 ดังนี้ 

1) ด าเนินการเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของกรมในเขตพ้ืนที่อ าเภอ 
2) ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานอ าเภอ 
3) ด าเนินงานเกี่ยวกับราชการอื่นที่มิใช่ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย 
4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
โดยแบ่งโครงสร้างภายในออกเป็น กลุ่มงาน/ฝ่าย ดังนี้ 
8.3.1 กลุ่มงำน/ฝ่ำย บริหำรงำนปกครอง แบ่งงานภายในออกเป็น 3 ฝ่าย คือ 
1) ฝ่ายบริหารงานปกครอง แบ่งเป็น 2 งานดังนี้ 

1.1) งานบริหารงานปกครอง มีอ านาจหน้าที่ 
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ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการปกครองท้องที่ การจัดท าแผนที่แนวเขตการ
ปกครอง การจัดท าทะเบียนเกาะ และการดูแล รักษา ที่สาธารณประโยชน์ในอ านาจหน้าที่ของ
นายอ าเภอ ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน สนับสนุนการจัดการเลือกตั้งในทุกระดับ เว้นแต่  
การด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ก ากับดูแลการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการอ่ืนในอ านาจหน้าที่ของนายอ าเภอตามที่กฎหมายก าหนด 
ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง ปฏิบัติงาน
ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

1.2) การอนุญาตทางปกครอง มีอ านาจหน้าที่ 
ด าเนินการเกี่ยวกับการจดแจ้ง ขออนุมัติ ขออนุญาต เกี่ยวกับสถานบริการ โรงแรม 

โรงรับจ าน า อาวุธปืน การค้าของเก่าและขายทอดตลาด การพนัน การเรี่ยไร มูลนิธิ สมาคมและ
กฎหมายอื่น ๆ ในความรับผิดชอบของกรมการปกครองตามที่กฎหมายก าหนดปฏิบัติงานร่วมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

2) ฝ่ายการเงินและบัญชี มีอ านาจหน้าที ่ด าเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การคลัง 
การบัญชี และการดูแลรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง ปฏิบัติงานร่วมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

3) ส านักงานอ าเภอ แบ่งงานภายในออกเป็น 2 งาน 2 ฝ่าย คือ 
3.1) งานบริหารทั่วไป มีอ านาจหน้าที ่ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งาน

เก็บรวบรวมข้อมูลและบรรยายสรุปของอ าเภอ ประสานงานกับส่วนราชการอ่ืนที่ไม่มีหน่วยงานปฏิบัติ
ในระดับพ้ืนที่ งานธุรการ งานสารบรรณ การประชาสัมพันธ์ งานประชุมประจ าเดือนของอ าเภอ 
ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างทุกประเภท 
ในสังกัดกรมการปกครองอ าเภอ ด าเนินงานเกี่ยวกับงานรัฐพิธีและงานประเพณีต่าง ๆ ดูแลรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของที่ว่าการอ าเภอ และอาคารสถานที่บริเวณที่ว่าการ
อ าเภอ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

3.2) ฝ่ายกิจการพิเศษ มีอ านาจหน้าที่ ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตามนโยบายรัฐบาล 
จังหวัด รวมทั้งภารกิจของส่วนราชการอ่ืนที่ไม่มีหน่วยรับผิดชอบในระดับพ้ืนที่ ด าเนินการเกี่ยวกับ
งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามท่ีได้รับมอบหมาย สนับสนุนและประสานงานเกี่ยวกับการสงเคราะห์
และช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยในอ าเภอ ด าเนินงานเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
และการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

3.3) ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอ าเภอ มีอ านาจหน้าที่  ด าเนินงานเกี่ยวกับ 
การจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ การส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและการจัดท าข้อมูลเพ่ือการ
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บริหารและพัฒนาพ้ืนที่อ าเภอแบบบูรณาการ ด าเนินการประสานแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ ในพ้ืนที่
อ าเภอกับแผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้งแผนพัฒนาของหน่วยต่าง ๆ ที่อยู่ในพ้ืนที่อ าเภอ ด าเนินงาน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอ (ก.บ.อ.) ดูแลรักษาระบบการสื่อสาร
ข้อมูลของกรมการปกครอง ทั้งเครือข่ายภายใน (Intranet) 

8.3.2 กลุ่มงำน/ฝ่ำย ทะเบียนและบัตร แบ่งงำนภำยในออกเป็น 4 ฝ่ำย/งำน คือ 
1) งานทะเบียนทั่วไป มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยงานทะเบียน

ครอบครัว ทะเบียนชื่อบุคคล ทะเบียนพินัยกรรม และทะเบียนอ่ืนๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กรมการปกครองพัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนของอ าเภอ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

2) งานบัตรประจ าตัวประชาชน มีอ านาจหน้าที่ ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยบัตร
ประจ าตัวประชาชน ก ากับดูแลการปฏิบัติงานบัตรประจ าตัวประชาชนของส านักทะเบียนท้องถิ่นพัฒนา
และปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนของอ าเภอปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

3) งานทะเบียนราษฎร มีอ านาจหน้าที่ ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียน
ราษฎรก ากับ ดูแล การปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรของส านักทะเบียนในอ าเภอ สนับสนุน 
การจัดการเลือกตั้งในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดท าและจัดพิมพ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และ
สนับสนุนการจัดการเลือกตั้งอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนตามที่ได้รับการร้องขอ พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนของอ าเภอ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

4) งานสถานะบุคคลและสัญชาติ มีอ านาจหน้าที่ ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ 
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองในส่วนของบุคคล ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัว
ประชาชนในส่วนของชนกลุ่มน้อยและคนต่างด้าวอ่ืน ด าเนินการเกี่ยวกับทะเบียนชนกลุ่มน้อยและบัตร
ประจ าตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและแรงงานต่างด้าว  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

8.3.3 กลุ่มงำน/ฝ่ำยควำมม่ันคง แบ่งงานภายในออกเป็น 3 ฝ่าย/งาน คือ 
1) งานการรักษาความสงบเรียบร้อย มีอ านาจหน้าที่ ด าเนินการเกี่ยวกับการรักษาความ

สงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง การจัด
ระเบียบสังคม การควบคุมและก ากับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการโรงแรม การพนัน 
และกฎหมายอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย ด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในความรับผิดชอบของกรมการปกครองหรือที่ได้รับมอบหมาย สนับสนุนและช่วยเหลือการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในอ านาจหน้าที่ของนายอ าเภอ ด าเนินการเกี่ยวกับงานกิจการอาสา
รักษาดินแดน ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
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2) งานรักษาความมั่นคงภายใน มีอ านาจหน้าที่  ด าเนินการเกี่ยวกับงานมวลชน 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กองก าลังภาคประชาชนและการพัฒนาความรู้  ความสามารถ ทักษะ
การรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง และผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ และงานกิจการมวลชนอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ด าเนินการ
เกี่ยวกับงานด้านการข่าวด าเนินการเกี่ยวกับงานกิจการผู้อพยพ งานกิจการชนกลุ่มน้อย ด าเนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองปฏิบัติงานด้าน
สังคมจิตวิทยามวลชน แก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการชุมนุมสาธารณะ การสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ และการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่ ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการ
บริหารองค์กรศาสนาอิสลามและกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกิจการฮัจย์  ด าเนินการเกี่ยวกับการ
ควบคุม ก ากับ ดูแล บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

3) งานการสื่อสาร ด าเนินการด้านการสื่อสารตามระเบียบกรมการปกครองว่าด้วย 
การสื่อสารกรมการปกครองพ้ืนที่อ าเภอก ากับ ดูแลสถานีวิทยุคมนาคมในโครงข่ายสถานีวิทยุคมนาคม
ของกรมการปกครองในเขตปฏิบัติงานด้านการสื่อสารร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยการสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน หรืองานอ่ืนๆ ในลักษณะเดียวกันปฏิบัติงานร่วมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

8.3.4 กลุ่มงำน/ฝ่ำย อ ำนวยควำมเป็นธรรม แบ่งงานภายในออกเป็น 2 ฝ่าย 
1) ฝ่ายด ารงธรรม มีอ านาจหน้าที่ ด าเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์

จากประชาชนหรือที่ได้รับจากจังหวัดรวมถึงการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือด าเนินการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่
ประชาชนด าเนินการเกี่ยวกับศูนย์บริการประชาชนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

2) ฝ่ายอ านวยความเป็นธรรม มีอ านาจหน้าที่ ด าเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน
คดีอาญาของฝ่ายปกครอง และการเปรียบเทียบปรับคดีอาญาตามที่กฎหมายก าหนด เว้นแต่กฎหมาย
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน/ฝ่ายทะเบียนและบัตร ด าเนินการเกี่ยวกับการร่วมชันสูตรพลิก
ศพในหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง ด าเนินการเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและอาญา
ในอ านาจหน้าที่ของอ าเภอด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 

8.4 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ลัดดา ศรสุวรรณ์, ชัชชัย สุจริต และณัฐศิรี สมจิตรานุกิจ (2556) ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่
ส่งผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมือง 
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จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บังคับบัญชา ด้านความมั่นคงในงาน ด้านสวัสดิการของหน่วยงาน ด้านสภาพการปฏิบัติงาน 
ด้านความยุติธรรมในหน่วยงาน ด้านความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมกับต าแหน่งที่ปฏิบัติ 
ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน ด้านความเพียงพอของเงินเดือนและรายได้พิเศษ และ
ด้านความพึงพอใจในการท างาน มีความสัมพันธ์กับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ในทางบวกทุกด้าน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

บุญมา อัครแสง, เรืองยศ จันทรสามารถ, รังสรรค์ สิงหเลิศ และศักดิ์พงศ์ หอมหวน (2552) 
ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาสารคาม 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล
มหาสารคาม มี 6 ปัจจัย ได้แก่ เงินเดือน สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงาน การปกครองบังคับบัญชา การยอมรับนับถือ และความรับผิดชอบ อย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีค่าประสิทธิสหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.654 

จิรนันท์ เนื่องนรา (2556) ท าการวิจัยเรื่อง ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนั กงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพร พบว่าพนักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในเขตอ าเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพร มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณารายได้พบว่าได้ความพึงพอใจในหน้าที่การงานที่ได้รับมีขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานมากที่สุด โดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

จุฑามาศ สะอาดเอ่ียม (2562) ท าการวิจัยเรื่อง การจัดสวัสดิการที่มีผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐแห่งหนึ่ง พบว่าแนวทางการจัดสวัสดิการสามารถแบ่ งได้เป็น 4 
รูปแบบ ได้แก่ 1) สวัสดิการเกี่ยวกับตนเอง 2) สวัสดิการด้านครอบครัว 3) สวัสดิการด้านเงินทุน และ 
4) สวัสดิการที่มีความยืดหยุ่น ส าหรับความคิดเห็นของพนักงานในหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการจัด
สวัสดิการที่พนักงานได้รับนั้นเป็นสิ่งดึงดูดให้พนักงานมีความตั้งใจมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่าง
มาก และแนวทางการจัดสวัสดิการที่สร้างแรงจูงใจให้พนักงานท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมาจาก
การเข้าใจความต้องการอย่างแท้จริงของพนักงา 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544) ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อขวัญก าลังใจในการท างาน ปัจจัย
ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อขวัญก าลังใจในการท างาน ได้มีผู้ศึกษาวิจัยไว้เป็นจ านวนมากจากการศึกษา
ผลการวิจัยโดยรวมพบว่า มีปัจจัยส่วนใหญ่ใกล้เคียงกัน ปัจจัยส าคัญที่มีผลกระทบต่อขวัญก าลังใจใน
การท างานมีดังนี้ 1) การติดต่อสื่อสารและความเข้าใจดีต่อกัน 2) ชั่วโมงในการท างานที่เหมาะสม 3) 
การแข่งขันที่เป็นการแข่งกับตนเอง 4) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการท างาน 5) ความร่วมมือกัน
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ท างานจากเพ่ือนร่วมงานและหัวหน้างาน 6) สภาพการท างาน 7) ความศรัทธาในหัวหน้างาน 8) 
วิธีการบริหารงานของหัวหน้างาน และ 9) ความพึงพอใจในการท างาน 
 

8.5 กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้มุ่งศึกษาเรื่องแรงจูงใจและขวัญก าลังใจของบุคลากร กรณีศึกษาที่ท าการ

ปกครองอ าเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สามารถก าหนดกรอบแนวความคิดการวิจัย ออกเป็น 2 ประเด็นหลัก ดังนี้  

8.5.1 ประเด็นที่ส่งเสริมควำมพึงพอใจในกำรท ำงำน ช่วยให้บุคคลไม่คิดที่จะลาออก
จากงานอันเป็นการบ ารุงรักษาขวัญก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ 

1) เงินเดือนและการเลื่อนขั้น 
2) ความสัมพันธ์ในหน่วยงาน 
3) สถานะทางอาชีพ 
4) นโยบายและการบริหารงานของหน่วยงาน 
5) สภาพการท างาน 
6) ความเป็นอยู่ส่วนตัว 
7) ความมั่นคงในงาน 
7) วิธีการปกครองของผู้บังคับบัญชา 
8.5.2 ประเด็นจูงใจเกี่ยวข้องกับงำนโดยตรง ซึ่งจูงใจท าให้คนชอบและรักงาน ท าให้

บุคคลปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ 
1) การยอมรับนับถือของสังคม 
2) ความพึงพอใจในงาน 
3) ความท้าทายในงาน 
4) ความรับผิดชอบและมีอ านาจตัดสินใจ 
 

9. ระเบียบวิธีวิจัย 
 
ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยโดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพแบบสัมภาษณ์เจาะลึก โดยมี

รายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาแรงจูงใจและขวัญก าลังใจของบุคลากรที่ท าการปกครองอ าเภอแห่ง
หนึ่งในจังหวัดระยอง และข้อเสนอแนะในการสร้างแรงจูงใจและขวัญก าลังใจของบุคลากรที่ท าการ
ปกครองอ าเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองโดยมีรายละเอียดและขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ 
 
 

                

ทฤษฎลี ำดับขั้นควำมต้องกำรของ Maslow 

(1970)  
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9.1 กำรออกแบบกำรวิจัย 
การวิจัยเรื่องแรงจูงใจและขวัญก าลังใจของบุคลากรที่ท าการปกครองอ าเภอแห่งหนึ่งใน

จังหวัดระยองในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล ( In Deep 
Interview) ค าถามที่ใช้เป็นค าถามแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structure interview) เก็บข้อมูลในการ
วิจัยจากการสัมภาษณ์บุคลากรที่ท าการปกครองอ าเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง เพ่ือทราบถึง
รายละเอียดมุมมองของบุคลากร เกี่ยวกับแรงจูงใจและขวัญก าลังใจของบุคลากรที่ท าการปกครอง
อ าเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง และข้อเสนอแนะในการสร้างแรงจูงใจและขวัญก าลังใจของบุคลากร
ที่ท าการปกครองอ าเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1) ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมที่สอดคล้องกับแรงจูงใจและขวัญก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคคลากร 

2) ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ จรรยาบรรณในการวิจัย วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ นอกจากนี้การขอค าปรึกษา
จากผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัยเชิงคุณภาพ ท าให้ผู้วิจัยเกิดความเข้าใจ และน าไปสู่
การศึกษาที่ถูกต้องและครอบคลุมประเด็นวิจัยมากท่ีสุด 

3) แนวทางการสร้างค าถามเพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์บุคลากรที่ท าการปกครองอ าเภอแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดระยอง เกี่ยวกับแรงจูงใจและขวัญก าลังใจของบุคลากรที่ท าการปกครองอ าเภอแห่งหนึ่ง 
ในจังหวัดระยอง และข้อเสนอแนะในการสร้างแรงจูงใจและขวัญก าลังใจของบุคลากรที่ท าการ
ปกครองอ าเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง 

4) อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์ คือ สมุดบันทึก ปากกา 
 
9.2 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในกำรวิจัย 
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรที่ท าการปกครองอ าเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง 

จ านวน 27 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ของบุคลากรที่ท าการปกครองอ าเภอแห่งหนึ่งในจังหวัด
ระยองทั้งหมด ประกอบด้วย 4 กลุ่มงาน/ฝ่าย ได้แก่ กลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง จ านวน 9 คน 
กลุ่มงาน/ฝ่ายทะเบียนและบัตร จ านวน 4 คน กลุ่มงาน/ฝ่ายความมั่นคง จ านวน 12 คน และกลุ่ม
งาน/ฝ่ายอ านวยความเป็นธรรม จ านวน 2 คน ซึ่งมีบุคลากรต าแหน่ง ข้าราชการ พนักงานราชการ 
ลูกจ้าง และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.)  
 

9.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในการวิจัยเชิงคุณภาพนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือวิจัย คือ  แบบ

สัมภาษณ์เชิงลึกเป็นรายบุคคล (Individual In-depth interview) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลภาคสนาม  
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9.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ใช้การเก็บข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยมี 

2 ประเภท คือ (1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ได้แก่ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งยัง
มิได้มีการวิเคราะห์หรือประมวลผลแต่อย่างใดcและ (2) ข้อมูลทุตติยภูมิ (Secondary data) ได้แก่ 
ข้อมูลที่มีผู้จัดกระท าหรือรวบรวม เรียบเรียงไว้เป็นเอกสาร บทความ หรือต ารา วารสาร วิทยานิพนธ์ 
ผลงานวิจัยต่าง ๆ เว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นต้น 

ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview) ซึ่งเป็นการ
สัมภาษณ์รายบุคคล โดยใช้ค าถามปลายเปิดในลักษณะค าถามแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structure 
interview) เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างมีอิสระในการให้รายละเอียดในการตอบค าถามได้อย่างเต็มที่ สามารถ
เสนอทรรศนะได้หลากหลายมุมมอง โดยในการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะใช้การจดบันทึกรายละเอียดอย่าง
ละเอียดและสรุปประเด็นส าคัญ และเมื่อจบการสัมภาษณ์จะต้องบันทึกข้อมูลอ่ืน ๆ ร่วมด้วย เช่น 
ลักษณะท่าทาง การพูด น้ าเสียง ตามความจริง โดยแหล่งข้อมูลในการสัมภาษณ์ คือ บุคลากรที่ท า
การปกครองอ าเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง จ านวน 27 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ของบุคลากรที่
ท าการปกครองอ าเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองทั้งหมด ประกอบด้วย 4 กลุ่มงาน/ฝ่าย ได้แก่ 
กลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง จ านวน 9 คน กลุ่มงาน/ฝ่ายทะเบียนและบัตร จ านวน 4 คน 
กลุ่มงาน/ฝ่ายความมั่นคง จ านวน 12 คน และกลุ่มงาน/ฝ่ายอ านวยความเป็นธรรม จ านวน 2 คน 
ซึ่งมีบุคลากรต าแหน่ง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) 
โดยวัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์ขึ้นกับความสะดวกของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 
9.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
เมื่อได้ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

เนื้อหา (Content Analysis) ด้วยวิธีการอ่านจับใจความแล้ววิเคราะห์จ าแนกออกเป็นประเด็นต่าง ๆ 
ที่มีลักษณะคล้ายกันหรือมีความส าคัญ มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน แล้วสรุปตามประเด็นปัญหา 
ต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ การน าเสนอผลการวิจัย ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะ อธิบาย 
บรรยาย แบบวิเคราะห์ตามความเป็นจริง ผู้วิจัยได้ท าการน าข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่ท าการ
สัมภาษณ์ และการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร แหล่งข้อมูลที่สืบค้นได้ทางอินเตอร์เน็ต มาท าการ
วิเคราะห์ตามกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยเป็นการวิเคราะห์ที่แบ่งออกเป็น การวิเคราะห์ประเด็น
ส าคัญที่ได้จากการสัมภาษณ์ เนื้อหาจากเอกสารและแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ก่อนน ามาก าหนด
เป็นประเด็นย่อยในแต่ละส่วนส าคัญของเนื้อหา จากนั้นเป็นส่วนของการสรุปประเด็นทั้งหมดที่เป็น
สาระส าคัญหลักของบทวิจัยก่อนท าการเสนอแนะแนวทางโดยอ้างอิงจาก เนื้อหาในงานวิจัย 
การน าเสนองานวิจัยจะเป็นการน าเสนอในรูปแบบของการบรรยาย 
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9.6 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนวิจัยและระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 
ขั้นตอนแรกเริ่มต้นจากการก าหนดหัวข้องานวิจัย และศึกษาถึงแรงจูงใจและขวัญก าลังใจของ

บุคลากรที่ท าการปกครองอ าเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง ท าการก าหนดประเด็นที่จะศึกษาและแบ่ง
หัวข้อที่จะศึกษา โดยเน้นส่วนของประเด็นที่เกี่ยวกับแรงจูงในและขวัญก าลังใจของบุคลากร ก าหนด
ประเด็นค าถามที่จะใช้สอบถามกับแหล่งข้อมูลที่จะท าการสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นค าถามที่สอดคล้องกับ
ประเด็นที่จะศึกษา และเริ่มต้นในการติดต่อเข้าสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 กลุ่มงาน/ฝ่าย ได้แก่ 
กลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง จ านวน 9 คน กลุ่มงาน/ฝ่ายทะเบียนและบัตร จ านวน 4 คน กลุ่ม
งาน/ฝ่ายความมั่นคง จ านวน 12 คน และกลุ่มงาน/ฝ่ายอ านวยความเป็นธรรม จ านวน 2 คน ซึ่งมี
บุคลากรต าแหน่ง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) 
พร้อมเก็บข้อมูลการลาออกของบุคลากรที่ท าการปกครองอ าเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง จากนั้นน า
ข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาวิเคราะห์และก าหนดประเด็นข้อเท็จจริงที่ส าคัญก่อนน าเสนองานวิจัย งานวิจัย
เรื่องนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Researches) จ าเป็นต้องเก็บข้อมูลเชิงคุณลักษณะ
ที่ละเอียดและเชิงลึก ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ แหล่งข้อมูลที่ศึกษา ได้แก่ 4 กลุ่ม
งาน/ฝ่าย ได้แก่ กลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง จ านวน 9 คน กลุ่มงาน/ฝ่ายทะเบียนและบัตร 
จ านวน 4 คน กลุ่มงาน/ฝ่ายความมั่นคง จ านวน 12 คน และกลุ่มงาน/ฝ่ายอ านวยความเป็นธรรม 
จ านวน 2 คน ซึ่งมีบุคลากรต าแหน่ง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน (อส.) รวมทั้งสิ้นจ านวน 27 คน ซึ่งถือว่าเป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informants)  
 

10. ผลกำรวิจัย 
  

ในการศึกษาเรื่องแรงจูงใจและขวัญก าลังใจของบุคลากร กรณีศึกษาที่ท าการปกครองอ าเภอ
แห่งหนึ่งในจังหวัดระยองในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแรงจูงใจและขวัญก าลังใจของบุคลากร
ที่ท าการปกครองแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง และเพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะในการสร้างแรงจูงใจและขวัญ
ก าลังใจของบุคลากร กรณีศึกษาที่ท าการปกครองแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) โดยใช้เครื่องมือในการวิจัย 
คือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structure interview) สัมภาษณ์บุคลากร ใน 4 
กลุ่มงาน/ฝ่าย ประกอบด้วย บุคลากรกลุ่มงานบริหารงานปกครอง จ านวน 9 คน กลุ่มงานทะเบียน
และบัตร จ านวน 4 คน ฝ่ายความมั่นคงจ านวน 12 คน ฝ่ายอ านวยความเป็นธรรม จ านวน 2 คน 
รวมเป็น 27 คน โดยเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจงและสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล โดยวัน เวลา และ
สถานที่ในการสัมภาษณ์ขึ้นกับความสะดวกของแต่ละบุคคล นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจาก
เอกสาร งานวิจัย หนังสือและบทความที่เกี่ยวข้อง โดยทบทวนจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบ
เพ่ือให้การศึกษามีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นในการวิเคราะห์ผลวิจัยไว้ 3 
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ประเด็น คือ 1) วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูล 2) วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคลากรที่
ท าการปกครองแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง เกี่ยวกับแรงจูงใจและขวัญก าลังใจแยกเป็น กลุ่มงาน/ฝ่าย  
และ 3) วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคลากรที่ท าการปกครองแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง 
เกี่ยวกับแรงจูงใจและขวัญก าลังใจ แยกเป็นต าแหน่งงาน 
 

10.1 ข้อมูลพื้นฐำนของผู้ให้ข้อมูล 
ในการสัมภาษณ์เชิงลึกการวิจัยแรงจูงใจและขวัญก าลังใจของบุคลากร กรณีศึกษาที่ท าการ

ปกครองอ าเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ณ วันที่ 1 
กันยายน 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้   

ตำรำงท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานผู้ให้ข้อมูลกลุ่มงานบริหารงานปกครอง 
ล ำดับที ่

ผู้ให้ข้อมูล 
อำยุ(ปี) เพศ กำรศึกษำ ต ำแหน่ง อำยุกำรท ำงำน (ปี) 

1 58 (51-60) ชาย ปริญญาโท ปลัดอาวุโส 6 (5-9) 
2 37 (31-40) ชาย ปริญญาโท ปลัดอ าเภอ 3 (0-4) 
3 33 (31-40) หญิง ปริญญาตร ี ปลัดอ าเภอ 3 (0-4) 
4 58 (51-60) หญิง ปริญญาตร ี เสมียนตรา 5 (5-9) 
5 32 (31-40) หญิง ปริญญาตร ี พนักงานราชการ 10 (10ปี ข้ึนไป) 
6 43 (41-50) หญิง ปวส. พนักงานราชการ 15 (10ปี ข้ึนไป) 
7 23 (19-30) หญิง ปวส. ลูกจ้าง 3 (0-4) 
8 23 (19-30) หญิง ปวส. ลูกจ้าง 3 (0-4) 
9 43 (41-50) หญิง ม.6 ลูกจ้าง 5 (5-9) 

 
จากตารางที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานผู้ให้ข้อมูลกลุ่มงานบริหารงานปกครอง พบว่ามีบุคลากรอายุ

ตั้งแต่ 23-57 ปี โดยแบ่งเป็นช่วงอายุ ดังนี้ (19-30 ปี) 2 คน (31-40 ปี) 4 คน (41-50 ปี) 2 คน (51-
60 ปี) 1 คน แบ่งเป็นเพศชาย 2 คน เพศหญิง 7 คน ระดับการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี 4 คน 
ปริญญาตรี 3 คน ปริญญาโท 2 คน ต าแหน่งงานระดับ หัวหน้ากลุ่ม 1 คน หัวหน้าฝ่าย 3 คน 
เจ้าหน้าที่ 5 คน มีอายุงาน (0-4 ปี) 4 คน (5-9 ปี) 3 คน (10 ปีขึ้นไป) 2 คน  

ตำรำงท่ี 2 ข้อมูลพื้นฐานผู้ให้ข้อมูลกลุ่มงานทะเบียนและบัตร 
ล ำดับที ่

ผู้ให้ข้อมูล 
อำยุ(ปี) เพศ กำรศึกษำ ต ำแหน่ง อำยุกำรท ำงำน (ปี) 

10 54(51-60)  ชาย ปริญญาโท ปลัดอ าเภอ 5 (5-9) 

11 29(19-30) หญิง ปวส. ลูกจ้าง 6 (5-9) 
12 23(19-30) หญิง ม.6. ลูกจ้าง 10 (10ปี ข้ึนไป) 
13 53(51-60) หญิง ม.6 อส. 5 (5-9) 
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จากตารางที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐานผู้ให้ข้อมูลกลุ่มงานทะเบียนและบัตร พบว่ากลุ่มงานทะเบียน
และบัตรประชาชน มีบุคลากรปฏิบัติงานทั้งสิ้นจ านวน 4 คน เพศ หญิง 3 คน เพศชาย 1 คน อายุ
ระหว่าง 29-54 ปี การศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 6 ถึง ปริญญาโท ต าแหน่งงานระดับ หัวหน้าฝ่าย 1 
คน เจ้าหน้าที่ 3 คน มีอายุงาน (4-10ปี) เป็นลูกจ้าง สย. จ านวน 2 คน อส. จ านวน 1 คน ปลัดอ าเภอ 
จ านวน 1 คน อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยองทั้งหมด โดยอยู่ในอ าเภอ 3 คน ต่างอ าเภอ 1 คน รายได้
ตั้งแต่ 9,000-45,000 บาท ปัจจุบันทั้ง 4 คน ยังคงปฏิบัติงานอยู่ ณ ส านักทะเบียนอ าเภอแห่งหนึ่งใน
จังหวัดระยอง 

ตำรำงท่ี 3 ข้อมูลพื้นฐานผู้ให้ข้อมูลกลุ่มฝ่ายความม่ันคง 
ล ำดับที ่

ผู้ให้ข้อมูล 
อำยุ(ปี) เพศ กำรศึกษำ ต ำแหน่ง อำยุกำรท ำงำน (ปี) 

14 54 (51-60) ชาย ปริญญาตร ี ปลัดอ าเภอ 5 (5-9) 
15 57 (51-60) หญิง ปริญญาตร ี เจ้าหน้าที่ปกครอง 6 (5-9) 

  16 31 (31-40) หญิง ปริญญาตรี. ลูกจ้าง 2 (0-4) 

  17 30 (19-30) ชาย ปวช. อส. 11 เดือน (0-4) 

  18 55 (51-60) ชาย ปวช. อส. 15 (10ปี ข้ึนไป) 

  19 32 (31-40) ชาย ปวช. อส. 1 (0-4) 

  20 39 (31-40) ชาย ปวช. อส. 11 (10ปี ข้ึนไป) 

  21 47 (41-50) ชาย ปวช. อส. 7 (5-9) 

  22 42 (31-40) ชาย ปวช. อส. 11 เดือน (0-4) 

  23 28 (19-30) ชาย ปวช. อส. 4 (0-4) 

  24 32 (31-40) ชาย ปวช. อส. 1 (0-4) 

  25 19 (19-30) ชาย ปวช. อส. 6 เดือน (0-4) 

 
จากตารางที่ 3 ข้อมูลพ้ืนฐานผู้ให้ข้อมูลกลุ่มงานบริหารงานปกครอง พบว่ามีบุคลากรอายุ

ตั้งแต่ 19-57 ปี โดยแบ่งเป็นช่วงอายุ ดังนี้ (19-30 ปี) 3 คน (31-40 ปี) 4 คน (41-50 ปี) 2 คน (51-
60 ปี) 3 คน แบ่งเป็นเพศชาย 10 คน เพศหญิง 2 คน ระดับการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี 9 คน 
ปริญญาตรี 3 คน ปริญญาโท 2 คน ต าแหน่งงานระดับ หัวหน้ากลุ่ม 1 คน หัวหน้าฝ่าย 3 คน 
เจ้าหน้าที่ 5 คน มีอายุงาน (0-4 ปี) 4 คน (5-9 ปี) 3 คน (10 ปีขึ้นไป) 2 คน 

ตำรำงท่ี 4 ข้อมูลพื้นฐานผู้ให้ข้อมูลฝ่ายอ านวยความเป็นธรรม 
ล ำดับที ่

ผู้ให้ข้อมูล 
อำยุ(ปี) เพศ กำรศึกษำ ต ำแหน่ง อำยุกำรท ำงำน (ปี) 

26 45 (41-50) ชาย ปริญญาโท ปลัดอ าเภอ 6 เดือน (0-4) 
27 32 (31-40) ชาย ม.6 อส. 6 เดือน (0-4) 
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จากตารางที่ 4 ข้อมูลพื้นฐานผู้ให้ข้อมูลฝ่ายอ านวยความเป็นธรรม พบว่ามีบุคลากรอายุตั้งแต่ 
32-45 ปี โดยแบ่งเป็นช่วงอายุ ดังนี้ (31-40 ปี) 1 คน (41-50 ปี) 1 คน เพศชายทั้ง 2 คน ระดับ
การศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี 1 คน ปริญญาโท 1 คน ต าแหน่งงานระดับ หัวหน้าฝ่าย 1 คน 
เจ้าหน้าที่ 1 คน มีอายุงาน (0-4 ปี) 2 คน 

 
10.2 วิเครำะห์สภำพแรงจูงใจและขวัญก ำลังใจ 

จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกแบบกึ่งโครงสร้างเป็นรายบุคคลเกี่ยวกับแรงจูงใจและขวัญ
ก าลังใจของบุคลากรที่ท าการปกครองแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง ใน 4 กลุ่มงาน/ฝ่าย ประกอบด้วย 
บุคลากรกลุ่มงานบริหารงานปกครอง จ านวน 9 คน กลุ่ มงานทะเบียนและบัตร จ านวน 4 คน 
ฝ่ายความมั่นคงจ านวน 12 คน ฝ่ายอ านวยความเป็นธรรม จ านวน 2 คน รวมเป็น 27 คน สามารถ
สรุปประเด็นค าตอบเกี่ยวกับแรงจูงใจและขวัญก าลังใจของบุคลากรในองค์การ 13 ประเด็น ได้ดัง 
ตาราง 5 ประเด็นที่พบเกี่ยวกับแรงจูงใจและขวัญก าลังใจของบุคลากรที่ท าการปกครองแห่งหนึ่งใน
จังหวัดระยอง 

ตำรำงท่ี 5 ประเด็นที่พบเกี่ยวกับแรงจูงใจและขวัญก าลังใจของบุคลากร  
ประเด็นค ำตอบ ผู้ให้สัมภำษณ์ 

บริหำรงำน
ปกครอง  

ทะเบียน 
และบัตร 

ควำม
มั่นคง 

อ ำนวย
ควำม เป็น

ธรรม 
1.ประเด็นที่ส่งเสริมควำมพึงพอใจในกำรท ำงำน     

เงินเดือนและการเลื่อนขั้น     

ความสัมพันธ์ในหน่วยงาน     

สถานะทางอาชีพ     

บรรยากาศการท างาน     

ความเป็นอยู่ส่วนตัว     

ความมั่นคงในงาน     

วิธีการปกครองของผู้บังคับบัญชา     

2.ประเด็นจูงใจเกี่ยวข้องกับงำนโดยตรง     

ความส าเร็จในการท างาน     

การได้รับการยอมรับนับถือ     

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติอยู่     

ความรับผิดชอบ     

ความก้าวหน้า     
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จากตารางที่ 5 พบว่า บุคลากรที่ท าการปกครองแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง ทั้ง 4 กลุ่มงาน/
ฝ่าย โดยสามารถสรุปประเด็นแรงจูงใจและขวัญก าลังใจ ออกเป็น 13 ประเด็น ส่วนใหญ่ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับแรงจูงใจและขวัญก าลังใจที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า บุคลากรที่ท าการปกครองแห่งหนึ่งในจังหวัด
ระยอง ทั้ง 4 กลุ่มงาน/ฝ่าย ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจและขวัญก าลังใจที่สอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน 6 ประเด็นค าตอบ ได้แก่ 1) การปรับเงินเดือนหรือเพ่ิมเงินพิเศษที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
และเพียงพอต่อการด ารงชีวิตในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน 2) ความสัมพันธ์ในหน่วยงาน หน่วยงานมี
ความสัมพันธ์ดีทั้งกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงานมีลักษณะเกื้อกูลกับพ่ีน้อง
ช่วยเหลือกันแบบครอบครัว 3) ความมั่นคงในอาชีพการงาน เนื่องจากการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ภาครัฐเงินเดือน/รายได้ไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับการท างานบริษัทเอกชน ความมั่นคงในอาชีพจึงเป็น
สิ่งส าคัญที่จะจูงใจให้อยากอยู่ในหน่วยงานไปนาน ๆ 4) ความส าเร็จในการท างาน การท างานของ
หน่วยงานหลัก ๆ เป็นการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน การท าการงานสิ่งใดแล้วส าเร็จลุล่วงไปได้
ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจในการท างาน 5) การได้รับการยอมรับนับถือ ด้วยต าแหน่งหน้าที่และงานที่
รับผิดชอบ ถือเป็นงานที่ได้รับการยอมรับนับถือจากประชาชนและสังคม และ 6) ความก้าวหน้า 
ในหน้าที่การงานเป็นความคาดหวังของบุคลากรทุกคนที่อยากจะก้าวหน้าและเติบโตในสายงาน/
อาชีพของตน ดังภาพที่ 4 ซึ่งตรงกับทฤษฎีความต้องการล าดับขั้นของ Maslow ดังภาพที่ 5 

 

ภำพที่ 4 แรงจูงใจและขวัญก าลังใจที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันของบุคลากรท าการปกครองแห่ง
หนึ่งในจังหวัดระยอง ทั้ง 4 กลุ่มงาน/ฝ่าย  
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ภำพที่ 5 ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของ Maslow (1970) 
 

ขั้นที่ 1 เงินเดือน/การเลื่อนขั้น ซึ่งเป็นขั้นพ้ืนฐานของการด ารงชีวิต จึงความให้ความส าคัญ
ในการปรับเงินเดือนหรือเพ่ิมเงินพิเศษที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติและเพียงพอต่อการด ารงชีวิตใน
สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน  

ขั้นที่ 2 ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจในหน่วยงาน 
ทั้งจากความปลอดภัยในการท างาน สิทธิประโยชน์ตอบแทนจากการท างาน ความมั่นคงในงานซึ่งเป็น
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  

ขั้นที่ 3 ความต้องการที่จะผูกพันและได้รับการยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ได้แก่ 
ความสัมพันธ์ในหน่วยงาน เพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา  

ขั้นที่ 4 ความต้องการที่จะมีฐานะเด่นและประสบความส าเร็จ และต้องการยกย่องในสังคม 
ได้แก่ การยอมรับนับถือจากเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา  

ขั้นที่ 5 ความต้องการที่จะบรรลุศักยภาพของตน ได้แก่ ความต้องการเติบโตความก้าวหน้า 
และความต้องการท างานให้บรรลุผลส าเร็จ  

จากผลการศึกษาข้างต้น สามารถวิเคราะห์ได้ว่า บุคลากรที่ท าการปกครองแห่งหนึ่ง  
ในจังหวัดระยอง ทั้ง 4 กลุ่มงาน/ฝ่าย ให้ข้อมูลความแตกต่างของประเด็นที่เกี่ยวกับแรงจูงใจและขวัญ
ก าลังใจทั้งหมด 7 ประเด็น ซึ่งประเด็นค าตอบที่แต่ละกลุ่มงาน/ฝ่าย ให้ค าตอบเกี่ยวกับประเด็น
แรงจูงใจและขวัญก าลังใจที่แตกต่างกันกันออกไป สามารถสรุปได้ดังภาพที่ 6 ความแตกต่างของ
ประเด็นค าตอบที่เกี่ยวกับแรงจูงใจและขวัญก าลังใจบุคลากรที่ท าการปกครองแห่งหนึ่งในจังหวัด
ระยอง ในแต่ละกลุ่มงาน/ฝ่าย 
 

เกียรติยศ 

สังคม, กำรยอมรับ 

ควำมปลอดภัย ควำมม่ันคง 

กำยภำพ ปัจจัย 4 

คุณค่ำของชีวติ 
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ภำพที่ 6 ความแตกต่างของประเด็นที่เก่ียวกับแรงจูงใจและขวัญก าลังใจบุคลากร 

 
จากภาพที่ 6 พบว่า บุคลากรที่ท าการปกครองแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง ทั้ง 4 กลุ่มงาน/ฝ่าย 

มีสภาพแรงจูงใจและขวัญก าลังใจที่มีลักษณะแตกต่างกัน ความแตกต่างของประเด็นที่เกี่ยวกับ
แรงจูงใจและขวัญก าลังใจบุคลากรที่ท าการปกครองแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง พบว่ามีความแตกต่าง
กันในแต่ละกลุ่มงาน/ฝ่าย ตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงาน/ฝ่าย บริหารงานปกครองจะให้
ความส าคัญกับประเด็นความเป็นอยู่ส่วนตัว และวิธีการปกครองของผู้บังคับบัญชา เนื่องจากกลุ่ม
งาน/ฝ่าย บริหารงานปกครองมีลักษณะงานที่ ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการปกครองท้องที่ 
การอนุญาตทางปกครอง ด าเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ การบริหารงานทั่วไป การบริหารงาน
บุคคลในสังกัดกรมการปกครองอ าเภอ ฯลฯ ดังค ากล่าวต่อไปนี้ 

“รู้สึกดีกับนโยบายการบริหารงานบุคคลในปัจจุบัน เพราะไม่ต้องโยกย้ายงานไปท างานที่
ห่างไกลจากครอบครัว เพราะถ้าไม่ท าเรื่องขอย้ายก็จะมีแค่โยกย้ายปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
ภายในจังหวัดเท่านั้น ผู้น าที่มีความสามารถมีผลกับทิศทางการขับเคลื่อนองค์การให้ส าเร็จและลุล่วง
ตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งการปฏิบัติงานภาครัฐต้องยึดกฎระเบียบข้อบังคับจะท าเพราะคิดว่าคนอ่ืนก็
ท าแบบนี้ หรือเมื่อก่อนเคยท าแบบนี้ไม่ได้ เพราะอาจกระท าผิดระเบียบได้ การงานใดๆควรท าด้วย
ความละเอียดรอบคอบและพ่ึงระลึกถึงผลที่เกิดข้ึนภายหลังเสมอ” (ผู้ให้ข้อมูลล าดับที่ 1, สัมภาษณ์, 5 
พฤศจิกายน 2564) 

“รู้สึกดีท่ีได้ท างานท่ีนี้ ส่วนหนึ่งเพราะเป็นงานที่ใกล้บ้าน ได้อยู่ใกล้ ๆ กับครอบครัว เดินทาง
มาท างานสะดวก ไม่ต้องกลัวว่าจะต้องโยกย้ายงานไปไหน ผู้บังคับบัญชาให้ความเป็นกันเองกับ
ลูกน้อง สามารถเข้าไปปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ได้ตลอด อีกทั้งยังมีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานให้ความ
ไว้วางใจให้สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้ด้วยตนเอง และความยุติธรรมให้แก่ทุก ๆ คน” 
(ผู้ให้ข้อมูลล าดับที่ 7, สัมภาษณ์, 8 พฤศจิกายน 2564) 



 524 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอสิระของ 
นักศึกษาหลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุรี 

กลุ่มงาน/ฝ่าย ทะเบียนและบัตร จะให้ความส าคัญกับประเด็นสถานะทางอาชีพ และ
บรรยากาศการท างาน ลักษณะงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ งานทะเบียนทั่วไป งานบัตรประจ าตัว 
งานทะเบียนราษฎร งานสถานะบุคคลและสัญชาติ  

“ความสุขของการท างาน คือ ได้การยอมรับนับถือการได้ช่วยเหลือและบริการประชาชนที่
เดือดร้อน เช่น การท าบัตรประจ าตัวประชาชนให้กับประชาชนที่ตกส ารวจ บุคคลไร้สัญชาติที่เข้า
เงื่อนไขการขอมีบัตร ซึ่งท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐ การมีเพ่ือนร่วมงานที่ดี
สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการท างานและตอบข้อสักถามให้กับประชาชนที่มารับบริการ การมี
หัวหน้าที่เป็นที่ปรึกษาช่วยแก้ไขปัญหาที่เกินก าลังที่จะแก้เองได้” (ผู้ให้ข้อมูลล าดับที่ 10, สัมภาษณ์, 
11 พฤศจิกายน 2564) 

“การได้ปฏิบัติงานส านักทะเบียนอ าเภอฯ แห่งนี้ถือว่าเป็นงานที่ได้รับการยอมรับจาก
ประชาชนและองค์การต่าง ๆ และเป็นงานที่มีเกียรติ สามารถแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชน 
บรรยากาศที่ท างานดีมาก มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานที่ครบครัน มีการติดตั้งแอร์
และเครื่องฟอกอากาศในส านักงาน มีห้องอาหารและอุปกรณ์อ านวยความสะดวก เช่น ไมโครเวฟ 
ตู้กดน้ า เพราะหน้างานที่ต้องรับผิดชอบบ้างครั้งไม่สะดวกออกไปทานอาหารข้างนอก” (ผู้ให้ข้อมูล
ล าดับที่ 11, สัมภาษณ์, 11 พฤศจิกายน 2564) 

กลุ่มงาน/ฝ่าย ความมั่นคง จะให้ความส าคัญกับประเด็น สถานะทางอาชีพ ความเป็นอยู่
ส่วนตัว วิธีการปกครองของผู้บังคับบัญชา และลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยลักษณะงานรับผิดชอบ 1)
งานการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ การจัดระเบียบสังคม การป้องกัน
ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด สนับสนุนและช่วยเหลือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์การอื่นหรือที่ได้รับมอบหมาย  

“งานที่ท าเป็นงานที่ได้การยอมรับและให้เกียรติในสังคมรู้สึกภาคภูมิใจทุกครั้งที่ได้ใส่
เครื่องแบบปฏิบัติ เป็นงานที่ใกล้บ้านเดินทางสะดวกและได้ท างานเพ่ือช่วยเหลืออ านวยความสะดวก
ให้ประชาชนในพ้ืนที่บ้านของ ภาวะผู้น าและการปกครองของผู้บังคับบัญชา เป็นสิ่งส าคัญในการ
ท างาน เพราะการท างานเป็นทีม จะต้องได้รับการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นความท้าทายที่
จะต้องสร้างการยอมรับ และหัวหน้าที่ดีต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกน้อง มีความสุขและสนุกกับ
งานได้ช่วยเหลือประชาชน ได้ท างานร่วมกับต ารวจเพ่ือจัดระเบียบสังคม กวาดล้างยาเสพติดและ 
สิ่งผิดกฎหมาย ลักษณะการปฏิบัติงานจะต้องท าร่วมกันเป็นหมู่คณะความสามัคคีเป็นจึงสิ่งส าคัญ 
เพราะหากเกิดความขัดแย้งไม่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็อาจท างานไม่ส าเร็จ การมีน้ าใจช่วยเหลือ  
ซึ่งกันและกันของเพ่ือน และสามารถท างานแทนกันได้ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในองค์การก่อ
เกิดความผูกพันที่กับองค์การและกับเพ่ือนร่วมงานท าให้บรรยากาศในที่ท างานมีความสุข พร้อมจะ
มุ่งมั่นช่วยท างานให้ส าเร็จ อีกทั้งงานที่ท าก็เป็นงานที่ท้าทายและสามารถช่วยเหลือประชาชนให้
ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข” (ผู้ให้ข้อมูลล าดับที่ 14, สัมภาษณ์, 18 พฤศจิกายน 2564) 
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“ภาวะผู้น าเป็นสิ่งส าคัญในการท างาน เพราะการท างานเป็นทีมจะต้องได้รับการยอมรับจาก
ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นความท้าทายที่จะต้องสร้างการยอมรับ และหัวหน้าที่ดีต้องเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับลูกน้อง” (ผู้ให้ข้อมูลล าดับที่ 15, สัมภาษณ์, 18 พฤศจิกายน 2564) 

“ท างานที่นี้เพราะใกล้บ้านเดินทางสะดวก ได้ช่วยเหลือประชาชนให้ห่างไกลยาเสพติดและ
อบายมุข มีความสุขกับการท างานกับเพ่ือนร่วมงานเพราะเหมือนเป็นครอบครัว สามารถปรึกษา
พูดคุยกันได้ทุกเรื่องจึงท าให้มีรู้สึกผูกพันกับองค์การและอยากท างานนี้ต่อไป สิ่งที่คาดหวังอยากให้
ค่าตอบแทนสัมพันธ์กับงานท่ีรับผิดชอบ” (ผู้ให้ข้อมูลล าดับที่ 16, สัมภาษณ์, 19 พฤศจิกายน 2564) 

“มค7 กล่าวว่า ท างานที่นี้เพราะใจรัก เป็นงานที่ท้าทายมีความสุขกับงานที่ท า เพ่ือร่วมงานก็
อยู่กับแบบพ่ี ๆ น้อง ๆ ช่วยเหลือกันท างาน สิ่งที่เป็นขวัญและก าลังใจในการท างานคือการมีหัวหน้า
และเพ่ือนร่วมงานที่ดีมีความสามัคคีก็จะเป็นแรงผลักดันในการท างานให้ดียิ่ง  ๆ ขึ้นไป” (ผู้ให้ข้อมูล
ล าดับที่ 20, สัมภาษณ์, 19 พฤศจิกายน 2564) 

กลุ่มงาน/ฝ่าย อ านวยความเป็นธรรม จะให้ความส าคัญกับประเด็น ความรับผิดชอบ และ
ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ลักษณะงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ การรับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์
และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชน การสืบสวน
สอบสวนคดีอาญาของฝ่ายปกครอง การร่วมชันสูตรพลิกศพในหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง การ
ไกลเ่กลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและอาญา ดังค ากล่าวต่อไปนี้ 

“มีความสุขกับการท างานการได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานด ารงธรรมซึ่งมีอ านาจ
รับผิดชอบในเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ของประชาชนได้ อย่างเต็มที่ งานที่ท าเป็นงานที่ท้าทายรู้สึกภูมิใจที่
ช่วยไกล่เกลี่ย แก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน ท าให้มีโอกาสได้เรียนรู้ความเป็นอยู่
ของคนอ่ืนและน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น กรณีร้องเรียนของประชาชนเรื่องได้รับความเดือน
ร้อนจากการเลี้ยงสุนัขของนางสาว ก. เพราะสุนัขนางสาว ก.เลี้ยงสุนัขกว่า 50 ตัว ส่งเสียงเห่าหอนทั้ง
วันทั้งคืน และออกมาวิ่งไล่ชาวบ้านในพ้ืนที่ จึงได้ด าเนินการประสานงานกับเทศบาลต าบลและปศุ
สัตว์อ าเภอร่วมตรวจสอบข้อร้องเรียน จนได้ข้อยุติ คือ จะประสานงานหาบ้านให้น้องหมาและ
ด าเนินการขนย้ายสุนัขโดยให้ นางสาว ก. ลงนามให้บันทึกข้อตกลงว่าจะเลี้ยงสุนัขที่เหลืออยู่โดยที่ไม่
สร้างความเดือนร้อนให้ประชาชนคนอ่ืน ซึ่งผู้บังคับบัญชาให้ความเป็นกันเองและสามารถปรึกษาได้
ทุกเรื่อง มีโอกาสศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมหรือได้รับการฝึกอบรมต่าง ๆ เกี่ยงข้องกับงานที่รับผิดชอบ 
เช่น การอบรมการโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระบบรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์
ด ารงธรรมอ าเภอ เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเชิงรุก (ผู้ให้ข้อมูลล าดับที่ 
26, สัมภาษณ์, 26 พฤศจิกายน 2564) 
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10.3 วิเครำะห์สภำพแรงจูงใจและขวัญก ำลังใจบุคลำกรที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดระยอง  

ตำรำงท่ี 6 ความต้องการแรงจูงใจและขวัญก าลังใจของบุคลากรในแต่ละต าแหน่งงาน 
ประเด็นค ำตอบ ผู้ให้สัมภำษณ์ 

ข้ำรำชกำร  พนักงำน
รำชกำร 

   ลูกจ้ำง  อส. 

1.ประเด็นที่ส่งเสริมควำมพึงพอใจในกำรท ำงำน     
เงินเดือนและการเลื่อนขั้น       

ความสัมพันธ์ในหน่วยงาน       

สถานะทางอาชีพ         

บรรยากาศการท างาน     

ความมั่นคงในงาน      

วิธีการปกครองของผู้บังคับบัญชา       

2.ประเด็นจูงใจเกี่ยวข้องกับงำนโดยตรง      

ความส าเร็จในการท างาน      
การไดร้ับการยอมรับนับถือ     

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติอยู ่     

ความก้าวหน้า     

 
จากตารางที่ 6 ความต้องการแรงจูงใจและขวัญก าลังใจของบุคลากรในแต่ละต าแหน่งงาน 

จากผลการศึกษา พบว่า ทุกต าแหน่งงานให้ประเด็นความส าคัญตรงกัน คือ ความมั่นคงในหน้าที่การ
งาน และมีประเด็นที่ พนักงานราชการ, ลูกจ้าง และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ให้ความ
คิดเห็นตรงกัน ได้แก่ เงินเดือนและการเลื่อนขั้น ความสัมพันธ์ในหน่วยงาน บรรยากาศการท างาน 
และลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่ และพบว่ากลุ่มข้าราชการมีประเด็นความต้องการจูงใจและขวัญก าลังใจ
ต่างจากต าแหน่งอื่น ๆ ได้แก่ สถานะทางอาชีพ วิธีการปกครองของผู้บังคับบัญชา ความส าเร็จในการ
ท างาน ความก้าวหน้า : และพบว่ากลุ่มข้าราชการมีประเด็นความต้องการจูงใจและขวัญก าลังใจต่าง
จากต าแหน่งอ่ืน ๆ ได้แก่ สถานะทางอาชีพ วิธีการปกครองของผู้บังคับบัญชา ความส าเร็จในการ
ท างาน ความก้าวหน้า ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการ 5 ขั้น ของ Maslow โดยที่บุคลากรทุก
คนมีความต้องการพ้ืนฐานเพ่ือให้สามารถด ารงชีวิต ได้แก่ ความต้องการความต้องการปัจจัยสี่ในการ
ด ารงชีวิตเป็นอันดับแรก เช่น สภาพการท างาน เงินเดือนพ้ืนฐาน จากนั้นก็อาจมีความต้องการขั้น 2 
ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจในหน่วยงาน และขั้น 3 ความ
ต้องการที่จะผูกพันและได้รับการยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ได้แก่ ความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ซึ่งความต้องการขั้นที่ 1-3 จะตรงกับบุคลากรต าแหน่ง 
พนักงานราชการ ลูกจ้าง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ซึ่งยังมีความต้องการในขั้นนี้เพราะยัง
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ได้รับการตอบสนองความต้องการยังไม่เพียงพอ หน่วยงานจึงจ าเป็นจะต้องให้ความส าคัญกับการปรับ
เงินเดือนและสวัสดิการให้มีความเหมาะสมกับบริบทของงานและสภาพเศรษฐกิจ เพ่ือ เป็นการ
ตอบสนองความต้องการการจูงใจและเป็นการบ ารุงขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากร และการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรแบบครอบครัวเพ่ือเป็นการสร้างความรักสามัคคี การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
ซึ่งจะก่อให้เกิดความรักและผูกพันกับหน่วยงาน พร้อมที่จะท างานเต็มก าลังความสามารถเพ่ือให้
หน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จากนั้นเมื่อบุคลากรได้รับการตอบสนองความต้องการขั้นนี้แล้ว 
ก็จะเกิดความต้องการขั้นที่ 4 และ 5 ความต้องการในการยกย่องและนับถือ การเพ่ิมงานความ
รับผิดชอบ และต้องการที่ใช้ศักยภาพท่ีตนมีอยู่อย่างเต็ม และความต้องการท างานให้บรรลุผลส าเร็จ 

  

11. สรุป  
 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจและขวัญก าลังใจของบุคลากรที่ท าการปกครอง

อ าเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง เพ่ือศึกษาแรงจูงใจและขวัญก าลังใจของบุคลากรที่ท าการปกครอง
แห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง และเพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะในการสร้างแรงจูงใจและขวัญก าลังใจของ
บุคลากรที่ท าการปกครองแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง ผู้วิจัยสรุปได้ว่า เพ่ือให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลส าเร็จและความพอใจของ
ทุกฝ่าย การสร้างแรงจูงใจและขวัญก าลังใจเป็นการธ ารงรักษาและป้องกันทรัพยากรบุคคลให้อยู่กับ
หน่วยงานไปนาน ๆ 
 

12. อภิปรำย 
 
ผลการศึกษาพบว่าบุคลากรที่ท าการปกครองแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง ทั้ง 4 กลุ่มงาน/ฝ่าย 

ส่วนใหญ่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจและขวัญก าลังใจที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีการให้
ข้อมูลความต้องเกี่ยวกับแรงจูงใจและขวัญก าลังใจการเหมือนกันทุกแผนก คือ 1) การปรับเงินเดือน
หรือเพ่ิมเงินพิเศษที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ และเพียงพอต่อการด ารงชีวิตในสภาวะเศรษฐกิจ
ปัจจุบัน 2) ความสัมพันธ์ในหน่วยงาน หน่วยงานมีความสัมพันธ์ดีทั้งกับผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชา 
และเพ่ือนร่วมงานมีลักษณะเกื้อกูลกับพ่ีน้องช่วยเหลือกันแบบครอบครัว 3) ความมั่นคงในอาชีพการ
งาน เนื่องจากการปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐเงินเดือน/รายได้ไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับการท างาน
บริษัทเอกชน ความมั่นคงในอาชีพจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะจูงใจให้อยากอยู่ในหน่วยงานไปนาน ๆ 4) 
ความส าเร็จในการท างาน งานหลัก ๆ ของหน่วยงานโดยมาเป็นงานบริการสาธารณะเพ่ือประชาชน 
การท าการงานสิ่ งใดแล้วส าเร็จลุล่วงไปได้ถือว่า เ ป็นความภาคภูมิใจการการท างาน และ 
5) ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นความคาดหวังของบุคลากรทุกคนที่อยากจะก้าวหน้าและเติบโต
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ในสายงาน/อาชีพของตน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลัดดา ศรสุวรรณ์ , ชัชชัย สุจริต และณัฐศิรี 
สมจิตรานุกิจ (2556) เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน ได้แก่ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา ด้านความมั่นคง
ในงาน ด้านสวัสดิการของหน่วยงาน ด้านสภาพการปฏิบัติงาน ด้านความยุติธรรมในหน่วยงาน ด้าน
ความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมกับต าแหน่งที่ปฏิบัติ ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การ
งาน ด้านความเพียงพอของเงินเดือนและรายได้พิเศษ และด้านความพึงพอใจในการท างาน 
มีความสัมพันธ์กับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัด ในส่วนของประเด็นที่เกี่ยวกับแรงจูงใจและขวัญก าลังใจบุคลากรที่ท าการ
ปกครองแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง ทั้ง 4 กลุ่มงาน/ฝ่าย ที่มีความแตกต่างกันตามลักษณะงานที่
รับผิดชอบในแต่ละกลุ่มงาน/ฝ่าย พบว่ากลุ่มงาน/ฝ่าย บริหารงานปกครองจะให้ความส าคัญกับ
ประเด็นความเป็นอยู่ส่วนตัว และวิธีการปกครองของผู้บังคับบัญชา เนื่องจากกลุ่มงาน/ฝ่าย 
บริหารงานปกครอง มีลักษณะงานที่  ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการปกครองท้องที่ 
การอนุญาตทางปกครอง ด าเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ การบริหารงานทั่วไป การบริหารงาน
บุคคลในสังกัดกรมการปกครองอ าเภอ ฯลฯ กลุ่มงาน/ฝ่าย ทะเบียนและบัตร จะให้ความส าคัญกับ
ประเด็นสถานะทางอาชีพ และบรรยากาศการท างาน ลักษณะงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ งานทะเบียน
ทั่วไป งานบัตรประจ าตัว งานทะเบียนราษฎร งานสถานะบุคคลและสัญชาติ กลุ่มงาน/ฝ่าย 
ความมั่นคง จะให้ความส าคัญกับประเด็น สถานะทางอาชีพ ความเป็นอยู่ส่วนตัว วิธีการปกครองของ
ผู้บังคับบัญชา และลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยลักษณะงานรับผิดชอบ งานการรักษาความสงบเรียบร้อย
และความมั่นคงภายในประเทศ การจัดระเบียบสังคม การป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหา  
ยาเสพติด สนับสนุนและช่วยเหลือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือท่ีได้รับมอบหมาย และกลุ่มงาน/ฝ่าย อ านวยความเป็น
ธรรม จะให้ความส าคัญกับประเด็น ความรับผิดชอบ และความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ลักษณะงาน
ที่รับผิดชอบ ได้แก่ การรับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชน การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาของฝ่ายปกครอง 
การร่วมชันสูตรพลิกศพในหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและอาญา 
ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ ปรียาพร (2544) เรื่องปัจจัยที่มีผลกระทบต่อขวัญก าลังใจในการท างาน 
พบว่า ปัจจัยส าคัญที่มีผลกระทบต่อขวัญก าลังใจในการท างานมี ได้แก่ การติดต่อสื่อสารและ  
ความเข้าใจดีต่อกัน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการท างาน ความร่วมมือกันท างานจากเพ่ือน
ร่วมงานและหัวหน้างาน สภาพการท างาน วิธีการบริหารงานของหัวหน้างาน และความพึงพอใจใน
การท างาน และมีความสอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg พบว่ามีปัจจัยอยู่ 2 ประการที่มี
ผลต่อพฤติกรรมในการท างานคนละแบบ เมื่อคนงานไม่พอใจต่อการท างานของตนมักจะเกี่ยวข้องกับ
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สภาพแวดล้อมในการท างานซึ่งเรียกปัจจัยเหล่านี้ว่าปัจจัยค้ าจุน ปัจจัยที่จะค้ าจุนให้แรงจูงใจในการ
ท างานของบุคคลที่มีอยู่ตลอดเวลา ได้แก่ 1) เงินเดือน 2) ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาเพ่ือน 
3) สถานะทาง 4) นโยบายและการบริหารงานขององค์การ 5) สภาพการท างาน 6) ความเป็นอยู่
ส่วนตัว 7) ความมั่นคงใน 8) ความก้าวหน้าในอนาคต และ 9) วิธีการปกครองของผู้บังคับบัญชา 
ปัจจัยการกระตุ้น (Motivation Factor) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง เป็นปัจจัยจูงใจท าให้คน
ชอบและรักงานท าให้บุคคลปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ 1) ความส าเร็จในการ
ท างาน เมื่อผลงานส าเร็จจึงเกิดความรู้สึกพอใจและปลื้มใจ 2) การได้รับการยอมรับนับถือจาก
ผู้บังคับบัญชาเพ่ือนร่วมงาน จากผู้มาขอค าปรึกษา 3) ลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่ ความท้าทายในงาน 
4) ความรับผิดชอบความพึงพอใจจากการที่มีอ านาจรับผิดชอบอย่างเต็มที่  และ 5) ความก้าวหน้า 
ได้รับเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้น มีโอกาสศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมหรือได้รับการฝึกอบรม และพบว่ากลุ่ม
ข้าราชการมีประเด็นความต้องการจูงใจและขวัญก าลังใจต่างจากต าแหน่งอ่ืน  ๆ ได้แก่ สถานะทาง
อาชีพ วิธีการปกครองของผู้บังคับบัญชา ความส าเร็จในการท างาน ความก้าวหน้า ซึ่งสอดคล้องกับ
ทฤษฎีความต้องการ 5 ขั้น ของ Maslow โดยที่บุคลากรทุกคนมีความต้องการพ้ืนฐานเพ่ือให้สามารถ
ด ารงชีวิต ได้แก่ ความต้องการความต้องการปัจจัยสี่ในการด ารงชีวิตเป็นอันดับแรก เช่น สภาพการ
ท างาน (ความร้อน, อากาศ) เงินเดือนพ้ืนฐาน เป็นต้น จากนั้นก็อาจมีความต้องการขั้น 2 ความต้องการ
ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ในหน่วยงาน เราอาจพิจารณาจากสภาพ
ความปลอดภัยในการท างาน สิทธิประโยชน์ตอบแทนจากการท างาน การเพ่ิมเงินเดือนและความ
มั่นคงในงาน ซึ่งเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อบุคลากร และขั้น  3 ความต้องการทางด้าน
สังคม ความต้องการที่จะผูกพันและได้รับการยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เป็นความต้องการที่จะ
ได้รับการยอมรับ ได้แก่ ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ซึ่งความ
ต้องการขั้นที่ 1-3 จะต้องกับบุคลากรต าแหน่ง พนักงานราชการ ลูกจ้าง สมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน (อส.) ซึ่งหน่วยงานจ าเป็นจะต้องให้ความส าคัญกับการปรับเงินเดือนและสวัสดิการให้มีความ
เหมาะสมกับบริบทของงานและสภาพเศรษฐกิจ เพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการการจูงใจและ
เป็นการบ ารุงขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากร และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบครอบครัวเพ่ือเป็นการ
สร้างความรักสามัคคี การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดความรักและผูกพันกับ
หน่วยงาน พร้อมที่จะท างานเต็มก าลังความสามารถเพ่ือให้หน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้  
จากนั้นเมื่อบุคลากรได้รับการตอบสนองความต้องการขั้นที่ 1 -3 ก็จะเกิดความต้องการขั้นที่ 4 
ความต้องการในการยกย่องและนับถือ และต้องการยกย่องในสังคม ได้แก่ชื่อต าแหน่ง การเพ่ิม
เงินเดือน ลักษณะงานความรับผิดชอบ และการยอมรับนับถือจากเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา 
เมื่อความต้องการอ่ืน ๆ ได้รับการตอบสนองแล้ว บุคคลจะต้องการที่จะบรรลุศักยภาพของตนและ 
ใช้ศักยภาพที่ตนมีอยู่อย่างเต็มเป็นความต้องการที่จะรู้ว่าตน ท าสิ่งใดได้ดีที่สุด ได้แก่ ความต้องการ
เติบโต ความก้าวหน้า และความต้องการท างานให้บรรลุผลส าเร็จ ความต้องการจะเป็นแรงจูงใจให้
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คนท างานหรือแสดงพฤติกรรมจะต้องเป็นความต้องการที่ ยังไม่ได้รับการตอบสนองเท่านั้น 
ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่สามารถเป็นแรงจูงใจได้อีกต่อไป การจะกระตุ้นให้
คนท างานจึงมีความจ าเป็นต้องรู้แรงจูงใจของบุคคลนั้นก่อนว่ามีแรงจูงใจในเรื่องใด สามารถที่จะ
น าไปใช้ในการบริหารงานขององค์การเพ่ือตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานโดยมุ่งหวังที่จะจูงใจให้คน
ในองค์การท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการท างานของบุคคลากรในหน่วยงานแตกต่างกัน ขึ้นกับลักษณะ
งานและความรับผิดชอบของแต่ละกลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ความสุขในการท างาน
ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเนื้องานและความรับผิดชอบและคิดว่างานที่ท ามีความมั่นคงและมีโอกาสการ
เติบโตในอาชีพการงาน และเห็นว่าการได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงานเป็นสิ่งส าคัญขอการคงอยู่
ในหน่วยงาน กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ต้องมีภาวะผู้น าในการท างาน เพราะในการท างานในแต่ละ
วันต้องเจอกับสถานการณ์หลากหลายรูปแบบ ภาวะผู้น าที่ดีจะท าให้จั ดการสถานการณ์ต่าง ๆ 
ให้เรียบร้อยไปได้ด้วยดี ฝ่ายความมั่นคง ความสุขในการท างานเป็นสิ่งส าคัญซึ่งเกิดจากการท างานที่
รักและชอบ การได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงานท าให้เกิดความภาคภูมิใจในการท างานและพร้อม
ที่จะท างานอย่าเต็มก าลังความสามารถ เมื่อมีปัญหาต้องการ การให้ค าปรึกษาและรับฟังความคิดเห็น
จากผู้บังคับบัญชา แบะความต้องการการชื่นชมจากผู้บังคับบัญชาในการท างาน และภาวะผู้น าในการ
ท างานของผู้บังคับบัญชาจะท างานเกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะและการท างานเป็นทีมฝ่ายอ านวย
ความเป็นธรรม การให้ค าปรึกษาและรับฟังความคิดเห็นจากผู้บังคับบัญชาเป็นสิ่งส าคัญในการท างาน 
 

13. ข้อเสนอแนะ 
 

13.1 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งนี้ 
1) ควรให้ความส าคัญกับการปรับเงินเดือนและสวัสดิการ เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับบริบท

ของงานและสภาพเศรษฐกิจ และเพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการการจูงใจและเป็นการบ ารุง
ขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากร  

2) ควรสร้างวัฒนธรรมองค์การแบบครอบครัวเพ่ือเป็นการสร้างความรักสามัคคี การช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดความรักและผูกพันกับหน่วยงาน พร้อมที่จะท างานเต็มก าลัง
ความสามารถเพ่ือให้หน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้   

3) ควรให้ความรู้เพ่ิมกับบุคลากร เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่พ่ึงได้รับ  
4) หน่วยงานควรให้บุคลากรแต่ละกลุ่มงาน/ฝ่าย ได้เรียนรู้งานของกลุ่มงาน/ฝ่ายอ่ืน ๆ 

เพ่ือจะได้เข้าใจในบริบทการท างานเพ่ือป้องกันปัญหาความไม่เข้าใจในการปฏิบัติงาน  และเพ่ือ
สามารถท างานแทนได ้กรณีท่ีจ าเป็นต้องโยกย้ายไปท างานกลุ่มงาน/ฝ่าย อ่ืน 
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5) ผู้บังคับบัญชาควรให้รางวัล/ชื่นชม บุคลากรที่ปฏิบัติงานดี ท างานส าเร็จ และให้ก าลังใจ

บุคลากรสม่ าเสมอเพ่ือเป็นการเสริมสร้างขวัญก าลังในการปฏิบัติงาน 
 

13.2 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 
ควรท าการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมและเพ่ิมความน่าเชื่อถือ 

และควรขยายการศึกษาวิจัยในที่ท าการปกครองอ าเภออ่ืน ๆ ทั่วประเทศ 
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ปัจจัยท่ีมีควำมสัมพันธก์ับควำมสุขในกำรท ำงำนของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
โรงเรียนสัตหีบวิทยำคม อ ำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ภำยใต้สถำนกำรณ์กำร

แพร่ระบำดของไวรัส โควิด-19 

นพรัตน์  สิทธิตั้งเจริญกุล* 

บทคัดย่อ  

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างาน 
ของบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสัตหีบวิทยามคม อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการวัดระดับปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมและราย
ด้าน และวัดระดับของความสุขในการท างาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  
แล้ววิเคราะห์หาความสัมพันธ์ด้วยโปรแกรมทางสถิติ SPSS ซึ่งประชากรกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสัตหีบวิทยามคม อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี การศึกษา 2564 
ทั้งหมด 85 คนและได้รับการตอบกลับจ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 82 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้ง
นี้ คือ แบบสอบถามเพ่ือวัดระดับคุณภาพชีวิตการท างานและระดับความสุขในการท างานภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ความถี่  (Frequency) ร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากนั้นท าการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้
สถิติ Chi-Square ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยคุณภาพชีวิตโดยภาพรวมและรายด้านที่มีต่อความสุข
ในการท างานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมของบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสัต
หีบวิทยาคม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อยู่ในระดับดี 
ส่วนคุณภาพชีวิตการท างานรายด้าน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อยู่ใน
ระดับดี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และด้านการรักษาดุลยภาพ
ระหว่างการท างานกับชีวิตส่วนตัว และอีก 2 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านค่าตอบแทน และ
ด้านสภาพการท างาน ส่วนความสุขในการท างานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
อยู่ในระดับ Happy โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ที่ 37.96 คิดเป็นร้อยละ 69.02  

ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานโดยรวม ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ความสุขในการท างานของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ค่า p=.194 ไม่มีนัยส าคัญ

                                                           
*
 นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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ทางสถิต ิส่วนความสัมพันธ์คุณภาพชีวิตการท างานรายด้าน พบว่าคุณภาพชีวิตการท างานด้านสภาพ
การท างานเป็นเพียงด้านเดียวที่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานของบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนสัตหีบวิทยามคม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 
ค่า p =.014 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้คือ จากผลการศึกษา
ครั้งนี้พบว่าปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสภาพการท างานเป็นเพียงด้านเดียวที่มีความสัมพันธ์กับความสุข  
ในการท างานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งชี้ให้เห็นว่าบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษาแห่งนี้ มีการพิจารณาประเด็นคุณภาพชีวิตด้านอ่ืนเป็นเรื่องขององค์บุคคล 
โดยสามารถแยกแยะออกจากการท างานได้อย่างชัดแจ้ง ประกอบกับปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสภาพ
การท างานเป็นปัจจัยที่เจือสมไปด้วยมิติแห่งความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลในองค์กร ดังนั้นผู้บริหาร
ควรพัฒนาและให้ความส าคัญกับปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานด้านสภาพการท างาน เพ่ือส่งเสริมการ
สร้างความสุขในการท างานให้กับบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรให้มากยิ่งขึ้น เมื่อความสุขระดับ
ปัจเจกได้ถักทอขึ้นอย่างเป็นระบบ ก็จะท าให้การบริหารงานบุคคลหรือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
มีความราบรื่นยิ่งขึ้น จะส่งผลดีต่อการกระบวนการการบริหารจัดการองค์กรในภาพรวม จนน าไปสู่
การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ในที่สุด เพราะศาสตร์แห่งการบริหารคือศาสตร์แห่งการควบคุม
ก ากับดูแล เมื่อระดับปัจเจกมีความสุข ก็จะส่งผลให้ภาพรวมระดับองค์กรมีความสุขด้วย ผลพวงของ
ความสุขในการท างานที่เกิดขึ้นของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นั้นย่อมตกทอดไปสู่นักเรียนซึ่งเป็นผู้รับการสอนหรือการถ่ายถอด
ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในที่สุด 

ค ำส ำคัญ: ความสุขการท างาน, บุคลากรทางการศึกษา, ไวรัสโควิด-19 

 
Abstract 

This research aims to study about the relative factor of happiness in working 
life of Sattahipwittayakhom school education personnel, Sattahip Subdistrict, Chonburi 
due to the outbreak and widespread of COVID-19 situation by rating working life 
quality and each side before rating the happiness in working life under the outbreak 
and widespread of COVID-19 situation then analyzing the relative via SPSS through 
sample group on this research; All 85 Sattahipwittayakhom school education personnel, 
Sattahip Subdistrict, Chonburi from 2021 academic year and was responded by 70 
personnel considering to 82 percentage. The Research instruments are the rating of 
happiness in working life due to the outbreak and widespread of COVID-19 situation 
questionnaires which is 5 rating scale. The analyzed statistics consist by Frequency, 
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Percentage,  ̅: average, and SD: Standard Deviation. After then, taking two tailed test 
by using Chi-Square statistics to study the overall of the factor that based on the 
relative of happiness and each side of happiness working life under the outbreak and 
widespread of COVID – 19 situation.  

The result of this study had found that the factor that based on the relative 
of happiness of Sattahipwittayakhom school education personnel, Sattahip Subdistrict, 
Chonburi under the outbreak and widespread of COVID-19 situation shown that the 
working life quality was in “GOOD” the working life quality by each side was “GOOD” 
in three sides; healthy, aware of information, and work life balance and was “AVERAGE” 
in two sides; remuneration and workplace environment. Therefore, the happiness while 
working under the outbreak and widespread of COVID-19 situation was in “HAPPY” as 
the average score 37.96 or 69.02 percentage. 

The result of two tailed test found that there is no relative with happiness in 
working life of Sattahipwittayakhom school  education personnel p=.194 statistics was 
not significant (p-value >.05). Therefore, the relative of each side found that only the 
working atmosphere relate with happiness working life of educational personnel Sattahip 
Subdistrict, Chonburi p=.014 the rating statistic level 0.5 was significant (p-value <.05). 
The recommendation of this research was the factor of working life quality there was 
only the working atmosphere relate with happiness working life of Sattahipwittayakhom 
school educational personnel under the outbreak and widespread of COVID-19 situation 
and it indicated that educational personnel in this school was considering the issue 
in other side of like quality as individual by able to recognized working circumstance. 
Nevertheless, the factor of life quality in working atmosphere was the factor that 
combined with good cooperative between educational personnel in the organization. 
Consequently, the board members should make and attach the importance with the 
factor of life quality in working side to encourage the happiness while working with 
the educational personnel in the organization. When the happiness is appeared and 
fulfilled, the system and cooperation between educational personnel will be more 
peaceful also will become a good result of the overall management process in the 
organization to accomplish school missions because the way to manage is the way 
to perform controlling. Happiness will caused the organized happy and allowed to 
happen with Sattahipwittayakhom school educational personnel under the outbreak 
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and widespread of COVID-19 situation. Moreover, all reactions will activate to the 
students learning with potential. 

Keywords:  Happiness Working, Education Personnel, COVID-19 
 

1. บทน ำ 
 

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่อ
ประชากรโลกเป็นวงกว้าง โดยมีจ านวนผู้ป่วยติดเชื้อและผู้ เสียชีวิตเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก 
ในระยะเวลาอันรวดเร็ว องค์การอนามัยโลกจึงได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรค
ระบาดใหญ่ (Pandemic) ในวันที่  11 มีนาคม พุทธศักราช 2563 (WHO, 2020, ย่อหน้า 17)  
อีกทั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังท าให้พฤติกรรมมนุษย์ พฤติกรรมการบริโภคและการ
บริการเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในหลาย ๆ ด้าน ส่งผลให้ในหลายภาคส่วนเกิดผลกระทบ  
เช่น เศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว เทคโนโลยี และการศึกษา องค์การอนามัยโลก WHO, UNICEF, 
& CIFRC ได้เสนอแนวทางในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในโรงเรียนโดยให้ตระหนักถึง 
การป้องกันทางด้านสภาวะแวดล้อมในโรงเรียน สุขอนามัยของนักเรียนและการผ่อนปรนการลาป่วย
ให้กับครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเมื่อมีอาการป่วย อีกทั้งยังส่งเสริมให้โรงเรียนจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์อีกด้วย (กรมควบคุมโรค, 2564)  

เมื่อบริบทต่าง ๆ ในสังคมถูกปรับเปลี่ยนด้วยโรคร้ายนี้ที่เป็นตัวแปรส าคัญจึง ส่งผลโดยตรง
ต่อมวลมนุษยชาติในด้านสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลกระทบต่อด้านสุขภาพจิต คนมีความเครียด 
ภาวะซึมเศร้า หรือฆ่าตัวตายเพ่ิมมากขึ้น (กรมสุขภาพจิต , 2564) จากผลส ารวจของ American 
Psychological Association (2020) พบว่าระดับความเครียดที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19 อยู่ในระดับสูง ผลของการระบาดได้เปลี่ยนแปลงชีวิตในทุกๆ ด้าน ตั้งแต่สุขภาพ การท างาน 
ไปจนถึงการศึกษาท่ีประเทศไทยก็เผชิญกับภาวะความเครียดสูงในช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัสโค
วิด-19 เช่นเดียวกัน (ข่าวไทยพีบีเอส, 2564) ภาวะความเครียดที่เกิดขึ้นจะท าให้บุคคลไม่มีความสุข  
มีผลกระทบต่อร่างกาย และจิตใจ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จะเห็นได้ว่าผลของการแพร่
ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลต่อภาวะความเครียดและความวิตกกังวลให้กับคนทุกวัยอย่างเห็น
ได้ชัด ทั้งวัยท างานที่ต้องปรับรูปแบบการท างานเป็นแบบ Work from home วัยเรียนที่ต้อง
ปรับเปลี่ยนการเรียน ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาตามมามากมายโดยเฉพาะความเครียด ความวิตกกังวล
ของครูผู้สอนต่อการจัดการเรียนการสอนที่ไม่ครบชั่วโมง การเรียนการสอนที่มากเกินไป ท าให้ครูต้อง
เผชิญกับความเครียดที่หลากหลายทั้งภาระงานที่มากขึ้น การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่  
การเปลี่ยนแปลงการวัดและประเมินผลใหม่ (ข่าวไทยรัฐ, 2564) ความกังวลที่มีต่อนักเรียนที่อาจเรียน
ไม่ทัน หรือเรียนไม่ครบตามหลักสูตร ซึ่งส่งผลให้ครูต้อง ปรับเปลี่ยนตัวเองให้ทันกับสถานการณ์  
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ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ต้องรู้จักกับการจัดการกับ ความเครียดที่เกิดขึ้นกับตนให้ได้ เพ่ือให้การ
สอนด าเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อย่างไรก็ตาม จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในห้วง
ระยะเวลาที่ผ่านมา มีข่าวสารเชิงลบที่ปรากฏตามหน้าสื่อต่าง ๆ อย่างน่าตกใจ เกี่ยวกับผลกระทบ
ของการเรียนการสอนออนไลน์ ที่ถูกเชื่อมโยงเข้ากับ ข่าวการฆ่าตัวตายหรือการเสียชีวิตของเด็ก
นักเรียน ,ข่าวการเรียกร้องไม่เรียนออนไลน์ และข่าวการเสนอการหยุดการเรียน ดังต่อไปนี้ 
เด็กนักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดชัยภูมิ ที่มีอายุเพียง 15 ปี ตัดสินใจผูกคอตนเอง
เสียชีวิต เนื่องด้วยเกิดอาการเครียดและกดดันจากการเรียนออนไลน์ (พีพีทีวีออนไลน์ , 2564) 
นอกจากข่าวการฆ่าตัวตายแล้วยังพบว่า มีข่าวการเสนอหยุดเรียนไว้ 1 ปี จากบุคลกรทางการศึกษา
ซึ่งเป็นนักวิชาการการศึกษาท่านหนึ่ง โดยให้เหตุผลว่าจากงานวิจัยพบว่า มีเด็กไทยขาดเรียนออนไลน์ 
กว่าร้อยละ 20 ประกอบกับข้อมูลด้านการศึกษาจากทั่วโลกที่พบว่าการเรียนออนไลน์ท าให้เกิดการ
ถดถอยทางการศึกษากว่าร้อยละ 20-50 (มติชนออนไลน์, 2564) นอกจากนี้จาก รายการ THE 
ACTIVE ได้มีการน าเสนอในหัวข้อ “#ไม่เรียนออนไลน์แล้ว กับปัญหาใหญ่ ท าเด็กหลุดออกจาก
ระบบ” ซึ่งเป็นการสนทนาเกี่ยวกับปัญหาของการเรียนออนไลน์ ระหว่างตัวแทนนักเรียน 
นักการศึกษา และครูผู้สอน พบว่า ในมุมมองมองของนักเรียนนั้น การเรียนออนไลน์ไม่สามารถตอบ
โจทย์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติได้ ผลมาจากความไม่พร้อม และไม่สามารถเข้าถึงการเรียนออนไลน์ได้ 
สิ่งที่อยากได้คือ “การรับฟัง” เพราะการเรียกร้องที่ผ่านมา การแสดงออกผ่านรูปแบบต่าง ๆ เท่าที่
นักเรียนจะท าได้ ไม่เคยได้รับการแก้ไขเลย เสียงของนักเรียนไม่เกิดการรับฟังอย่างแท้จริง ส่วนใน
มุมมองของนักวิชาการการศึกษาได้อภิปรายสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ ไม่ใช่ “การเรียนออนไลน์
(Online learning)” แต่เป็น “การเรียนทางไกลฉุกเฉิน (Emergency remote control)” เพราะไม่
มีเครื่องมือ ไม่มีระบบที่ผู้เรียนสามารถจัดการตนเองได้ และมีความหลากหลายในการเข้าถึงสื่อ ถ้าท า
ไม่ก่ีอาทิตย์อาจจะไม่หนัก แต่ตอนนี้มันเกินกว่าที่เด็กจะแบกรับความเครียดไหว ครูก็เช่นกัน อรรถพล 
อนันตวรสกุลได้เสนอมุมมองของครูผู้สอน พบว่า ครูผู้สอนเองก็ได้รับผลกระทบจากการสอนออนไลน์
เช่นกัน เนื่องจากระบบที่ “ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจครู” สอนออนไลน์เสร็จแล้ว ต้องท ารายงานส่งด้วย ถึงแม้
จะเข้าใจว่าจ าเป็นต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าได้ท าการสอนจริงก็ตาม แต่รายงานการสอนดังกล่าวเป็น
การเพ่ิมภาระให้ครู ที่จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการสอน และการติดตามดูแลนักเรียน แปลกใจที่
หน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนยังกังวลเรื่องการประเมินโรงเรียนในช่วงเวลาวิกฤตแบบนี้ด้วย (The 
Active, 2021) 

จากข่าวสารผลกระทบเชิงลบที่มีต่อภาคการศึกษาภายใต้บริบทของการแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19 ทางผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าบุคลกรทางการศึกษานั้นเปรียบเสมือนส่วนที่อยู่ระดับกลางน้ า 
ซึ่งเป็นส่วนที่สามารถควบคุมและบริหารจัดการได้ อยู่ในสถานะเป็นผู้ส่งผ่านความรู้ไปยังนักเรียน  
ที่เปรียบเสมือนอยู่ในระดับปลายน้ าที่สมควรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างมีคุณภาพจากครู  
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หรือบุคลกรทางการศึกษา การบริการจัดการระดับกลางน้ าที่มีคุณภาพนั้นจะช่วยลดผลกระทบเชิงลบ
ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนภายใต้การเรียนออนไลน์ได้ในที่สุด  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการสร้างความสุขในการท างานของบุคลากรทาง
การศึกษา ด้วยการพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับการสร้างความสุข
ในการท างานของบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกในภาวะ
วิกฤติหรือภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่นนี้ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์ท่ีอาจสร้างผลกระทบเชิงลบใด ๆ อันอาจจะเกิดข้ึนได้ในอนาคต ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาวิจัย 
เรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสัตหีบ
วิทยาคม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19” โดยด าเนินการ
ส ารวจข้อมูลจากบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม วิเคราะห์หาปัจจัยคุณภาพชีวิต
การท างาน ที่มีผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาแห่งนี้ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับจากผลวิจัยครั้งนี้ไปใช้ส าหรับเสนอ
แนวทางการพัฒนาสร้างความสุขในการท างานของบุคลากรทางการศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 เมื่อความสุขในการท างานของบุคคกรทางการศึกษาถูกส่งเสริมหรือสร้าง
ขึ้นมาได้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ความสุขนั้นก็จะถูกส่งต่อผ่านการเรียน
การสอนที่ดีมีคุณภาพไปยังนักเรียนผู้ซึ่งรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างเต็มเปี่ยม ส่งผลให้ครูและ
นักเรียนคลายความตึงเครียดในการเรียนการสอนลงได้ ตลอดจนเป็นส่วนช่วยสนับสนุนการสร้างผล
เชิงบวกต่อการเรียนออนไลน์ให้กับครูและนักเรียนได้ในที่สุด ความสุขในการท างานนั้นยังเป็นส่วน
องค์ประกอบที่ส าคัญในการบริหารจัดการองค์กรให้ด าเนินไปตามกรอบยุทธศาสตร์ พันธกิจ  
และแผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถร่วมกัน
ขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 

2.1 เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมและรายด้านของบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  

2.2 เพ่ือศึกษาความสุขในการท างานของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม  

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

2.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณภาพชีวิตโดยรวมและรายด้านของบุคลากรทาง

การศึกษาโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ต่อความสุขในการท างานภายใต้สถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
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3. ค ำถำมวิจัย 
 
3.1 ระดับคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมและรายด้าน ของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน 

สัตหีบวิทยาคม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นอย่างไร 
3.2 ระดับความสุขในการท างานของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อ.สัตหีบ 

จ.ชลบุรี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นอย่างไร 
3.3 ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์กับความสุขในการ

ท างานของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ภายใต้สถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หรือไม ่

 

4. สมมติฐำนของกำรวิจัย 
 
4.1 ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19  

4.2 ปัจจัยคุณภาพการท างานชีวิตรายด้านทุกด้าน ของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสัตหีบ
วิทยาคม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 

 

5. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การศึกษาครั้งนี้ด าเนินไปภายใต้
แนวคิดองค์กรแห่งความสุข Happy Workplace ประกอบกับแนวคิดการวัดความสุขด้วยตัวเอง 

Happinometer ที่ถูกพัฒนาขึ้นจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคณะ, 2555) 
ซึ่งผู้ศึกษาได้น ามาปรับใช้กับการศึกษาในครั้งนี้ที่เป็นการศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ดังนั้นการพัฒนาเครื่องมือแบบสอบถามจะถูกสอดแทรกไปด้วยมิติและบริบทแห่ง
สถานการณ์ของไวรัสโควิด-19 ที่เราก าลังเผชิญอยู่ ณ ปัจจุบัน ผู้ศึกษาได้รวมรวมปัจจัยที่คาดว่าจะมี
ความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อ.สัตหีบ 
จ.ชลบุรี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยก าหนดตัวแปร ซึ่งประกอบด้วย 
ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม ซึ่งตัวแปรอิสระได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ท างาน) และ ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
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โควิด-19 ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1) ด้านสุขภาพอนามัย 2) ด้านค่าตอบแทน 3) ด้านสภาพ 
การท างาน 4) ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และ 5) ด้านการรักษาดุลยภาพระหว่างการท างานกับชีวิต
ส่วนตัว เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19ในปัจจุบัน ผู้วิจัยได้ปรับ
และสอดแทรกมิติด้านปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานให้เป็น 5 ด้านตามรายละเอียดที่ปรากฎข้างต้น 
ส่วนตัวแปรตาม ได้แก่ ความสุขในการท างานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

ตัวแปรอิสระ                                                         ตัวแปรตำม 
 

 
 
                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

6. ระเบียบวิธีวิจัย 
 
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นศึกษาเชิงส ารวจ โดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้  

ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้คือบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อ าเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี ปีการศึกษา 2564 ทุกคนจ านวนทั้งสิ้น 85 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถาม
เพ่ือหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 
โควิด-19 ของบุคลากรทางการศึกษาที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตรา
ประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 40 ข้อ การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้น า

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. วุฒิการศึกษา 
5. ประสบการณ์การท างาน ควำมสุขในกำรท ำงำนภำยใต้

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของไวรัสโควิด-19 

 

ปัจจัยคุณภำพชีวิตกำรท ำงำน 

ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
ไวรัสโควิด-19 

1. ด้านสุขภาพอนามยั  
2. ด้านค่าตอบแทน 
3. ด้านสภาพการท างาน 
4. ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

5. ด้านการรักษาดุลยภาพระหว่างการท างาน
กับชีวิตส่วนตัว 
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แบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้รับการตอบ
กลับทั้งสิ้นจ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 82 และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ค่าสถิติ
พ้ืนฐานของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และร้อยละ 
(Percentage) ค่าสถิติพ้ืนฐานของ คุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมและรายด้าน และค่าสถิติพ้ืนฐาน

ของความสุขในการท างานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ได้แก่ค่าเฉลี่ย ( ̅) 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากนั้นท าการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ Chi-Square ศึกษา
ความสัมพันธ์ของปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมและรายด้านที่มีต่อความสุขในการท างาน
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ตั้งแต่ 
เดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

 

7. ผลกำรศึกษำ 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ สรุปสาระส าคัญของผลการศึกษาได้ดังต่อไปนี้ 
7.1 กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง ร้อยละ 81.4 เพศชาย ร้อยละ 18.6 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่

ระหว่าง 30-40 ปี ร้อยละ 40.00 มีสถานภาพสมรสมากที่สุด ร้อยละ 52.86 ระดับการศึกษาของกลุ่ม
ตัวอย่าง ระดับปริญญาตรี อยู่ที่ร้อยละ 74.2.9 ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 25.71 ประสบการณ์
ท างานในสถานศึกษาแห่งนี้ส่วนใหญ่ร้อยละ 39.40 ท างานมาแล้ว 5-10 ปี ตามด้วยประสบการณ์ 
น้อยกว่า 5 ปี ร้อยละ 37.90 และประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ร้อยละ 22.70%  

7.2 คุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมทั้ง 5 ด้าน ของบุคคลการทาการศึกษาโรงเรียนสัตหีบ
วิทยาคม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อยู่ในระดับดี 
เมื่อจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับดี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านค่าตอบแทนและ 
ด้านการรักษาดุลยภาพระหว่างการท างานกับชีวิตส่วนตัว ส่วนอีก 2 ด้านได้แก่ ด้านสภาพการท างาน 
และด้านค่าตอบแทน อยู่ในระดับปานกลาง ดังตารางที่ 1 

7.3 ความสุขในการท างานของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อ.สัตหีบ 
จ.ชลบุรี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อยู่ในระดับ Happy (มีความสุข)  
ดังตารางที่ 1 

7.4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานรายด้านกับความสุขในการท างาน
ของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยคุณภาพการท างานชีวิตด้านสภาพการท างานเป็น
ด้านเดียวที่มีความสัมพันธ์กับความสุขความสุขในการท างานของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน 
สัตหีบวิทยาคม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมีค่า 
p-value = .014 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ( P- Value <0.05 ) ดังตารางที่ 2 
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ตำรำงท่ี 1 สรุปผลการศึกษา 
ปัจจัยคุณภำพชีวิตกำรท ำงำน คะแนนเฉลี่ย 

(%) 
ระดับ 

1. ด้านสุขภาพอนามยั 25.98 (86.60 %) ดี 

2. ด้านค่าตอบแทน 18.06 (72.24 %) ปำนกลำง 
3. ด้านสภาพการท างาน 29.42 (73.55) ปำนกลำง 
4. ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 20.16 (80.64) ดี 
5. ด้านการรักษาดุลภาพระหว่างการท างานกับชีวิตส่วนตัว 19.64 (78.56 %) ดี 

ปัจจัยคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนโดยรวม 113.27 (78.12 %) ดี 
ควำมสุขในกำรท ำงำนภำยใต้สถำนกำรณ์โควิด-19 37.96 (69.02 %) Happy 

 
ตำรำงท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐำน ยอมรับ
สมมติฐำน 

ปฏิเสธ
สมมติฐำน 

P-value 

1. ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมมี
ความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

   0.194 

2. ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานรายด้านทุก
ด้านมีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างาน
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโค
วิด-19 

   

- ด้านสุขภาพอนามัย    0.230 
- ด้านค่าตอบแทน    0.483 

- ด้านสภาพการท างาน    0.014* 
- ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร    0.191 
- ด้านการรักษาดลุยภาพระหว่างการท างาน
กับชีวิตส่วนตัว 

   0.587 

 

8. อภิปรำยผลกำรศึกษำ  
 

ผลการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานของ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 
สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การศึกษาได้ดังนี้ 
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8.1 ปัจจัยคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของบุคลำกำรทำงกำรศึกษำโรงเรียนสัตหีบวิทยำคม  
โดยภำพรวมอยู่ในระดับดี  
เนื่องจากบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่เป็นข้าราชการประจ าที่มีรายได้หรือค่าตอบแทนที่

แน่นอน มีความมั่นคงในอาชีพ มีความรู้ความเข้าใจตลอดจนการรู้จักป้องกันตนจากสถานการณ์ 
โควิด-19 และให้คสามส าคัญสุขภาพอนามัยเป็นอย่างดี มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพการท างานที่
เปลี่ยนแปลงไปจากบริบทเดิม มีการติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ไวรัสโควิด-19 อย่างสม่ าเสมอ อีกทั้งยังสามารถบริหารจัดการและรักษาดุลยภาพระหว่างการท างาน
กับชีวิตส่วนตัวได้เป็นอย่างดี แม้จะอยู่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ก็ตาม 
ด้วยเหตุผลเช่นว่านี้จึงท าให้คุณภาพชีวิตโดยรวมของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อยู่ในระดับดี สอดคล้องกับอัญชลี วงษ์ขันธ์,
เกริกไกร แก้วล้วน และนเรศ ขันธะรี (2562) ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของ
ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับดี 
เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ใฝ่ศึกษาหาความรู้ พัฒนาตนเองให้มี
ความรู้ความสามารถอย่างสม่ าเสมอ สอดคล้องกับอัจฉรา สระวาส,ทิพพาศรี อินทะกูล,ประทวน 
มูลหล้า (ในส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา , 2561) ที่ได้ร่วมกัน
ศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานอยู่ในระดับดี เนื่องจากการ
จัดการศึกษาในปัจจุบันตอบสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดความมุ่งหมายในการจัดการศึกษา ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ประกอบกับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่
ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการดูแลเอาใจใส่ในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นมีการ
จัดตั้งหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นการ
เฉพาะ 
 

8.2 คุณภำพชีวิตกำรท ำงำนด้ำนสุขภำพอนำมัย อยู่ในระดับดี  
เนื่องจากบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาแห่งนี้ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตาม

มาตรการของหน่วยงานด้านสาธารณสุข ร้อยละ 81.43 เห็นความส าคัญของวัคซีนป้องกันไวรัส 
โควิด-19 ร้อยละ 78.57 และมีการป้องกันตนเองจาการแพร่ระบาดของโรค ร้อยละ 61.43 ตลอดจน
มีการดูแลสุขภาพตนเองด้วยการออกก าลังกายอยู่ในระดับปานกลาง จึงท าให้คุณภาพชีวิตด้าน
สุขภาพอนามัยของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
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ของไวรัสโควิด-19 อยู่ในระดับดี สอดคล้องกับผลการศึกษาของ (วรเทพ เวียงแก และคณะ, 2560) 
ได้ศึกษา คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร ด้านสุขภาพ
อยู่ในระดับดี เนื่องจากบุคลากรให้ความส าคัญกับเรื่องสุขภาพพลานมัยของตนเองเป็นอย่างดี อยากมี
มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูร ตลอดจนปลอดภัยจากโรคภัยต่าง ๆ สอดคล้องกับก าชัย เสนากิจ (2561) 
ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา 
เขต 26 จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานด้านสุขภาพ โดยรวมอยู่ใน
ระดับดี เพราะครูต้องการการดูแลสุขภาพตนเอง ต้องการการพักผ่อน และต้องการความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทางมาท างาน อีกทั้งยังสอดคล้องโดยเข้าลัษณะตามองค์ประกอบข้อที่ 2 ของ 
คุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Work Life: QWL) ของริชาร์ด วอลตัน (Richard Walton, 
1973) ว่าด้วย สภาพการท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ (Safe and Healthy 
Working Condition) ที่มีผลต่อจิตใจให้รู้สึกผ่อนคลายและปลอดภัยต่อสุขภาพอนามยของ
ผู้ปฏิบัติงาน ไม่เกิดผลเสียต่อสขภาพและปลอดภัย 
 

8.3 คุณภำพชีวิตด้ำนค่ำตอบแทน อยู่ในระดับปำนกลำง  
เนื่องจากบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาแห่งนี้มีรายได้ที่มั่นคงและแน่นอน มีความ

มั่นคงในอาชีพ มีสวัสดิการที่เพียงพอและเหมาะสมกับบริบทของการเป็นแม่พิมพ์ของชาติ แม้จะอยู่  
ในห้วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ภาระงานต่าง ๆ อาจถูกปรับเปลี่ยนไปเพ่ือ
ตอบสนองนโยบายขององค์กร เป็นผลให้ปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านค่าตอบแทนนั้นปรากฏอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดร้อยละ 41.43 มีความสอดคล้อง โดยเข้าลักษณะตามองค์ประกอบ
ข้อที่ 1 ของ คุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Work Life: QWL) ของริชาร์ด วอลตัน (Richard 
Walton, 1975) ว่าด้วยการได้รับค่าตอบแทนในการท างานที่เพียงพอและยุติธรรม (Adequate and 
FairCompensation) ค่าตอบแทนที่ได้รับจากการปฏิบัติงานต้องมีความเพียงพอต่อการด ารงชีวิต
ตามมาตรฐานการครองชีพและยุติธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานอ่ืน ๆ เป็นการตอบสนองขั้น
พ้ืนฐานในระดับที่อาจเพียงพอต่อการด ารงชีพ และมีความยุติธรรมสอดคล้องกับการศึกษาของปิย
ฉัตร มันจิตร (2557) ที่ได้ศึกษา คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูกลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 2 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตในการ
ท างานด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมของข้าราชการครูดังกล่าวอยู่ในระดับปานกลาง (ภายใต้สถานการณ์
ปกติไร้ซึ่งการแพร่ระบาดของโรคร้ายใด ๆ) สอดคล้องกับอัญชลี วงษ์ขันธ์ และคณะ (2562) ที่ได้วิจัย
การศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสม อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับอัจฉรา 
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สระวาส, ทิพพาศรี อินทะกูล และประทวน มูลหล้า (ในส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, 2561) ที่ได้ร่วมกันศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผล
การศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการท างาน ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทนเหมาะสมกับ สภาพเศรษฐกิจ
ปัจจุบัน อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี ้จากผลของการศึกษาท่ีสอดคล้องของแต่ละท่านอาจเป็นเพราะว่า 
ข้าราชการครูเป็นบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทน
หรือเงินเดือนที่ชัดแจ้งอยู่แล้ว เช่น ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ. 2556,  กฎ ก.ค.ศ. 
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561, ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วน
ราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552, พระราชกฤษฎีการการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และ 
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ไม่ปกติอย่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 จากผลการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานในด้านค่าตอบแทนของบุคลากรทาง
การศึกษาโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมก็ยังพบว่าอยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกันกับผลการศึกษาที่
ค้นพบในองค์กรทางการศึกษาอ่ืน ๆ ภายใต้สถานนการณ์ปกติ ดังกล่าวมาข้างต้น 
 

8.4 คุณภำพชีวิตด้ำนสภำพกำรท ำงำน อยู่ในระดับปำนกลำง  
เนื่องจาก นโยบายจากส่วนกลางและนโยบายจากผู้บังคับบัญชามีผลท าให้เกิดสภาพการ

ท างานที่ดีในมิติของความสัมพันธ์ในการท างานเป็นทีมมากที่สุด ร้อยละ 52.86  ทั้งความรักใคร่
สามัคคีระหว่างบุคลากร ร้อยละ 47.14 สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการท างานในรูปแบบการเรียน
การสอนออนไลน์ ตลอดจนนโยบายการท างานแบบ Work From Home ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตการท างานด้านสภาพการท างานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 
ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามผลการศึกษาของข้าพเจ้าที่แม้จะเป็นการศึกษาปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสภาพ  
การท างานที่เกิดขึ้นภายใต้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังสอดคล้องกับการศึกษาของวรเทพ 
เวียงแก และคณะ (2560) ที่ได้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พบว่า คุณภาพชีวิต
การท างานอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากบุคลากรมีวิธีการท างานที่ดีจะท าให้ข้าราชการครูท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ มีขวัญก าลังใจและแรงจูงใจในการท างานอย่างสร้างสรรค์ ท างานด้วยความ
กระตือรือร้น สอดคล้องตามทฤษฎีองคคประกอบคู่ของเฮอร์ เบิร์ก (Herzberg, Mausner & 
Synderman, 1959) ในปัจจัยจูงใจด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติและปัจจัยค ้าจุนในด้านโอกาส ที่จะได้รับ
ความก้าวหน้าในอนาคต สอดคล้องกับแนวคิดของ บลูซ: และแบล็คเบิร์น (เอกลักษณ์ ชุมภูชัย , 
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2561, น.14-15; Bruce and Blackburn, 1992) ที่ได้กล่าวถึง องค์ประกอบที่ส าคัญของคุณภาพ
ชีวิตในการท างาน ในข้อที่ 6 ว่าด้วย การท างานในสภาพที่ปราศจากความเครียดและมีโอกาสก้าวหน้า
ในหน้าที่การนั้น เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างหนึ่งของคุณภาพชีวิตในการท างาน  
 

8.5 คุณภำพชีวิตด้ำนกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส
โควิด-19 อยู่ในระดับดี  

เนื่องจากบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาแห่งนี้ มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เท่าทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด กว่าร้อยละ 57.14 อีกทั้ง ข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นที่
ได้รับยังส่งผลต่อการปฏิบัติงานในภาพรวมของบุคลากรทางการศึกษาในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
รองลงมา ร้อยละ 54.29 มีการติดตามข้อมูลข่าสสารอย่างสม่ าเสมอ และมีความเชื่อถือในข้อมูลของ
ทางภาครัฐที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางรองลงมาตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของธานี 
ชัยวัฒน์ และคณะ (2563) โดยการสนับสนุนร่วมกันระหว่าง คณะเศรษฐศาสตร์ สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พบว่า  
กลไกการสื่อสารในระดับชุมชนครัวเรือนไทยนี้ สื่อบุคคล เช่น อสม. อสส. เพ่ือน ญาติมิตร และสื่อ
ชุมชน เช่น หอกระจายข่าว ยังมีอิทธิพลต่อการรับรู้และทัศนคติของคนเหล่านี้ อยู่ โดยเฉพาะใน
สถานการณ์ COVID-19 นี้ พ่อ แม่ และผู้มีความรู้ในครัวเรือนที่ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดมีอิทธิพล
ต่อการรับรู้ข่าวสาร และการให้ความร่วมมือต่อมาตรการของรัฐ และฝ่ายสาธารณสุขมาก สอดคล้อง
กับประวีณา พลเขตต์ และเจษฎา ศาลาทอง (2561) ได้ท าศึกษาวิจัยเรื่องการรับรู้และการรู้เท่าทันสื่อ
ของผู้ชมรายการชัวร์ก่อนแชร์ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักทุกคนมีการรับรู้ด้านเนื้อหาและ
วิธีการน าเสนอของ รายการชัวร์ก่อนแชร์ แต่ในแง่ของการรับรู้แบบรู้เท่าทันสื่อและการน าไปใช้
ประโยชน์จะแตกต่างกัน ไปในแต่ละบุคคล และในส่วนของระดับการเปิดรับพบว่ารายการชัวร์ก่อน
แชร์สามารถเปลี่ยนแปลง ทัศนคติการเชื่อและการแชร์ข่าวในกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก และมีกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลหลักบางส่วนที่มีการ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเชื่อและการแชร์ข่าว เนื่องมาจากปัจจัยด้านภูมิ
หลังทางสังคม อุปนิสัย ประสบการณ์และทัศนคติต่อข่าวแชร์ และความชอบส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน
อย่างไรก็ตามคุณภาพชีวิตการท างานด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นมุมมองใหม่ที่ผู้วิจัยได้สอดแทรก
ลงงานวิจัยนี้ เพ่ือสื่อเห็นถึงมิติใหม่ของคุณภาพชีวิตการท างานบุคลากรทางการศึกษาภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เข้าลักษณะตามความสุขในการท างานเกิดจากความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เกิดจากองค์ประกอบที่หลากหลายของ 
ศิรินทิพย์ ผอมน้อย (2560) ในข้อที่ 9 ว่าด้วยการสื่อสารรวดเร็วทันเหตุการณ์ คือองค์ประกอบหนึ่ง
ของของความพึงพอใจในงาน จนน าไปสู่ความสุขในการท างานได้ในที่สุด 
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8.6 คุณภำพชีวิตกำรท ำงำนด้ำนกำรรักษำดุลยภำพระหว่ำงกำรท ำงำนกับชีวิตส่วนตัว
ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 อยู่ในระดับดี  

เนื่องจากสามารถบริหารจัดการภาระงานที่รับผิดชอบได้เหมาะสมกับการด าเนินชีวิตส่วนตัว
และครอบครัวได้ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสูด กว่าร้อยละ 64.29 มีการบริหารจัดการเวลาในการ
ปฏิบัติงานกับการใช้ชีวิตส่วนตัว ตลอดจนปรับตัวให้เข้ากับการท างานในรูปแบบ Work from home 
ได้ในระดับดีโดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 60 รองลงมาตามล าดับ อย่างไรก็ตามภายใต้สถานณ์เช่นนี้ แม้ว่า
บางครั้งบุคลากรทางการศึกษาเองอาจจะมีการปฏิบัติงานนอกเวลาบ้างเป็นครั้งบางคราวเพ่ือความ
อ่อนตัวต่อบริบทการท างานเช่นว่านี้  ผลการศึกษาก็ยังพบอีกว่าบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศกึษาแห่งนี้สามารถบริหารจัดการภารกิจหรือเนื้องานที่ต้องท านอกเวลาให้เข้ากับชีวิตส่วนตัวได้
ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 55.71  

จากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการศึกษาในครั้งนี้จึงอนุมาณได้ว่าเมื่อบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาแห่งนี้ มีการบริหารจัดการบริบทของการท างานให้เข้ากับการใช้ชีวิตส่วนตัวได้ดี ชี้ให้เห็น
ว่าบุคลากกรกลุ่มตัวอย่างนี้มีความพึงพอในใจงาน สอดคล้องกับปิยฉัตร มันจิตร (2557) ที่ได้ศึกษา 
คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูกลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานด้านความสมดุลระหว่างชีวิต
กับการท างาน พบว่าคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครู กลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต2 ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน อยู่
ในระดับดี เรียงล าดับค่าเฉลี่ย เนื่องจากการได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากเพ่ือนร่วมงานและ
ครอบครัวในการปฏิบัติงาน มีความพอใจในชีวิตการท างานกับต าแหน่งที่ด ารงอยู่ รู้สึกมีความสุขกับ
การใช้ชีวิต ส่วนตัวและชีวิตการท างาน รู้สึกพอใจในชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัวและท่านใช้เวลา
ว่างสอดคล้องกับการศึกษาของสุนทรีพร อ าพลพร , ภิเษก จันทร์เอ่ียม และอรสา โกสลานนทกุล 
(2552) ทีไ่ดท้ าการศึกษาวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(เป็นการศึกษาในสถานการณ์ปกติที่ไม่มีการแพร่ระบาดของโรคร้ายใดที่ส่งผลกระทบกับทั้งโลกในวง
กว้าง) ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับ
การท างานอยู่ในระดับดี อาจเป็นเพราะส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวในการปฏิบัติงาน 
และมีความสุขกับการปฏิบัติงาน อีกท้ังยังบริหารจัดการระว่างการท างานกับชีวิตส่วนตัวได้ดี 
 

8.7 ควำมสุขในกำรท ำงำนของบุคลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรียนสัตหีบวิทยำคม ภำยใต้
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 อยู่ในระดับ Happy (มีควำมสุข)   

เนื่องจากบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาแห่งนี้มีความเชื่อมั่นในผู้บริหารที่สามารถ
บริหารจัดการตลอดจนแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับภาระงานภายใต้สถานการณ์ความไม่แน่นอนเนื่องด้วยการ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ท าให้บริบทของการท างานถูกปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อยไปเพ่ือให้สอดคล้อง



 547 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอสิระของ 
นักศึกษาหลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุรี 

กับนโยบายจากส่วนกลางที่วางเป็นบรรทัดฐานอยู่แล้ว โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ร้อยละ 50.00 และ 
ด้วยปัจจุบันระบบงานบริหารของสถานศึกษานั้นมีความชัดเจนในด้านนโยบาย มีการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ มีการน านโยบายจากหน่วยเหนือเข้าสู่กระบวนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติได้เป็น
อย่างดี อกีท้ัง ผู้บริหารองค์กรก็ได้แสดงภาวะความเป็นผู้น า ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นในการบริหาร
จัดการงานในด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี แม้จะอยู่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
ที่ทั่วโลกก าลังเผชิญอยู่ก็ตาม ประกอบกับบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเองก็มีความกระตือรือร้นที่
จะปรับตัวให้เข้ากับการปฏิบัติงานภายใต้บริบทแห่งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 มีความ
รับผิดชอบ มีความรักสามัคคี แยกแยะเรื่องชีวิตส่วนตัวกับเนื้องานได้เป็นอย่างดี แม้จะตกอยู่ภายใต้
สถานการณ์อันย่ าแย่ที่ทั่วโลกก าลังพานพบอยู่ใน ณ ขณะนี้ ด้วยเหตุผลเช่นว่าอันได้กล่าวมาข้างต้น 
จึงส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในงานที่ท า เกิดความรักองค์กร มีความรู้สึกเป็นส่วนส าคัญในองค์กร 
และเป็นที่มาของระดับความสุขในการท างานของบุคลากรทางการศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 สอดคล้องกับงานของเมธาพร ผังลักษณ์ (2559) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความสุข
ในการท างานของครูในอ าเภอเมือง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 1 (เป็นการศึกษาในสถานการณ์ปกติท่ีไม่มีการแพร่ระบาดของโรคร้ายใดที่ส่งผลกระทบกับทั้งโลก
ในวงกว้าง) ผลการศึกษาพบว่าความสุขในการท างานของครูโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าครูในอ าเภอเมือง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 1 มีการติดต่อสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษามุ่งมันในการบริหารงาน ให้
เกิดความส าเร็จในงาน สร้างความรักความผูกพันให้เกิดข้ึนในองค์กรซึ่งจะท าให้เกิดการท างานร่วมกัน
อย่างมีความสุข มีผลงานอันอันเป็นที่ยอมรับนับถือจากเพ่ือนร่วมงาน และสามารถเป็นที่ปรึกษาที่ดี
แก่สมาชิกในทีมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ สอดคล้องกับชวนชม ชินะตังกูร, ศิริชัย ชินะตังกูร 
และสมใจ เดชบ ารุง (2560) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความสุขในการท างานของบุคลากรการศึกษา สังกัด
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบว่า ความสุขในการทางาน ของบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากแสดงให้เห็นว่า บุคลากรทางการศึกษา สังกด
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพ่ึงพาอาศัยและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ระหว่างเพ่ือนร่วมงานและ 
เมื่อสถานศึกษา สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อ 
การปฏิบัติงาน จะท าให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการท างาน และเมื่อบุคลากรทางการศึกษามีอารมณ์
ทางบวกในการท างานจะท าให้มีความกระตือรือร้นและสนุกกับการท างาน รู้สึกถึงคุณค่าของตนเอง
และภูมิใจในตนเอง เมื่อได้ท างานอันจะน าไปส่ิความพึงพอใจที่ อยากจะท างานให้บรรลุผลส าเร็จเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนและคุณภาพการปฏิบัติงานต่อไป  

อย่างไรก็ตาม แม้จะอยู่ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระดับความสุข
ของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมที่ค้นพบว่าอยู่ในระดับ Happy (มีความสุข) 
หากพิจารณาเปรียบเทียบแล้วก็จะอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกันกับงานวิจัยข้างต้นที่สอดคล้องกัน 



 548 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอสิระของ 
นักศึกษาหลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุรี 

8.8 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนโดยรวมต่อควำมสุขในกำร
ท ำงำนของบุคลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรียนสัตหีบวิทยำคม ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
ไวรัสโควิด-19 ซึ่งปฏิเสธสมมุติฐำน  

โดยอธิบายได้ดังต่อไปนี้  คุณภาพชีวิตโดยภาพรวมทั้ง 5 ด้านของบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นั้นอยู่ในระดับดี 
อย่างไรก็ตามจากการทดสอบสมมุติฐานก็พบว่า แม้คุณภาพชีวิตโดยรวมนั้นจะปรากฏอยู่ในระดับดี 
แต่ก็มิได้มีความพันธ์ต่อความสุขในการท างานภายใต้สถานการณ์การแพร่บาดของไวรัสโควิด -19 
แต่อย่างใด โดยมีค่า p-value = 0.587 ซึ่งไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value >.05) เนื่องจากปัจจัย
คุณภาพชีวิตการท างานรายด้าน ส่วนใหญ่แล้วนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวที่บุคลากรทางการศึกษาให้
ความส าคัญโดยแยกแยะออกจากเรื่องงานได้อย่างเด่นชัด ไม่ว่าจะเป็น เรื่องสุขภาพอนามัย 
ค่าตอบแทนที่เหมาสม การับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการรักษาดุลยภาพระห่างการท างานกับชีวิตส่วนตัว 
ที่มิได้มีความพันธ์โดยตรงกับความสุขในการท างานของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาแห่งนี้
ภายใต้สถานการณ์การแพร่บาดของไวรัสโควิด-19 จึงชี้ให้เห็นว่า คุณภาพชีวิตโดยภาพรวม ที่ปรากฎ
อยู่ภายใต้บริบทแห่งความเป็นองค์บุคคลของบุคลากรทางการศึกษาในองค์กรแห่งนี้ ไม่มีความสัมพันธ์
กับความสุขในการท างานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Robert Waldinger (2015) ที่ศึกษาความสุขของมนุษย์ ยาวนานกว่า 75 ปี นักวิจัยของ
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สนใจศึกษาหาค าตอบว่า “อะไรท าให้คนเรามีความสุข” 
พบว่า ความมั่งคั่งร่ ารวย สถานะทางสังคม ซึ่งรวมถึงการได้รับการนับหน้าถือตา รวมทั้งต าแหน่ง
หน้าที่การงานที่ดีนั้น ไม่จ าเป็นจะต้องท าให้เกิดความสุขและสุขภาพที่ดีเสมอไป Robert Waldinger 
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชที่คณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และเป็นผู้อ านวยการ
โครงการศึกษาเรื่องนี้ ชี้ว่า สิ่งที่ได้พบจากการศึกษาผู้คนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ก็คือความสัมพันธ์ที่
เรามีกับคนอ่ืนรอบตัวนั้น ส่งผลต่อสุขภาพและความสุขในชีวิตของเรา Robert Waldinger กล่าวว่า
ในขณะที่การดูแลร่างกายมีความส าคัญ แต่การใส่ใจในความสัมพันธ์ก็ส าคัญไม่แพ้กัน เพราะถือเป็น
การดูแลตัวเองในอีกลักษณะหนึ่ง และยังเน้นว่าความสัมพันธ์ที่ดีนั้นไม่เพียงช่วยปกป้องและมีผลดีต่อ
สุขภาพร่างกายเท่านั้น แต่ยังดีต่อจิตใจและต่อสมองด้วย เขาอธิบายว่า การมีความสัมพันธ์ที่ดีมี
คุณภาพกับคนอื่นนี้ ไม่จ ากัดอยู่เฉพาะกับคู่สมรสเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกับเพ่ือน ผู้ร่วมงาน และสมาชิก
ในครอบครัวด้วย และที่ส าคัญกว่าก็คือ ความสัมพันธ์ที่เรามีนี้มีบทบาทส าคัญกว่าปัจจัยเรื่องความมั่ง
คั่ง ฐานะทางสังคม ระดับสติปัญญา หรือพันธุกรรม ในการช่วยสร้างความสุข ท าให้เรามีสุขภาพดีและ
มีอายุยืนยาว พวกเขาเรียนรู้ว่า ความร่ ารวย ความโด่งดัง หรือ แม้แต่ “ความส าเร็จในหน้าที่การงาน” 
ไม่ใช่ค าตอบของการมีชีวิตที่มีความสุข แต่เป็น “ความสัมพันธ์ที่ดี” ต่างหาก ที่น ามาซึ่งสิ่งเหล่านั้น 
นอกจากนั้นความสัมพันธ์ที่ว่านี้ไม่จ าเป็นจะต้องเป็นความสัมพันธ์แบบอารมณ์รักหรือกับคนต่างเพศ 
แต่อาจเป็นความสัมพันธ์กับใครก็ตามในลักษณะที่ท าให้เรารู้สึกสบายใจ สามารถไว้เนื้อเชื่อใจ และ
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พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันได้ และที่ส าคัญที่สุดก็คือความสัมพันธ์ที่เ รามีกับคนอ่ืนนี้ไม่จ าเป็นต้อง
สมบูรณ์แบบเสมอไป แต่ขอให้เป็นความสัมพันธ์ในลักษณะที่เรียกได้ว่า มีคนบางคนที่เราสามารถ
เรียกได้ว่าเพ่ือนและพ่ึงพาได้ยามที่มีปัญหานั่นเอง 

ดังนั้น การที่ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณภาพชีวิตโดยภาพรวมกับความสุข  
ในการท างานของบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ไม่พบความสัมพันธ์จึงมิใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้หรือผิด
วิสัยแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามนอกจากความสอดคล้องกับผลการวิจัยดังกล่าวแล้ว อาจเป็นเพราะการ
วิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับความสุขในการท างาน
ของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-
19 จึงท าให้บริบทของเครื่องมือที่ถูกสร้างขึ้นถูกปรับให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส  
โควิด-19 ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาภายใต้สถานการณ์ปกติอย่างที่เคยเป็น จึงเป็น
ที่มาของผลการศึกษาอีกมิติหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่า แม้บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จะมี
มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีก็ตาม ก็มิได้หมายความว่าจะต้องมีความสัมพันธ์
กับความสุขในการท างานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เสมอไป 
 

8.9 ปัจจัยคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนรำยด้ำนที่มีควำมสัมพันธ์กับควำมสุขในกำรท ำงำน
ของบุคลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรียนสัตหีบวิทยำคม ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส
โควิด-19 กำรศึกษำครั้งนี้พบควำมสัมพันธ์ที่ตรงตำมสมมุติฐำนเพียงด้ำนเดียว 

ดังตารางที่ 2 อธิบายได้ว่า ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานด้านสภาพการท างาน อยู่ในระดับ
ปานกลาง และเป็นเพียงด้านเดียวที่มีความสัมพันธ์ต่อความสุขในการท างานของบุคลากรทาง
การศึกษาโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 
โควิด-19 โดยมีค่า p-value = .014 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านที่เหลืออีก 4 ด้านนั้น 
มีค่า p-value เกินกว่า 0.05 ทั้งหมด ซึ่งแสดงว่าไม่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานภายใต้
สถานการณ์ของไวรัสโควิด-19 นั่นเอง การที่ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานด้านสภาพการท างานมี
ความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสควิด -19นั้นเนื่อง
ด้วยปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานด้านสภาพการท างานเป็นด้านเดียว ที่อยู่นอกเหนือบริบทแห่งความ
เป็นส่วนตัวหรือองค์บุคคล ซึ่งเป็นด้านที่ว่าด้วยเรื่องบริบทของสภาพการท างานโดยรวม อาทิเช่น 
นโยบายต่าง ๆ จากส่วนกลาง นโยบายจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหาร , ความสัมพันธ์กับเพ่ือน
ร่วมงาน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา, ความสามัคคี, การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ, สภาพแวดล้อม 
ที่เปลี่ยน ,ความพึงพอใจในบริบทของการท างานที่ถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบไป เป็นต้น ด้วยเหตุผลเช่น
ว่านี้ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า การที่ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานด้านสภาพการท างานมีความสัมพันธ์ต่อ
ความสุขในการท างานของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ภายใต้
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สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้น เนื่องจากบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาแห่ง
นี้ มีการพิจารณาประเด็นคุณภาพชีวิตด้านอ่ืนเป็นเรื่องขององค์บุคคล โดยแยกออกจากการท างานได้
อย่างชัดแจ้ง ประกอบกับปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานด้านสภาพการท างานนั้นเป็นปัจจัยที่ถูกเจือสม
ไปด้วยความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลในองค์กร จึงท าให้การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุข
ในการท างานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ครั้งนี้ ได้ค้นพบกับมิติแห่งความ
เป็นมืออาชีพของบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาแห่งนี้ที่ชี้ให้เห็นว่า มีเพียงปัจจัยคุณภาพชีวิต
การท างานด้านสภาพการท างานเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อีกทั้งยังชี้ให้เห็นว่าปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานด้านสภาพการ
ท างานเป็นปัจจัยที่อยู่เหนือปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานด้านอ่ืนๆที่ไม่ปรากฎความสัมพันธ์กับ
ความสุขในการท างานภายใต้สถานการณ์อันย่ าแย่อย่างการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อีกด้วย 
สอดคล้องกับ มนชนก ชูพรรคเจริญ (2562) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสุขในการท างาน
ของพนักงานเอกชนในพื้นที่ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ปัจจัยคุณภาชีวิตด้านสภาพการ
ท างานมีความสัมพันธ์กับความสุขโดยรวมในการท างานของพนักงานเอกชนในพ้ืนที่ดังกล่าว ในระดับ
มาก และมีทิศทางเดียวกัน มีนัยส าคัญทางสถิติ อีกทั้งยังสอดคล้องกับ Robert Waldinger (2015) 
ที่ศึกษาความสุขของมนุษย์ ยาวนานกว่า 75 ปี พบว่าความร่ ารวย ความโด่งดัง หรือ แม้แต่ 
“ความส าเร็จในหน้าที่การงาน” ไม่ใช่ค าตอบของการมีชีวิตที่มีความสุข แต่เป็น “ความสัมพันธ์ที่ดี” 
ต่างหากท่ีน ามาซึ่งสิ่งเหล่านั้น เช่นเดียวกันกับปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานด้านสภาพการท างานของ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ภายใต้สถานการณ์การพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 มีมิติของความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรในทุกระดับขององค์กรเข้ามาเจือสมกับ
ด้านสภาพการท างานโดยรวม และนั่นเป็นเหตุผลที่เชื่อได้ว่าคุณภาพชีวิติการท างานด้านสภาพการ
ท างานของบุคลากรทางการศึกษาแห่งนี้มีความส าพันธ์กับความสุขในการท างานภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Robert Waldinger ที่ได้
กล่าวไว้ในข้างต้น 
 

9. ข้อเสนอแนะ 
 

9.1 ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ 
9.1.1 จากผลการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านสภาพการท างานเป็น

ปัจจัยเพียงด้านเดียวที่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน  
สัตหีบวิทยาคม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ดังนั้น
ผู้บริหารควรพัฒนาและให้ความส าคัญ กับปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานด้านสภาพการท างาน  
เพ่ือส่งเสริมการสร้างความสุขในการท างานให้กับบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรให้มากยิ่งขึ้น  
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เมื่อความสุขระดับปัจเจกได้ทักทอขึ้นอย่างเป็นระบบ ก็จะท าให้การบริหารงานบุคคลหรือการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ มีความราบรื่นยิ่งขึ้น จะส่งผลดีต่อการกระบวนการการบริหารจัดการองค์กร 
ในภาพรวม จนน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ในที่สุด เพราะศาสตร์แห่งการบริหาร  
คือศาสตร์แห่งการควบคุมก ากับดูแล เมื่อระดับปัจเจกมีความสุข ก็จะส่งผลให้ภาพรวมระดับองค์กร  
มีความสุขด้วย ผลพวงของความสุขในการท างานที่เกิดขึ้นของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสัตหีบ
วิทยาคม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้นย่อมตกทอดไปสู่
นักเรียนซึ่งเป็นผู้รับการสอนหรือการถ่ายถอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปใน
ที่สุด  

9.1.2 ระดับความสุขในการท างานของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จากการศึกษาแม้จะมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 
Happy อยู่แล้วก็ตาม ผู้บริหารก็ควรที่จะรักษาให้เป็นมาตรฐานตลอดจนพัฒนากระบวนการต่าง  ๆ
ด้านความสุขในการท างานของบุคลากรในสังกัดให้ดียิ่งขึ้น ในลักษณะการเติบโตทางความสุขในการ
ท างานอย่างยั่งยืนต่อไป 

9.1 .3 จากการวิ เคราะห์ขอมูลในส่วนของความสุข ในการท างานของบุคลากร 
ทางการศึกษาในสถานศึกษาแห่งนี้ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 พบว่า
ค าถาม ข้อที่มีคะแนนมากที่สุดเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้บริหาร ดังนั้น
การวิจัยครั้งนี้จึงชี้ให้เห็นว่า บริบทของความมีภาวะผู้น าที่ดีของผู้บริหารนั้น มีบทบาทส าคัญและส่งผล
ต่อการท างานอย่างมีความสุขของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาแห่งนี้ อีกทั้งยังมีบทบาท
ส าคัญยิ่งต่อการบริหารจัดการองค์กร ภายใต้สถานการณ์อันไม่ปกตินี้ ด้วยเหตุผลเช่นว่านี้จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะต้องพัฒนาตนเองและทีมงานให้พร้อมเผชิญกับปัญหาอุปสรรค์ที่อาจเกิดขึ้นและ
สร้างผลกระทบเชิงลบให้กับองค์กรอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าสู่ระดับที่ดียิ่ งขึ้นไป
อย่างยั่งยืน 
 

9.2 ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป 
9.2.1 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสภาพการท างานของ

บุคลากรทางการศึกษาในองค์กรเพ่ือพัฒนาสู่การสร้างความสุขในการท างานภายใต้สถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

9.2.2 ควรศึกษาแนวทางที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมความสุขในการท างานของบุคลากร 
ทางการศึกษา 

9.2.3 ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการท างานของบุคลกรทางการศึกษา 
ในองค์กรอื่น ๆ หรือ ภูมิภาคอ่ืน ๆ เพ่ือให้ได้ผลการศึกษาที่หลากหลายมิติ 
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กำรศึกษำควำมผูกพันต่อองค์กรของบุคลำกร:  
กรณีศึกษำ ฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป ส ำนักงำนศุลกำกรท่ำเรือแหลมฉบงั 

เบญจ์รวี ศรีชนะ* 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร และ 2) 
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรของฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงาน
ศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ท าการศึกษาข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับบุคลากรของฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จ านวน 17 คน โดยการวิเคราะห์ความถี่ อัตราส่วนร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมถึงการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ t-test, One-way ANOVA และ
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียรสัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี และ 41-50 ปี 
สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นลูกจ้าง มีระยะเวลาในการท างานในองค์กรต่ ากว่า 2 ปี 
สังกัดกลุ่มงานธุรการทั่วไป มีระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรอยู่ในระดับมากที่สุด 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร ได้แก่ 
การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ทัศนคติต่อผู้บังคับบัญชา และทัศนคติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ส่วนปัจจัยที่
ไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ประเภท
การจ้างงาน ระยะเวลาในการท างานในหน่วยงานองค์กร สังกัดปฏิบัติงาน ความท้าทายของงาน 
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ สภาพแวดล้อมในการท างาน ความมั่นคงและความน่าเชื่อถือขององค์กร 
ความรู้สึกว่ามีความส าคัญกับองค์กร และทัศนคติต่อเพ่ือนร่วมงาน  

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา การทบทวนโครงสร้างองค์กร การเลือกคนปฏิบัติงานให้เหมาะสม
กับหน้าที่และความรับผิดชอบ การให้โอกาสในการร่วมวางแผนเพ่ือก าหนดเป้าหมายขององค์กร พร้อมทั้ง
การพิจารณาค่าตอบแทนและสวัสดิการให้เหมาะสมและเป็นธรรม ซึ่งเป็นการตอบสนองความคาดหวัง
พ้ืนฐานของมนุษย์ และจูงใจให้บุคลากรมีความตั้งมั่นในการท างาน กระตือรือร้น พร้อมที่จะเสียสละและ
พยายามในการปฏิบัติงาน น าไปสู่การท างานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งผู้บังคับบัญชาที่มีภาวะผู้น าเป็น
แบบอย่างที่ดี ให้การสนับสนุนและค าปรึกษา และระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของผู้บังคับบัญชา 
ส่งผลต่อความต่อเนื่องของนโยบายในการท างาน ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ช่วยเหลือและส่งเสริมในการปฏิบัติงาน 
ช่วยให้ท างานได้อย่างราบรื่น บรรลุเป้าหมายขององค์กรและเพ่ิมความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรอีกด้วย 
ค ำส ำคัญ: ความผูกพันต่อองค์กร บริหารงานทั่วไป 

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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1. บทน ำ 
 

ปัจจุบันองค์การต่าง ๆ ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งจากปัจจัยภายในและ
ภายนอกองค์การ รวมถึงการแข่งขันกันที่มีความรุนแรงมากขึ้น องค์การต้องปรับตัวให้สอดรับกับ
สถานการณ์เพ่ือตอบสนองความต้องการและความอยู่รอดในธุรกิจ เราปฏิเสธไม่ได้ว่าทรัพยากรบุคคล
เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญที่ช่วยให้องค์การสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
เป้าหมาย องค์การจึงต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถให้มาอยู่ในองค์การ ท าให้เกิดสงครามการ
แย่งชิงคนเก่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่มีลักษณะที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะทาง 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์  มีความส าคัญส าหรับการบริหารองค์การ เริ่มตั้งแต่การคัดเลือก
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถตรงกับต าแหน่งหน้าที่และเหมาะสมกับงาน ท าให้การท างานมีคุณภาพ 
ผลงานที่ออกมาได้ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล การรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพในการท างานให้อยู่
กับองค์การ การประเมินผลการท างาน วิเคราะห์การท างาน เพ่ือจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรอย่าง
เหมาะสม องค์การควรจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมเพ่ือให้บุคลากรพึงพอใจ และจูงใจให้บุคลากรเกิด
ความรักในงาน ก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร 

ความผูกพันต่อองค์กร เป็นทัศนคติหรือความรู้สึกที่บุคลากรมีต่อองค์กร ความจงรักภักดี 
วัฒนธรรมร่วม ความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์กร และทุ่มเทความสามารถในการปฏิบัติงาน
อย่างเด็มที่ เพ่ือให้องค์การบรรลุเป้าหมาย บุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์กรจะมีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ในทางตรงกันข้าม หากบุคลากรไม่มีความผูกพันต่อองค์กร 
ย่อมลาออกจากองค์กรไปได้ง่าย ท าให้องค์กรต้องหาผู้ที่จะมาปฏิบัติงานต่อ ส่งผลให้งานเกิดความ
ล่าช้า การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้นเปลืองงบประมาณในการสรรหาและฝึกอบรม 

ดังนั้น การจูงใจบุคลากรให้มีความผูกพันต่อองค์การจึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญที่ทุกองค์การทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนควรจะตะหนักถึง เพราะทรัพยากรมมนุษย์เป็นปัจจัยที่มีค่าที่สุดขององค์การ 
ซึ่งสามารถช่วยให้องค์การด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมาย จ าเป็นต้อง
อาศัยความร่วมมือร่วมใจจากผู้ปฏิบัติงาน 

ในอดีตครอบครัวคาดหวังให้ลูกหลานรับราชการ เนื่องจากบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ 
โดยเฉพาะข้าราชการถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงมากกว่าอาชีพอ่ืน ๆ ซึ่งสามารถปฏิบัติงานไป
จนถึงเกษียณได้หากไม่ท าผิดวินัย และมีสวัสดิการที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลของตนเอง บิดา
มารดา คู่สมรส และบุตร ค่าเล่าเรียนบุตร 3 คน บ าเหน็จหรือบ านาญจากการเกษียณ บุคลากร  
ในภาครัฐจึงมักท างานผูกพันกับองค์กรเป็นเวลายาวนาน 

ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังเป็นหน่วยงานในสังกัด กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 
มีภารกิจหลักในการให้บริการด้านพิธีการศุลกากรและการควบคุมทางศุลกากร ในเขตพ้ืนที่จังหวัด
ชลบุรี ยกเว้นอ าเภอสัตหีบ ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่รับผิดชอบท่าเทียบเรือ 17 แห่ง ที่ทอดเรือภายนอก 1 
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แห่ง เขตประกอบการเสรี 2 แห่ง เขตปลอดอากร (184/185) 30/67 แห่ง คลังสินค้าทัณฑ์บน 12 
แห่ง และคลังสินค้าอันตราย 1 แห่ง ฝ่ายบริหารงานทั่วไปเป็นหน่วยงานภายในส านักงานศุลกากร
ท่าเรือแหลมฉบังมีหน้าที่สนับสนุนในการบริหารจัดการและด าเนินการ การติดต่อประสานงานภายใน
หน่วยงาน โดยมีงานในความรับผิดชอบ ดังนี้ 1) งานพัสดุและสถานที่ ท าหน้าที่บริหารจัดการอาคาร 
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ภายในส านักงานฯ 2) งานธุรการทั่วไป รับผิดชอบงานเอกสารของ
ส านักงานฯ 3) งานวางแผนและประเมินผล มีหน้าที่จัดท าผลการปฏิบัติงานของส านักงานฯ โครงการ
ต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ชาติและภารกิจของกรมฯ 4) งานประชาสัมพันธ์ ท าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารขององค์กร จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร รวมทั้งดูแลการอบรมสัมมนา
ทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน และ 5) งานส่วนกลาง ท าหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบงาน
ภาพรวมของฝ่าย และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกกรมศุลกากร มีบุคลากร
รวม 17 คน แบ่งเป็น ข้าราชการ 5 คน พนักงานราชการ 2 คน และลูกจ้างชั่วคราว 10 คน จากสถิติ
ในปี พ.ศ. 2561 มีการโยกย้ายและลาออกรวม 13 คน คิดเป็น 76.47% ปี พ.ศ. 2562 มีการโยกย้าย
และลาออกรวม 14 คน คิดเป็น 82.35% และปี พ.ศ. 2563 มีการโยกย้ายและลาออกรวม 9 คน 
คิดเป็น 52.94% โดยเฉลี่ย 3 ปี มีอัตราการโยกย้ายและลาออกคิดเป็น 70.59% ซึ่งเป็นอัตราที่อยู่ใน
ระดับสูง 

 
ภำพที่ 1 อัตราการโยกย้ายและลาออกของบุคลากรของฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานศุลกากร

ท่าเรือแหลมฉบัง  
 
จากเหตุผลข้างต้น ท าให้ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษา ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อความผูกพันต่อ

องค์กรของฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง โดยต้องการจะศึกษาว่า 
บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับใด และมีปัจจัยจูงใจใดที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร 
เพ่ือให้ทราบข้อเท็จจริงในปัจจุบัน น าไปสู่แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการสร้างแรงจูงใจให้กับ
บุคลากร เพ่ือให้มีความผูกพันต่อองค์กร อุทิศตนในการท างาน ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถให้
บรรลุเป้าหมายขององค์กรต่อไป 
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2. ค ำถำมกำรวิจัย 
 

2.1 บุคลากรของฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง มีความผูกพันต่อ
องค์กรในระดับใด 

2.2 ปัจจัยใดที่ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรของฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 
 

3. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 

3.1 เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรของฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงาน
ศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 

3.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรของฝ่าย
บริหารงานทั่วไป ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 

 
4. แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
4.1 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับควำมผูกพันต่อองค์กำร 
Steers and Porter (1983, pp.442-443) นิยามความหมายของความผูกพันต่อองค์การว่า 

เป็นลักษณะความสัมพันธ์ของบุคคลที่มีต่อองค์การ มีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ 
1) มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะด ารงความเป็นสมาชิกภาพในองค์การ โดยไม่โยกย้าย

หรือเปลี่ยนแปลงงานที่ท า ไม่คิดหรือมีความต้องการที่จะลาออกจากการเป็นสมาชิกขององค์การ 
2) มีความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการท างานเพ่ือองค์การ อุทิศแรงกาย 

แรงใจ ใช้สติปัญญาในการท างาน มีความพยายามอย่างมากเพ่ือประโยชน์ขององค์การ 
3) มีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าและยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ยอมรับ  

ในแนวทางปฏิบัติ เพ่ือให้ส าเร็จตามเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ มีความภาคภูมิใจในผลงาน
และการเป็นสมาชิกขององค์การ 

จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้น อาจสรุปได้ว่า ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง ความรู้สึก
ที่สมาชิกในองค์การรู้สึกว่าเป็นหนึ่งเดียวกับองค์การ เต็มใจที่เสียสละ อุทิศแรงกายและแรงใจในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ 

Buchanan (1974, p.533) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็นทัศนคติที่ส าคัญอย่างมาก
ต่อทุกองค์การ เป็นตัวเชื่อมระหว่างความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์กับเป้าหมายขององค์การ ท าให้สมาชิก
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มีความรู้สึกอยากจะเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขององค์การ สามารถ
สรุปได้ว่าความผูกพันต่อองค์การเป็นปัจจัยที่ช่วยให้องค์การประสบผลส าเร็จ  

ความผูกพันต่อองค์การเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพขององค์การ โดยสมาชิกที่มีความผูกพันต่อ
องค์การจะมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การ มีความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะ
อุทิศตนเพ่ือให้เกิดประโยชน์และบรรลุเป้าหมายขององค์การ ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมขององค์การ 
และไม่คิดที่จะโยกย้ายหรือลาออกจากองค์การ  

Cherrington (1994; อ้างถึงใน สามารถ ศุภรัตน์อาภรณ์, 2544, น.17) ได้สรุปความผูกพัน
ต่อองค์การว่า เกิดจากปัจจัยดังต่อไปนี้ 

1) ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ ผู้ที่มีอายุน้อยมากและอายุงานในองค์การนาน จะมีความผูกพัน
ต่อองค์การสูง ผู้ที่มีแรงจูงใจภายในมากจะมีความผูกพันมาก เพศหญิงมีแนวโน้มผูกพันต่อองค์การ
มากกว่าเพศชาย ตลอดจนผู้ที่มีการศึกษาน้อยจะผูกพันต่อองค์การมากกว่าผู้ที่มีการศึกษาสูง 

2) ลักษณะของงาน ได้แก่ การท างานที่มีความส าคัญ การได้มีส่วนร่วมในงานจะก่อให้เกิด
ความผูกพันต่อองค์การสูง และหากมีความขัดแย้งในบทบาทและเกิดความสับสนในงานจะท าให้มี
ความผูกพันต่อองค์การลดลง 

3) ลักษณะขององค์การ ได้แก่ องค์การที่มีการกระจายอ านาจ และการให้พนักงานมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ จะสร้างให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์การ 

4) ลักษณะประสบการณ์ท างาน ได้แก่ ทัศนคติที่มีต่อเพ่ือนร่วมงาน การคาดหวังที่ได้รับการ
ตอบสนองจากองค์การ ความรู้สึกว่าคนมีความส าคัญต่อองค์การและเห็นว่าองค์การเป็นที่พ่ึงได้  

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553 ,น. 38-42) กล่าวว่า การที่บุคคลจะเกิดความผูกพันต่อ
องค์การและมีความต้องการที่จะอยู่กับองค์การ ต้องการปัจจัยด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ธรรมชาติของบุคคล เป็นคุณลักษณะประจ าตัวของบุคคลนั้น ด้านจิตวิทยาบุคคลจะมี
ความต้องการ มีเจตคติและค่านิยม มีอารมณ์ มีความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งสติปัญญาคงความ
สนใจ รวมถึงบุคลิกภาพและความสามารถในการปรับตัวของบุคคลนั้น 

2) ธรรมชาติของกลุ่มบุคคล ต้องอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนในการท างาน ความสัมพันธ์และความ
สนับสนุนจากกลุ่มจึงเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้อยู๋ในกลุ่มได้ ความสัมพันธ์ทั้งกับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน 
และผู้ใต้บังคับบัญชา 

3) ธรรมชาติขององค์การ องค์การได้สร้างสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน ตลอดจน
สภาพแวดล้อมขององค์การ 

4) ธรรมชาติของการท างาน ลักษณะงานที่ท า ความพึงพอใจในการท างาน ความสนใจในงาน 
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4.2 ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป ส ำนักงำนศุลกำกรท่ำเรือแหลมฉบัง 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง มีข้าราชการต าแหน่งนักจัดการ

งานทั่วไป ระดับช านาญการ ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่าย ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความ
ช านาญในงานสูง โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการก ากับดูแลและควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานแบ่ง
งานความรับผิดชอบ 5 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานพัสดุและสถานที่ กลุ่มงานธุรการทั่วไป กลุ่มงานวางแผน
และประเมินผล กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ และกลุ่มงานส่วนกลาง ซึ่งแต่ละกลุ่มงานมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบดังนี้ 

1) กลุ่มงานพัสดุและสถานที่ มีข้าราชการต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงานหรือ
ช านาญงาน ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มงาน มีบุคลากรรวม 4 คน ซึ่งด าเนินการเกี่ยวกับงาน
ยานพาหนะ งานพัสดุครุภัณฑ์ การจัดซื้อ การจัดจ้าง การเช่า การจัดท าเอง การแลกเปลี่ยน รวมทั้ง
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-GP และ GFMIS ส าหรับรายงาน/งาน/
แผนงาน/โครงการ และพัสดุที่อยู่ในความรับผิดชอบ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ควบคุมพัสดุ ได้แก่ 
การจัดท าบัญชีรับจ่ายวัสดุ การจัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ การเก็บรักษา การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
การจ าหน่ายพัสดุออกจากบัญชี และการด าเนินการอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุและการควบคุมพัสดุ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 

2) กลุ่มงานธุรการทั่วไป มีข้าราชการต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงานหรือ
ช านาญงาน ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มงาน มีบุคลากรรวม 7 คน ด าเนินการเกี่ยวกับงานสาร
บรรณ งานธุรการ งานบุคคล งานงบประมาณ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง  ๆ และ
ให้บริการทั่วไป รวมทัง้ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย  

3) กลุ่มงานวางแผนและประเมินผล มีข้าราชการต าแหน่งนักวิชาการศุลกากร ระดับ
ปฏิบัติการหรือช านาญการ ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มงาน มีบุคลากรรวม 2 คน ท าหน้าที่จัดท า
แผนงาน/โครงการ และแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการบริหารของกรม
ศุลกากร รวมทั้งติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกกรมศุลกากรตามที่ได้มี
หนังสือแจ้งความประสงค์ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4) ประชาสัมพันธ์ มีบุคลากรรวม 3 คน ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงาน 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ ค าสั่ง ประกาศกรมศุลกากร และประกาศของส านักงาน 
แก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปทราบอย่างต่อเนื่อง ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข ข้อมู ลข่าวสาร
ภายในระบบ Intranet ของกรมศุลกากร และ Website ของส านักงาน ติดตาม รับฟัง รวบรวม
ข่าวสารจากส่วนต่าง ๆ แล้วน าเสนอข่าวสารที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือภาพพจน์ของ
ส านักงานให้ผู้อ านวยการทราบ จัดกิจกรรมพิเศษและงานพิธีต่าง ๆ รวมทั้งเตรียมการต้อนรับบุคคล
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หรือคณะบุคคลที่มาตรวจเยี่ยมหรือมาศึกษาดูงาน ณ ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และ
ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

5) ส่วนกลาง มีข้าราชการต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปช านาญการ จ านวน 1 คน ปฏิบัติงาน
ในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป โดยก ากับดูแลและบัญชาการเจ้าหน้าที่ และมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการก ากับดูแลและควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติของกลุ่มงานภายในฝ่าย ติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง มีบุคลากรรวม 17 คน แบ่งเป็น 
ข้าราชการ 5 คน พนักงานราชการ 2 คน และลูกจ้างชั่วคราว 10 คน จากสถิติในปี พ.ศ. 2561 มีการ
โยกย้ายและลาออกรวม 13 คน คิดเป็น 76.47% ปี พ.ศ. 2562 มีการโยกย้ายและลาออกรวม 14 คน 
คิดเป็น 82.35% และปี พ.ศ. 2563 มีการโยกย้ายและลาออกรวม 9 คน คิดเป็น 52.94% โดยเฉลี่ย 
3 ปี มีอัตราการโยกย้ายและลาออกคิดเป็น 70.59% ซึ่งเป็นอัตราที่อยู่ในระดับสูงของส านักงาน 

 
4.3 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
เทียนศรี บางม่วงงาม (2562) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อองค์การของบุคลากรที่ผ่าน

โครงการอบรมวิศวกรใหม่ ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า   
1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ รายได้ต่อเดือน สถาบันการศึกษา และระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน ที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน หน่วยงานที่สังกัดต่างกันมีความ
ผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน  

2) ปัจจัยด้านลักษณะงาน ได้แก่ ความท้าทายของงาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์การในระดับสูงมาก และการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์การในระดับค่อนข้างสูง  

3) ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างาน ด้านทัศนคติต่อเพ่ือนร่วมงานและองค์การ 
ความคาดหวังที่ได้รับการตอบสนองจากองค์กร และความรู้ สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์การมี
ความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การในระดับค่อนข้างสูง  

4) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์การ ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์ต่อ
ความผูกพันต่อองค์การในระดับสูงมาก และการได้รับการสนับสนุน มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อ
องค์การในระดับค่อนข้างสูง 

บุศราคัม รักท้วม (2562) ได้ท าการศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงในที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงานโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล จ านวน 400 ชุด พบว่า พนักงานโรงพยาบาล
บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีสถานภาพสมรส 
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอายุการท างาน 6-10 ปี รายได้ต่อเดือน 15,000-25,000 บาท และ 
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มีต าแหน่งงานเจ้าหน้าที่ทั่วไป พนักงานโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล มีแรงจูงใจ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การตัดสินใจที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้าน
ความมั่นคงในการท างาน ด้านความก้าวหน้าในการท างาน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน และ
ระดับการตัดสินใจที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน ตามล าดับ พนักงาน
มีความผูกพันต่อโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล โดยภาพรวมมีการตัดสินใจอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การตัดสินใจที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความรู้สึกเกี่ยวกับ
หน่วยงานหรือองค์กร ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน และระดับการตัดสินใจที่
อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านความผูกพันต่อองค์กร จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัย
ส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน รายได้ต่อเดือน และ
ต าแหน่งงานที่แตกต่างมีผลต่อความผูกพันต่อโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อิน เตอร์เนชั่นแนลไม่
แตกต่างกัน ส่วนเพศที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล 
แตกต่างกัน ความสัมพันธ์ของปัจจัยจูงใจกับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อโรงพยาบาลบางปะกอก 
9 อินเตอร์เนชั่นแนล ภาพรวมเฉลี่ยมีความสัมพันธ์ระดับสูงทิศทางเดียวกัน ด้านสวัสดิการและ
ค่าตอบแทน ด้านความก้าวหน้าในการท างานและด้านความมั่นคงในการท างานมีระดับความสัมพันธ์
สูงทิศทางเดียวกัน 

ชัยวัฒน์ โอสถอ านวยโชค (2555) ศึกษาถึงปัจจัยจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานบริษัทที่ปรึกษาด้านระบบคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษาพนักงานบริษัทที่ปรึกษาด้าน
ระบบคอมพิวเตอร์แห่งหนึ่ง พบว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 
31-40 ปี สถานภาพสมรส มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือต่ ากว่า มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 
35,001-50,000 บาท เป็นพนักงานระดับทั่วไป และมีระยะเวลาในการท างาน 6-10 ปี พนักงานที่มี
เพศ สถานภาพสมรส ต าแหน่งงานและระยะเวลาในการท างานที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อ
องค์การไม่แตกต่างกัน พนักงานที่มีอายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีความ
ผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน ปัจจัยค้ าจุนในด้านเงินเดือน ผลตอบแทน และสวัสดิการ ความมั่นคงใน
การท างาน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงานมีความสัมพันธ์กับ
ความผูกพันต่อองค์การโดยรวมของพนักงานในองค์กร ปัจจัยจูงใจในด้านความก้าวหน้าในการท างาน 
ความส าเร็จในการท างาน และการได้รับการยอมรับนับถือมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ
โดยรวมของพนักงานในองค์กร 

สันต์ฤทัย ลิ่มวีรพันธ์ (2550) ได้ศึกษาความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร บริษัท ระยอง
เพียวริฟายเออร์ จ ากัด (มหาชน) พบว่า 1) ด้านปัจจัยแรงจูงใจต่อความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงาน พบว่า ระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.86 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การอยู่ใน
ระดับสูง ได้แก่ ด้านองค์การที่เป็นที่พ่ึงได้ รองลองมาคือด้านสัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือน
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ร่วมงาน และด้านภาวะผู้น า และ 2) ด้านปัจจัยความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน พบว่า ระดับ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.86 และ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การในด้านบรรทัดฐานทางสังคม 
อยู่ในระดับที่สูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.18 รองลงมาคือ ความผูกพันต่อองค์การในด้านความรู้สึก 
มีค่าเฉลี่ย 3.77 และด้านความต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ย 3.62 

วรพล นันทเกษม (2540) ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการต ารวจในสังกัดฝ่าย
อ านวยการ กองต ารวจทางหลวง จ านวน 137 คน พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อ
องค์การ ได้แก่ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองค์การ ความก้าวหน้าในการท างาน การมีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน งานที่มีโอกาสสัมพันธ์กับผู้อ่ืน และความสัมพันธ์เชิงบวกกับเพื่อนร่วมงาน 

ลออ มีรักษ์ (2540) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกับความผูกพันต่อ
สถาบันของข้าราชการมหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 219 คน พบว่า ตัวแปรด้าน
ความพึงพอใจในงานอันได้แก่ ลักษณะงาน รายได้ ความมั่นคงก้าวหน้า ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน 
อาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อสถาบัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ลลิตา จันทร์งาม (2559) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ กลุ่มลูกค้าบุคคล พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย มีสถานภาพโสด อายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี ระยะเวลาการ
ท างานอยู่ระหว่าง 5-10 ปี รายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท และส่วนใหญ่สังกัดฝ่ายปฏิบัติการ
ธุรกิจเงินฝาก 

การวิเคราะห์ระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ 
กลุ่มลูกค้าบุคคล พบว่า ความผูกพันต่อองค์การโดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยตัว
แปรด้านความปรารถนาที่จะอยู่ในองค์การ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 

ผลการทดสอบปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ กลุ่มลูกค้า
บุคคล พบว่า เพศ ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรสที่แตกต่างกันจะส่งผลให้พนักงานที่ตอบ
แบบสอบถามมีระดับความผูกพันต่อองค์การที่ไม่แตกต่างกัน 

ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
ธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ กลุ่มลูกค้าบุคคล พบว่า ความคาดหวังที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
การพัฒนาการท างาน ทัศนคติต่อเพ่ือนร่วมงาน ภาวะผู้น า และค่าตอบแทน ทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์
กับความผูกพันต่อองค์กรโดยภาพรวม โดยที่ปัจจัยด้านภาวะผู้น า ด้านทัศนคติที่มีต่อเพ่ือนร่วมงาน 
ด้านการพัฒนาการท างาน และด้านค่าตอบแทน มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง 
ส่วนปัจจัยด้านความคาดหวังที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ า  
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5. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่คาดว่า
จะมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานศุลกากร
ท่าเรือแหลมฉบัง โดยก าหนดตัวแปรในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
ซึ่งตัวแปรอิสระจากแนวคิดของ Steers (1997, p.96) และ Cherrington (1994; อ้างถึงใน สามารถ 
ศุภรัตน์อาภรณ์, 2544) ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประเภทการ
จ้างงาน ระยะเวลาในการท างานในองค์กร และสังกัดปฏิบัติงาน) ปัจจัยด้านลักษณะของงานจาก
แนวคิดของ Cherrington (1994; อ้างถึงใน สามารถ ศุภรัตน์อาภรณ์, 2544) ได้แก่ ความก้าวหน้าใน
การท างาน การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และความท้าทายของงาน ปัจจัยด้านลักษณะขององค์กร
จากผลการศึกษาของปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553 , น.38-42) ได้แก่ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน และปัจจัยด้านความสัมพันธ์ทางสังคมและทัศนคติต่อองค์กรจาก
แนวคิดของ Cherrington (1994; อ้างถึงใน สามารถ ศุภรัตน์อาภรณ์, 2544) ได้แก่ ความมั่นคงและ
ความน่าเชื่อถือขององค์กร ความรู้สึกว่ามีความส าคัญกับองค์กร ทัศนคติต่อเพ่ือนร่วมงาน ทัศนคติต่อ
ผู้บังคับบัญชา และทัศนคติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ส่วนตัวแปรตามจากแนวคิดของ Steers and Porter 
(1983, pp.442-443) ได้แก่ ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร ด้านการด ารงสภาพการเป็นสมาชิก
ขององค์กร ด้านความพยายามอย่างเต็มที่ในการท างาน และด้านการยอมรับในเป้าหมายและค่านิยม
ขององค์กร 
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จากตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดของการศึกษาได้ดังภาพที่ 2 
                  ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตำม 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

6. ระเบียบวิธีวิจัย 
 
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา เป็นบุคลากรทั้งหมดของ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จ านวน 17 คน (ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 
2564) โดยใช้แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่
ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร และส่วนที่ 4 ความคิดเห็น

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพ 
- ระดับการศึกษา 
- ประเภทการจ้างงาน 
- ระยะเวลาในการท างานในองค์กร 
- สังกัดปฏิบัติงาน 

ลักษณะของงำน 
- ความก้าวหน้าในการท างาน 
- การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
- ความท้าทายของงาน 

ลักษณะขององค์กร 
- ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
- สภาพแวดล้อมในการท างาน 

ควำมผูกพันต่อองค์กรของบุคลำกรของ
ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป ส ำนักงำนศุลกำกร

ท่ำเรือแหลมฉบัง 
- การด ารงสภาพการเป็นสมาชิกขององค์กร 
- ความพยายามอย่างเต็มที่ในการท างาน 
- การยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมของ
องค์กร 

ควำมสัมพันธ์ทำงสังคมและทัศนคติต่อองค์กร 
- ความมั่นคงและความน่าเช่ือถือขององค์กร 
- ความรู้สึกว่ามีความส าคัญกับองค์กร 
- ทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงาน 
- ทัศนคติต่อผู้บังคับบัญชา 
- ทัศนคติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
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หรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เป็นแบบสอบถามปลายเปิด จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาท าการประมวลผลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) โดยใช้หลักสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และน าเสนอผล
การศึกษาผ่านการใช้ค่าสถิติ 2 แบบ คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยสอง
กลุ่ม โดยใช้สถิติ (t-test) การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่มี
ตั้งแต่ 2 กลุ่ม (One way ANOVA) และการวัดขนาดและทิศทางของความสัมพันธ์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
ตั้งแต่ กันยายน 2564 ถึง พฤศจิกายน 2564 รวมระยะเวลา 3 เดือน 
 

7. ผลกำรวิจัย 
 

7.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
เพศ มีเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คือ เพศชาย จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 และ 

เพศหญิง จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 76.5 
อำยุ อายุของบุคลากรที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 6 คน 

คิดเป็นร้อยละ 35.3 และ 41-50 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3 รองลงมาคือ อยู่ระหว่าง 21-30 
ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 29.4 ตามล าดับ 

สถำนภำพ บุคลากรส่วนใหญ่โสด จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 76.5 รองลงมา คือ สมรส 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 17.6 และหย่า/แยกกันอยู่/หม้าย จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.9 
ตามล าดับ 

ระดับกำรศึกษำ บุคลากรส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 
76.5 รองลงมาคือ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 17.6 และระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.9 ตามล าดับ 

ประเภทกำรจ้ำงงำน บุคลากรส่วนใหญ่เป็นลูกจ้าง จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 58.8 
รองลงมา คือ ข้าราชการ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 29.4 และพนักงานราชการ จ านวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 11.8 ตามล าดับ 

ระยะเวลำในกำรท ำงำน บุคลากรส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการท างานในองค์กรต่ ากว่า 2 ปี 
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 58.8 ระหว่าง 2-5 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3 และระยะเวลา 
5-10 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.9 ตามล าดับ 

สังกัดปฏิบัติงำน บุคลากรส่วนใหญ่สังกัดกลุ่มงานธุรการทั่วไปจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.3 รองลงมา คือ สังกัดกลุ่มงานพัสดุและสถานที่ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 29.4 ประชาสัมพันธ์ 
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จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 17.6 กลุ่มงานวางแผนและประเมินผล จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.8 และส่วนกลาง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.9 ตามล าดับ 

  
7.2 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อควำมผูกพันต่อองค์กร 

ระดับควำมคิดเห็นของปัจจัยด้ำนลักษณะของงำน พบว่า อยู่ในระดับมาก ( ̅=3.87, S.D.= 

0.541) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ความท้าทายของงาน ( ̅=4.06, 

S.D.=0.556) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ความก้าวหน้าในการท างาน ( ̅=3.87, S.D.=0.756) 

อยู่ในระดับมาก และด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ( ̅=3.69, S.D.= 0.629) อยู่ในระดับมาก 
ระดับควำมคิดเห็นของปัจจัยด้ำนลักษณะขององค์กรที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ

บุคลากรของฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง พบว่า อยู่ในระดับมาก ( ̅=3.97, 

S.D.=0.584) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ( ̅=3.97, S.D. 

=0.744) และด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ( ̅=3.97, S.D.=0.558) มีค่าเฉลี่ยเท่ากันอยู่ในระดับ
มาก 

ระดับควำมคิดเห็นของปัจจัยด้ำนปัจจัยด้ำนควำมสัมพันธ์ทำงสังคมและทัศนคติต่อ
องค์กรที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรของฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานศุลกากร

ท่าเรือแหลมฉบัง พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅=4.41, S.D.=0.407) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ทัศนคติต่อเพ่ือนร่วมงาน ( ̅=4.67, S.D.=0.408) อยู่ในระดับ 

มากที่สุด รองลงมาคือ ทัศนคติต่อผู้บังคับบัญชา ( ̅=4.56, S.D.=0.676) อยู่ในระดับมากที่สุด 

ความมั่นคงและน่าเชื่อถือขององค์กร ( ̅=4.51, S.D.=0.529) อยู่ในระดับมากที่สุด ทัศนคติต่อ

ผู้ใต้บังคับบัญชา ( ̅=4.38, S.D.=0.600) อยู่ในระดับมากที่สุด และความรู้สึกว่ามีความส าคัญกับ

องค์กร ( ̅=3.94, S.D.=0.682) อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
 

7.3 ควำมผูกพันของบุคลำกรต่อองค์กร 
ระดับควำมคิดเห็นของบุคลำกรต่อควำมผูกพันต่อองค์กรของฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง พบว่า อยู่ในระดับมาก ( ̅=4.54, S.D.=0.363) เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ความพยายามอย่างเต็มที่ในการท างาน ( ̅=4.59, S.D.= 

0.404) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ การด ารงความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร ( ̅=4.53, S.D. 

=0.507) อยู่ในระดับมากที่สุด และการยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ( ̅=4.51, S.D.= 
0.515) อยู่ในระดับมากที่สุด ตามล าดับ 
 
 



 567 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอสิระของ 
นักศึกษาหลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุรี 

7.4 ผลวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของตัวแปร 
ผลการทดสอบความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวม จ ำแนกตำมเพศ พบว่า ค่านัยส าคัญทาง

สถิติที่ได้คือ 0.589 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก คือ 
เพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาความผูกพันต่อ
องค์กรในด้านการยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ด้านความพยายามอย่างเต็มที่ในการ
ท างาน และด้านการด ารงความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร พบว่า ค่านัยส าคัญทางสถิติที่ได้คือ 0.756  
0.633 และ 0.211 ตามล าดับ ซึ่งมีค่ามากกว่านัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน
หลัก คือ เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรด้านการด ารงความเป็นสมาชิกภาพของ
องคก์ร ด้านความพยายามอย่างเต็มที่ในการท างาน และด้านการยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมของ
องค์กรไม่แตกต่างกัน 

ผลการทดสอบความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวม จ ำแนกตำมอำยุ พบว่า ค่านัยส าคัญทาง
สถิติที่ได้คือ 0.067 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติ ฐานหลัก คือ 
อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาความผูกพันต่อ
องค์กรในด้านการยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ด้านการด ารงความเป็นสมาชิกภาพของ
องค์กร และด้านความพยายามอย่างเต็มที่ในการท างาน พบว่า ค่านัยส าคัญทางสถิติที่ได้คือ 0.290  
0.267 และ 0.085 ตามล าดับ ซึ่งมีค่ามากกว่านัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน
หลัก คือ อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรด้านการด ารงความเป็นสมาชิกภาพของ
องค์กร ด้านความพยายามอย่างเต็มที่ในการท างาน และด้านการยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมของ
องค์กรไม่แตกต่างกัน 

ผลการทดสอบความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวม จ ำแนกตำมสถำนภำพ พบว่า ค่านัยส าคัญ
ทางสถิติที่ได้คือ 0.727 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก 
คือ สถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณา
ความผูกพันต่อองค์กรในด้านการด ารงความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร ด้านการยอมรับในเป้าหมาย
และค่านิยมขององค์กร และด้านความพยายามอย่างเต็มที่ในการท างาน พบว่า ค่านัยส าคัญทางสถิติที่
ได้คือ 0.992 0.564 และ 0.266 ตามล าดับ ซึ่งมีค่ามากกว่านัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้น 
จึงยอมรับสมมติฐานหลัก คือ สถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรด้านการด ารง
ความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร ด้านความพยายามอย่างเต็มที่ในการท างาน และด้านการยอมรับใน
เป้าหมายและค่านิยมขององค์กรไม่แตกต่างกัน 

ผลการทดสอบความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวม จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ พบว่า 
ค่านัยส าคัญทางสถิติที่ได้คือ 0.303 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก คือ ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมไม่แตกต่าง
กัน เมื่อพิจารณาความผูกพันต่อองค์กรในด้านความพยายามอย่างเต็มที่ในการท างาน ด้านการ
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ยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร และด้านการด ารงความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร พบว่า 
ค่านัยส าคัญทางสถิติที่ได้คือ 0.340 0.199 และ 0.170 ตามล าดับ ซึ่งมีค่ามากกว่านัยส าคัญทางสถิติ
ที่ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก คือ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กรด้านการด ารงความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร ด้านความพยายามอย่างเต็มที่ในการท างาน 
และด้านการยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรไม่แตกต่างกัน 

ผลการทดสอบความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวม จ ำแนกตำมประเภทกำรจ้ำงงำน พบว่า 
ค่านัยส าคัญทางสถิติที่ได้คือ 0.771 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก คือ ประเภทการจ้างงานที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน 
เมื่อพิจารณาความผูกพันต่อองค์กรในด้านการด ารงความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร ด้านการยอมรับ
ในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร และด้านความพยายามอย่างเต็มที่ในการท างาน พบว่า 
ค่านัยส าคัญทางสถิติที่ได้คือ 0.732 0.709 และ 0.404 ตามล าดับ ซึ่งมีค่ามากกว่านัยส าคัญทางสถิติ
ที่ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก คือ ประเภทการจ้างงานที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กรด้านการด ารงความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร ด้านความพยายามอย่างเต็มที่ในการท างาน 
และด้านการยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรไม่แตกต่างกัน 

ผลการทดสอบความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวม จ าแนกตำมระยะเวลำในกำรท ำงำนใน
องค์กร พบว่า ค่านัยส าคัญทางสถิติที่ได้คือ 0.374 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้น
จึงยอมรับสมมติฐานหลัก คือ ระยะเวลาในการท างานในองค์กรที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กรในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาความผูกพันต่อองค์กรในด้านการด ารงความเป็นสมาชิก
ภาพขององค์กร ด้านการยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร และด้านความพยายามอย่าง
เต็มที่ในการท างาน พบว่า ค่านัยส าคัญทางสถิติที่ได้คือ 0.586 0.316 และ 0.083 ตามล าดับ ซึ่งมีค่า
มากกว่านัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก คือ ระยะเวลาในการท างานใน
องค์กรที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรด้านการด ารงความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร 
ด้านความพยายามอย่างเต็มที่ในการท างาน และด้านการยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร
ไม่แตกต่างกัน 

ผลการทดสอบความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวม จ ำแนกตำมสังกัดปฏิบัติงำน พบว่า 
ค่านัยส าคัญทางสถิติที่ได้คือ 0.465 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก คือ สังกัดปฏิบัติงานที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมไม่แตกต่าง
กัน เมื่อพิจารณาความผูกพันต่อองค์กรในด้านการด ารงความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร ด้านการ
ยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร และด้านความพยายามอย่างเต็มที่ในการท างาน พบว่า 
ค่านัยส าคัญทางสถิติที่ได้คือ 0.775 0.384 และ 0.365 ตามล าดับ ซึ่งมีค่ามากกว่านัยส าคัญทางสถิติ
ที่ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก คือ สังกัดปฏิบัติงานที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อ
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องค์กรด้านการด ารงความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร ด้านความพยายามอย่างเต็มที่ในการท างาน 
และด้านการยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรไม่แตกต่างกัน 

เมื่อทดสอบด้วยสถิติ Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient พบว่า 
ปัจจัยด้ำนลักษณะของงำนที่ผู้วิจัยศึกษา ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน มีค่านัยส าคัญทาง
สถิติคือ 0.002 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 และความก้าวหน้าในการท างาน มีค่า
นัยส าคัญทางสถิติคือ 0.027 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน 
H0 คือ ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการท างานและการมีส่วนร่วมในการบริหารงานมีความสัมพันธ์กับ
ความผูกพันต่อองค์กร โดยที่ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารงานมีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดับสูง มีค่าสหสัมพันธ์ r คือ 0.707 และปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการท างานมีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับปานกลาง มีค่าสหสัมพันธ์ r คือ 0.535 ส่วนปัจจัยด้านความท้าทายของงาน มีค่า
นัยส าคัญทางสถิติคือ 0.467 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน 
H0 คือ ปัจจัยด้านความท้าทายของงานไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร 

ปัจจัยด้ำนลักษณะขององค์กรที่ผู้วิจัยศึกษา ได้แก่ สภาพแวดล้อมในการท างาน และ
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ มีค่านัยส าคัญทางสถิติคือ 0.249 และ 0.189 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 คือ ปัจจัยด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ และ
สภาพแวดล้อมในการท างานไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร 

ปัจจัยด้ำนควำมสัมพันธ์ทำงสังคมและทัศนคติต่อองค์กรที่ผู้วิจัยศึกษา ได้แก่ ทัศนคติต่อ
ผู้บังคับบัญชา มีค่านัยส าคัญทางสถิติคือ 0.005 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 และ
ทัศนคติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา มีค่านัยส าคัญทางสถิติคือ 0.036 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 คือ ปัจจัยด้านทัศนคติต่อผู้บังคับบัญชาและทัศนคติต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร โดยที่ปัจจัยด้านทัศนคติต่อผู้บังคับบัญชา
และทัศนคติต่อผู้ใต้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง มีค่าสหสัมพันธ์ r คือ 
0.651 และ 0.511 ส่วนปัจจัยด้านทัศนคติต่อเพ่ือนร่วมงาน ความมั่นคงและความน่าเชื่อถือของ
องค์กร และความรู้สึกว่ามีความส าคัญกับองค์กร มีค่านัยส าคัญทางสถิติคือ 0.788 0.553 และ 0.363 
ซ่ึงน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 คือ ปัจจัยด้านความมั่นคง
และความน่าเชื่อถือขององค์กร ความรู้สึกว่ามีความส าคัญกับองค์กร และทัศนคติต่อเพ่ือนร่วมงานไม่
มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร 

จากผลการทดสอบสมมติฐานเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม 
สามารถสรุปได้ตามตารางที่ 1 
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ตำรำงท่ี 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตำม 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง 

ตัวแปรอิสระและตัวแปรตำม 
มีควำมสัมพันธ์ ไม่มีควำมสัมพันธ ์

เพศ 

ความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากร 

   
อาย ุ    
สถานภาพ    
ระดับการศึกษา    
ประเภทการจ้างงาน    
ระยะเวลาในการท างานในองค์กร    
สังกัดปฏิบัติงาน    
ความก้าวหน้าในการท างาน    
การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน    
ความท้าทายของงาน    
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ    
สภาพแวดล้อมในการท างาน    
ความมั่นคงและความน่าเช่ือถือของ
องค์กร 

   

ความรู้สึกว่ามีความส าคัญกับองค์กร    
ทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงาน    
ทัศนคติต่อผู้บังคับบัญชา    
ทัศนคติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา    

 
7.5 กำรน ำเสนอควำมคิดเห็นของพนักงำนที่มีต่อองค์กำร 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ได้แก่ สาเหตุที่ท าให้บุคลากรรู้สึกไม่ผูกพันต่อองค์กรจนท าให้เกิด
การโยกย้ายหรือลาออก สิ่งที่องค์กรควรปรับปรุงเพ่ือท าให้บุคลากรรู้สึกผูกพันและอยู่ในองค์กรได้
อย่างมีความสุข และความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม สามารถสรุปได้ดังนี้ 

สาเหตุของบุคลากรของฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังส่วนใหญ่ที่
ท าให้บุคลากรรู้สึกไม่ผูกพันต่อองค์กรจนท าให้เกิดการโยกย้ายหรือลาออก คือ ด้านความก้าวหน้า  
ในการท างาน รองลงมาคือ ด้านทัศนคติต่อผู้บังคับบัญชา ตามมาด้วยด้านความท้าทายของงาน 
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน และด้านทัศนคติต่อเพ่ือนร่วมงาน 
ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับค่าสถิติของปัจจัยที่ผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรด้านการมี
ส่วนร่วมในการบริหารงานมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง มีค่าสหสัมพันธ์ r คือ 0.707 
มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง มีค่าสหสัมพันธ์ r คือ 0.535 ปัจจัยด้านทัศนคติต่อ
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ผู้บังคับบัญชา ความก้าวหน้าในการท างาน และทัศนคติต่อผู้ใต้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์ทางบวก  
ในระดับปานกลาง มีค่าสหสัมพันธ์ r คือ 0.651 0.535 และ 0.511 ตามล าดับ 

บุคลากรของฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังส่วนใหญ่ต้องการให้
องค์กรปรับปรุง คือ ด้านความก้าวหน้าในการท างาน คิดเป็นร้อยละ 30.0 ด้านทัศนคติของผู้บังคับบัญชา 
คิดเป็นร้อยละ 30.0 รองลงมาคือ ด้านความท้าทายของงาน คิดเป็นร้อยละ 20.0 ด้านค่าตอบแทน
และสวัสดิการ คิดเป็นร้อยละ 10.0 และด้านทัศนคติต่อเพ่ือนร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ 10.0 ตามล าดับ 
 

8. สรุป  
 

8.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล 
ลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของบุคลากรของฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงาน

ศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จ านวน 17 คน ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น  
เพศหญิง ร้อยละ 76.5 อยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 35.3 และช่วงอายุ 41-50 ปี ร้อยละ 35.3 
สถานภาพโสด ร้อยละ 76.5 การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 76.5 เป็นลูกจ้าง ร้อยละ 58.8 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่ ากว่า 2 ปี ร้อยละ 58.8 สังกัดกลุ่มงานธุรการทั่วไป ร้อยละ 35.3 
 

8.2 ระดับคะแนนของตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย  
 8.2.1 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อควำมผูกพันต่อองค์กร 
จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
ตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติต่อ
เพ่ือนร่วมงาน ด้านทัศนคติต่อผู้บังคับบัญชา ด้านความมั่นคงและน่าเชื่อถือขององค์กรและ 
ด้านทัศนคติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา มีระดับความเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.67 4.56  
4.51 และ 4.38 ส่วนปัจจัยด้านความท้าทายของงาน ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านสภาพแวดล้อม
ในการท างาน ด้านความรู้สึกว่ามีความส าคัญกับองค์กร ด้านความก้าวหน้าในการท างานและ 
ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.06 
3.97 3.97 3.94 3.87 และ 3.69 ตามล าดับ 

8.2.2 ระดับควำมผูกพันต่อองค์กร 
จากผลการวิจัย พบว่า ความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ

มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.54 และเมื่อพิจารณาตัวแปรความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรเป็นราย
ด้าน พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยตัวแปรด้านความพยายาม
อย่างเต็มที่ในการท างาน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ที่ 4.59 รองลงมา คือ ตัวแปรด้านการด ารงความเป็น
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สมาชิกภาพขององค์กร มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.53 และตัวแปรด้านการยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมของ
องค์กร มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.51 ตามล าดับ 
 

8.3 กำรทดสอบสมมติฐำน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดชัยสอบสมมติฐาน พบว่า เมื่อทดสอบปัจจัยส่วนบุคคลของ

บุคลากรของฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา ประเภทการจ้างงาน ระยะเวลาในการท างานในหน่วยงานองค์กร และสังกัด
ปฏิบัติงาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ประเภทการจ้าง
งาน ระยะเวลาในการท างานในหน่วยงานองค์กร และสังกัดปฏิบัติงานไม่มีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กรของบุคลากรของฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 

เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรฝ่าย
บริหารงานทั่วไป ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งปัจจัยที่ใช้ทดสอบ ได้แก่ ความก้าวหน้า  
ในการท างาน การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ความท้าทายของงาน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
สภาพแวดล้อมในการท างาน ความมั่นคงและความน่าเชื่อถือขององค์กร ความรู้สึกว่ามีความส าคัญ
กับองค์กร ทัศนคติต่อเพ่ือนร่วมงาน ทัศนคติต่อผู้บังคับบัญชา และทัศนคติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา พบว่า
ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารงานมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง มีค่าสหสัมพันธ์ r คือ 
0.707 ส่วนปัจจัยด้านทัศนคติต่อผู้บังคับบัญชา ความก้าวหน้า ในการท างาน ทัศนคติต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง มีค่าสหสัมพันธ์ r คือ 0.651 0.535 และ 
0.511 ตามล าดับ และปัจจัยด้านความท้าทายของงาน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ สภาพแวดล้อมใน
การท างาน ความมั่นคงและความน่าเชื่อถือขององค์กร ความรู้สึกว่ามีความส าคัญกับองค์กร และ
ทัศนคติต่อเพ่ือนร่วมงานไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร 
 

9. อภิปรำยผลกำรวิจัย 
 

จากการวิจัยเรื่อง การศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร กรณีศึกษาฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ผู้วิจัยได้ท าการอภิปรายผลการวิจัยโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

การวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรของฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง พบว่า มีระดับความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับมากที่สุด และ
ปัจจัยที่ท าให้บุคลากรรู้สึกว่ามีความผูกพันต่อองค์กรในระดับมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านทัศนคติที่มีต่อ
เพ่ือนร่วมงาน เป็นเรื่องที่บุคลากรให้ความส าคัญมากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านทัศนคติที่มีต่อ
ผู้บังคับบัญชา โดยการได้รับความช่วยเหลือและความร่วมมือในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ท างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมถึงการที่ได้รับความเสมอภาคและเท่าเทียมกันจากผู้บังคับบัญชา ปัจจัยด้านความ
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มั่นคงและความน่าเชื่อถือขององค์กร แสดงถึง การที่บุคลากรรู้สึกเชื่อมั่นในองค์กร และคิดว่าองค์กร
สามารถส่งเสริมความมั่นคงในชีวิตส่วนตัวได้ และปัจจัยด้านทัศนคติที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการที่
ได้รับความร่วมมือเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อ
ความผูกพันน้อยที่สุด คือ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของบุศราคัม รักท้วม ได้ท าการศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงในที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล จ านวน 400 ชุด พบว่า การตัดสินใจที่อยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ ด้านความรู้สึกเกี่ยวกับหน่วยงานหรือองค์กร ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือน
ร่วมงาน และระดับการตัดสินใจที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านความผูกพันต่อองค์กร และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของสันต์ฤทัย ลิ่มวีรพันธ์ ได้ท าการศึกษาความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร 
บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ ากัด (มหาชน) พบว่า ด้านปัจจัยแรงจูงใจต่อความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงาน พบว่า ระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับสูง ได้แก่ 
ด้านองค์การที่เป็นที่พ่ึงได้ รองลองมาคือด้านสัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน และ
ด้านภาวะผู้น า 

ส่วนผลความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรของฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานศุลกากร
ท่าเรือแหลมฉบัง มีความผูกพันต่อองค์กรในระดับมากที่สุดในทุกด้าน ได้แก่ ด้านความพยายามอย่าง
เต็มที่ในการท างาน รองลงมาคือ ด้านการด ารงความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร และด้านการยอมรับ
ในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ตามล าดับ โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้ เนื่องจากฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง เป็นองค์กรที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้บริหาร และเกี่ยวข้อง
กับบุคลากรในส านักงานทุกคน ทั้งในเรื่องการปฏิบัติงานและการอยู่อาศัย ท าให้บุคลากรมีความ
กระตือรือร้น ความเสียสละ และความพยายามอย่างเต็มความสามารถในการปฏิบัติงาน เพ่ือมิให้
กระทบต่อคนอ่ืน ๆ ซึ่งก่อให้เกิดความม่ันคง ความภาคภูมิใจในตนเองและองค์กร และยังส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายขององค์กรอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ Steers (1977) ที่กล่าวว่า 
ความผูกพันต่อองค์กร หมายถึง ความรู้สึกของสมาชิกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีความเต็มใจ 
เสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพ่ือองค์กร และปรารถนาเป็นสมาชิกขององค์กรนั้นตลอดไป นอกจากนี้ 
ความผูกพันต่อองค์กรยังเป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิผลในการบริหารจัดการขององค์กรด้วย 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรของฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ตามปัจจัยลักษณะส่ วนบุคคล ปัจจัยด้านเพศ ด้านอายุ 
ด้านสถานภาพ ระดับการศึกษา ประเภทการจ้างงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และสังกัด
ปฏิบัติงาน ที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เนื่องจากองค์กรมี
การปฏิบัติอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน ดังจะเห็นได้จากปัจจัยด้านทัศนคติต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็น
ปัจจัยที่บุคลากรให้ความส าคัญในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของบุศราคัม 
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รักท้วม พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน รายได้
ต่อเดือน และต าแหน่งงานที่แตกต่างมีผลต่อความผูกพันต่อโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่น
แนลไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ลลิตา จันทร์งาม ที่ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ กลุ่มลูกค้าบุคคล พบว่า 
เพศ ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรสที่แตกต่างกันจะส่งผลให้พนักงานที่ตอบแบบสอบถามมี
ระดับความผูกพันต่อองค์การที่ไม่แตกต่างกัน  

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรกับความผูกพันต่อ
องค์กรของบุคลากรของฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กร ทั้งด้านความก้าวหน้าในการท างาน การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ทัศนคติ
ต่อผู้บังคับบัญชา และทัศนคติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งหมดนั้นมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพัน
ต่อองค์กรโดยรวม สามารถอธิบายได้ว่าบุคลากรขององค์กรมีความมุ่งมั่นที่จะก้าวหน้าในอาชีพการ
ท างาน รวมถึงความต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการวางแผน เพ่ือให้ได้เป้าหมายที่ดึงดูด เหมาะสมและ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติงาน จากการแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมได้ระบุถึงการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร
บ่อยครั้ง ส่งผลต่อการท างานที่ไม่ต่อเนื่อง การปรับตัวทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาและความ
กังวลต่อแนวคิดในการท างานที่แตกต่างกันของผู้บังคับบัญชาแต่ละคน ย่อมส่งผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กร สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วรพล นันทเกษม ที่ได้ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของ
ข้าราชการต ารวจในสังกัดฝ่ายอ านวยการ กองต ารวจทางหลวง พบว่า ความก้าวหน้าในการท างาน 
และการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การและสอดคล้องกับ ลออ 
มีรักษ์ ที่ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกับความผูก พันต่อสถาบันของ
ข้าราชการมหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า ผู้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อสถาบัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับ ชัยวัฒน์ โอสถอ านวยโชค ศึกษาถึงปัจจัยจูงใจที่มี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทที่ปรึกษาด้านระบบคอมพิวเตอร์ 
กรณีศึกษาพนักงานบริษัทที่ปรึกษาด้านระบบคอมพิวเตอร์แห่งหนึ่ง พบว่า ความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน และความก้าวหน้าในการท างาน มีความสัมพันธ์
กับความผูกพันต่อองค์การโดยรวมของพนักงานในองค์กร 
 แต่เมื่อพิจารณาปัจจัยแต่ละตัว พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะขององค์กร ทั้งค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ และสภาพแวดล้อมในการท างาน ล้วนไม่ส่งผลต่อความผูกพันขององค์กร ซึ่งการที่
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และสภาพแวดล้อมในการท างานไม่สัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากร สามารถอธิบายได้ว่า การเพ่ิมค่าตอบแทนและสวัสดิการไม่อาจหมายความได้ว่าความผูกพัน
ต่อองค์กรจะเพ่ิมข้ึน  
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10. ข้อเสนอแนะ 
 

10.1 ข้อเสนอจำกผลกำรวิจัย 
จากการวิจัย เรื่อง ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรของฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงาน

ศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1) ปัจจัยด้านลักษณะงาน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก คือ ความก้าวหน้าในการท างานและ

การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ผู้ศึกษาเห็นว่า เนื่องจากบุคลากรมีความกระตือรือร้น ความเสียสละ 
และความพยายามในการปฏิบัติงาน จึงต้องการความก้าวหน้าในการท างานเช่นเดียวกัน รวมถึงการ
ร่วมวางแผนเพ่ือก าหนดเป้าหมายที่ท้าทายและเป็นไปได้ หากองค์กรมีการทบทวนโครงสร้างองค์กร 
สร้างโอกาสในอาชีพ โดยเฉพาะประเภทการจ้างงานของลูกจ้าง และการเลือกคนปฏิบัติงานให้
เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ เพ่ือจูงใจให้บุคลากรมีความตั้งมั่นในการท างาน นอกจากจะ
ท าให้งานบรรลุผลแล้ว ยังสามารถช่วยเพิ่มความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรอีกด้วย 

2) ปัจจัยด้านลักษณะองค์กร พบว่า เป็นปัจจัยที่ไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร แต่องค์กร
ควรจะพิจารณาค่าตอบแทนและสวัสดิการให้เหมาะสมและเป็นธรรม และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานที่สะอาด ปลอดภัย ซึ่งเป็นการตอบสนองความคาดหวังพ้ืนฐานของมนุษย์ ย่อมเพ่ิมความ
พยายามในการท างานอย่างเต็มที่เพ่ือให้บรรลุความคาดหวังในขั้นที่สูงขึ้น นอกจากนี้ องค์กรควรจัด
กิจกรรมในการเพ่ิมความรู้จัก สนิทสนม เพ่ือน าไปสู่ความการช่วยเหลือ การประสานงาน และการ
ท างานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ 

3) ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ทางสังคมและทัศนคติต่อองค์กร พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือ ด้านทัศนคติต่อผู้บังคับบัญชา และด้านทัศนคติต่อผู้ ใต้บังคับบัญชา องค์กรควรจะเลือก
ผู้บังคับบัญชาที่มีภาวะผู้น า เป็นแบบอย่างที่ดี ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน และ
ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของผู้บังคับบัญชา ส่งผลต่อความต่อเนื่องของนโยบายในการท างาน 
เพ่ือให้ท างานได้อย่างราบรื่นและองค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 

10.2 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยครั้งต่อไป 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้ 
1) ควรขยายขอบเขตของกลุ่มประชากร เพ่ือจะได้ทราบถึงความผูกพันต่อองค์กรของ

หน่วยงานอื่นในสังกัดส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 
2) ควรจะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลาออกของบุคลากรทั้งที่ยังปฏิบัติงานอยู่ และ

ลาออกหรือโยกย้ายไปแล้ว เพ่ือให้ทราบสาเหตุที่แท้จริง และชัดเจนมากขึ้น 
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ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์กับระดับควำมพึงพอใจในค่ำตอบแทนของ
บริษัท กรณีศึกษำ บรษิัทเอกชนแห่งหน่ึงในจังหวัดชลบุร ี

พัสตรำภรณ์ ทองตะนุนำม* 

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน ระดับ 4-5 ที่มี
ความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจในค่าตอบแทนทางการเงินของบริษัท 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล
ของพนักงาน ระดับ 4-5 ที่มีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจในค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงินของ
บริษัท โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) เก็บข้อมูลจาการใช้แบบสอบถามปลายปิด ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ หัวหน้าแผนกและ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี ระดับ 4-5 จ านวน 106 คน ผู้วิจัยใช้ระยะเวลา
ในการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัยระหว่างเดือน สิงหาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  

จากผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มประชากรจ านวน 106 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง (ร้อยละ 75.47) อายุอยู่ระหว่าง 24-32 ปี (ร้อยละ 65.09) ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป 
(ร้อยละ 78.30) อายุงานมากกว่า 3 ปี (ร้อยละ 62.26) สถานภาพการสมรสคือโสด (ร้อยละ 75.47) 
อาศัยอยู่ในภูมิล าเนาภาคตะวันออก (ร้อยละ 50.94) มีจ านวนผู้ที่ต้องอุปการะเลี้ยงดู (ร้อยละ 46.23) 
พ่ีน้อง 1-2 (ร้อยละ 71.70) สังกัดหน่วยงานผลิต (ร้อยละ 26.42) คนรายได้ประจ าเฉลี่ย 15001-
25000 บาท (ร้อยละ 84.0) บิดา-มารดา มีอาชีพเกษตรกร (ร้อยละ 35.8 และร้อยละ 39.6) ตามล าดับ 
ส าหรับผลจากผลการศึกษาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในค่าตอบแทนด้านการเงิน ภาพรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง ( ̅=3.36) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในค่าตอบแทนด้านที่ไม่ใช่ด้านการเงิน ภาพรวมอยู่ใน

ระดับพึงพอใจมาก ( ̅=3.6) เมื่อพิจารณาแยกในแต่ละข้อของความพึงพอใจค่าตอบแทนด้านการเงิน
จ านวนทั้งหมด 16 ข้อ พบส่วนใหญ่ให้คะแนนความพึงพอใจมาก 9 ข้อรองลงมาเป็นพึงพอใจปาน
กลาง 7 ข้อและพึงพอใจน้อย 1 ข้อ ความพึงพอใจเฉลี่ยในค่าตอบแทนทางด้านที่ไม่ใช่การเงินจ านวน 
13 ข้อ ส่วนใหญ่ให้คะแนนความพึงพอใจมากจ านวน 9 ข้อ และความพึงพอใจปานกลาง 4 ข้อ เมื่อ
เปรียบเทียบความสัมพันธ์ทางสถิติของปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในค่าตอบแทนพบว่า           
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 พบว่า หน่วยงานที่สังกัดของพนักงานเป็นปัจจัยส่วนบุคคล
ที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในค่าตอบแทนมากที่สุดซึ่งมีความสัมพันธ์กันทั้งหมด 14 ข้อจาก
ทั้งหมด 29 ข้อ  
ค ำส ำคัญ: ความพึงพอใจ, ค่าตอบแทน, ปัจจัยส่วนบุคคล 
                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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1. บทน ำ 
 

บริษัทได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2549 และในปี 2552 ได้เริ่มท าการติดต่อค้าขายกับบริษัทคู่ ค้า 
ซึ่งเป็นบริษัทที่มีหน้าร้านสะดวกซื้อเป็นจ านวนมากที่สุดในประเทศไทย และได้ขยายกลุ่มสินค้าที่จัด
จ าหน่ายจากอดีตจนถึงปัจจุบันโดยมีจ านวนสินค้าวางจ าหน่ายในร้านสะดวกซื้อมากกว่า 70 รายการ 
สัดส่วนรายได้จากการขายสินค้าให้คู่ค้ามากกว่า 94% ของรายได้ทั้งหมด ด้วยการเติบโตและขยาย
สาขาใหม่ของคู่ค้าซึ่งปัจจุบันมีจ านวนสาขามากกว่า 12 ,000 สาขา และมีการตั้งเป้าหมายจ านวน
สาขามากกว่า 15,000 สาขาในอนาคต ท าให้บริษัทมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว อีกทั้ง เมื่อบริษัท
ท าการจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 บริษัทได้ตั้งเป้าหมายการเติบโต
อยู่ที่ยอดขาย 6,000 ล้านบาทต่อปี ในปี พ.ศ. 2569 จากยอดขาย 3,000 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2563  

เพ่ือให้การจัดการทรัพยากรมนุษย์สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท ทางบริษัท
จึงได้เล็งเห็นความส าคัญในมุมมองของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เริ่มตั้งแต่การวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ การจัดคนเข้าท างาน การพัฒนาและฝึกอบรมเพ่ิมทักษะให้กับพนักงาน การจัดการด้าน
ค่าตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการถนอมรักษาพนักงาน เพ่ือให้บริษัทประ
ความส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและพนักงานเกิดความพึงพอใจในการท างาน 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้สนใจถึงปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจ 
ในค่าตอบแทนของบริษัท เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลมาสังเคราะห์และวิเคราะห์ได้ตรงกับความต้องการ
ของพนักงานภายในบริษัท และคัดเลือกบุคลากรจากปัจจัยส่วนบุคคลที่มีแนวโน้มจะพึงพอใจ 
ในค่าตอบแทนของบริษัท เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมั่นคงและยั่งยืน 

โดยปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรในบริษัทที่ผู้วิจัยสนใจคือกลุ่มหัวหน้าแผนกและผู้ช่วย
หัวหน้าแผนก (ระดับ 4-5) ซึ่งจัดอยู่ในระดับปฏิบัติการที่มีบทบาทในการด าเนินงาน ควบคุมและ
ปฏิบัติงานใกล้ชิดและมีอิทธิพลต่อพนักงานระดับปฏิบัติการ (ระดับ 1) มากท่ีสุด 

 
ภำพที่ 1 การลาออกของพนักงานทุกระดับของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี ปี 2559-2564 
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ร้อยละจ านวนพนักงานลาออก 
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จากภาพที่ 1 เป็นการแสดงเปอร์เซ็นต์การลาออกของพนักงานทุกระดับของบริษัทเอกชน
แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีปี 2559-2564 ไตรมาสที่ 1 ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การลาออกเท่ากับ 5.43%, 
4.59%, 3.58%, 2.92%, 4.13% และ 3.69% ตามล าดับ 

ตำรำงท่ี 1 จ านวนการลาออกพนักงานทั้งหมด และจ านวนการลาออกพนักงานระดับ 4-5 ช่วงเดือน
มกราคม พ.ศ. 2563 - เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 

เดือน 
พนักงำนทั้งหมด 

(คน) 
พนักงำนลำออกทั้งหมด (คน) ร้อยละ 

พนักงำนลำออก 
ระดับ 4-5 (คน) 

ม.ค.63 1,995 66 3.31 10 
ก.พ.63 2,033 56 2.75 3 

มี.ค.63 1,793 144 8.03 4 
เม.ย.63 1,628 107 6.57 1 

พ.ค.63 1,520 63 4.14 6 
มิ.ย.63 1,510 61 4.04 4 

ก.ค.63 1,539 64 4.16 2 
ส.ค.63 1,597 44 2.76 1 
ก.ย.63 1,536 59 3.84 2 
ต.ค.63 1,575 59 3.75 2 
พ.ย.63 1,599 45 2.81 3 
ธ.ค.63 1,587 55 3.47 6 
ม.ค.64 1,528 36 2.36 9 

ก.พ.64 1,521 43 2.83 6 
มี.ค.64 1,278 67 5.24 1 

เม.ย.64 1,453 45 3.1 5 
พ.ค.64 1,433 17 1.19 3 

รวม 1,031 
 

68 

แหล่งที่มำ: ข้อมูลฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี  
 

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า อัตราการลาออกของพนักงานบริษัทมีแนวโน้มลดลง ยกเว้น
ในปี พ.ศ. 2563 ที่เกิดวิกฤตการณ์โรคไวรัสโควิด-19 ระบาด แต่เมื่อพิจารณาข้อมูลการลาออกของ
พนักงานโดยรวม และพนักงานระดับ 4-5 ของบริษัท จะพบว่า มีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 4 คนต่อเดือน       
ซึ่งส่งผลให้การพัฒนาบุคลากรเกิดความไม่ต่อเนื่องและนับเป็นการสูญเสียต้นทุนไปกับการพัฒนา
บุคลากร ท าให้บุคลากรขาดความช านาญในการท างานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดลง รวมถึง
ปัญหาอื่นอันมีสาเหตุมาจากความผิดพลาดจากบุคคลากร และอาจส่งผลให้การด าเนินงานของบริษัท
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงให้ความสนใจว่าปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับความ
พึงพอใจในค่าตอบแทนบริษัทหรือไม่ เพ่ือแปลผลข้อมูล ไปสู่แนวทางแก้ปัญหาการลาออก และ
สามารถน ามาปรับปรุงสวัสดิการ ค่าตอบแทน และการด าเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการ
พ้ืนฐานของพนักงาน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องน ามาสู่
ผลสัมฤทธิ์ในเป้าหมายต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 
2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน ระดับ 4-5 ที่มีความสัมพันธ์ กับระดับความพึง

พอใจในค่าตอบแทนทางการเงินของบริษัท 
2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน ระดับ 4-5 ที่มีความสัมพันธ์ กับระดับความพึง

พอใจในค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงินของบริษัท 
 

3. ขอบเขตกำรศึกษำ 
3.1 ขอบเขตกำรศึกษำส่วนเนื้อหำ  
งานวิจัยนี้ท าการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน ระดับ 4-5 ที่มีความสัมพันธ์กับระดับ

ความพึงพอใจในค่าตอบแทนทางด้านการเงิน และค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางด้านการเงิน ของพนักงาน
บริษัทเอกชลแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี 

 
3.2 ขอบเขตด้ำนรูปแบบวิธีวิจัย  
งานวิจัยเรื่องนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นงานวิจัยเชิง

ส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามปลายปิด (close-ended/fixed-alternative question) 
เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานบริษัทระดับ 4- 5 ใช้ค่าสถิติในการวิเคราะห์ 
ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในค่าตอบแทนทางการเงินและไม่ใช่ทาง
การเงิน ใช้ค าถามที่ใช้ค าตอบชุดเดียวกัน (matrix question) ซึ่งระดับความพึงพอใจที่ก าหนดใน
แบบสอบถาม ประกอบด้วย พึงพอใจมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ท าการวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ด้วยการแจกแจง Chi-square 
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3.3 ขอบเขตประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ หัวหน้าแผนกและผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งใน

จังหวัดชลบุรี ระดับ 4-5 จ านวน 106 คน (ข้อมูลจาก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลวันที่ 20 กรกฎาคม 2564) 
โดยท าการสอบถามทั้งหมด 106 คนของประชากร คิดเป็นร้อยละ 100 ของพนักงาน 

 
3.4 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ  
ในการท าวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ระยะเวลาในการศึกษารวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสรุป

ผลการวิจัย ระหว่างเดือน สิงหาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 

4. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

4.1 ท าให้ทราบระดับความต้องด้านค่าตอบแทนทางการเงิน และด้านที่ไม่ใช่การเงินของ
พนักงานในองค์การและน าไปวางแผนการจัดการด้านการจัดการค่าตอบแทนที่เป็นทางด้านการเงิน
และไม่ใช่ด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.2 เพ่ือให้ทราบความสัมพันธ์ของความพึงพอใจในค่าตอบแทนของบริษัทกับปัจจัยส่วน
บุคคลของกลุ่มพนักงานระดับผู้ช่วยหัวหน้าแผนก (ระดับ 4) หัวหน้าแผนก (ระดับ 5) เพ่ือน าไปวาง
แผนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

 

5. แนวคิดทฤษฏี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

5.1 แนวคิดและทฤษฏี 
5.1.1 ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์  
ทฤษฎีมาสโลว์ หรือ ล าดับขั้นความต้องการ (Maslow’s Hierarchy of Needs) 

เป็นทฤษฎีจิตวิทยาที่ อับราฮัม เอช. มาสโลว์ คิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1943 ในเอกสารชื่อ “A Theory of 
Human Motivation” Maslow ระบุว่า มนุษย์มีความต้องการทั้งหมด 5 ขั้นด้วยกัน ความต้องการ
ทั้ง 5 ขั้น มีเรียงล าดับจากขั้นต่ าสุดไปหาสูงสุด มนุษย์จะมีความต้องการในขั้นต่ าสุดก่อน เมื่อได้รับ
การตอบสนองจนพอใจแล้วก็จะเกิดความต้องการขั้นสูงต่อไป ความต้องการของบุคคลจะเกิดขึ้น 5 
ขั้นเป็นล าดับ ดังนี้ 

 
 
 
 



 583 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอสิระของ 
นักศึกษาหลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุรี 

 
ภำพที่ 2 ล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs) 
แหล่งที่มำ: THE WISDOM ACADEMY, 2021. 
 

ขั้นที่ 1 ความต้องการพ้ืนฐานทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความ
ต้องการล าดับต่ าสุดและเป็นพ้ืนฐานของชีวิต ได้แก่  ความต้ องการเพ่ือตอบสนองความหิว 
ความกระหาย ความต้องการเพื่อความอยู่รอดของชีวิต เรียกง่าย ๆ ก็คือ ปัจจัยสี่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม 
ยารักษาโรคที่พักอาศัย รวมถึงสิ่งที่ท าให้การด ารงชีวิตสะดวกสบาย นั่นเอง   

ในขั้นนี้สิ่งที่ลูกค้าต้องการ หนีไม่พ้น สินค้าและบริการ อุปโภค บริโภค ทั่วไป ๆ เช่น 
ร้านอาหาร ร้านขายยา บ้าน รถยนต์ มือถือ  

ขั้นที่ 2 ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) เป็นความต้องการที่จะ
เกิดข้ึนหลังจากท่ีความต้องการทางร่างกายได้รับการตอบสนองจนเป็นที่พอใจแล้ว ความต้องการขั้นนี้
ถึงจะเกิดขึ้น ได้แก่ ความต้องการความปลอดภัยมีที่ยึด เหนี่ยวทางจิตใจ ปราศจากความกลัว 
การสูญเสียและภัยอันตราย เช่น สภาพสิ่งแวดล้อมบ้านปลอดภัย การมีงานที่มั่นคง การมีเงินเก็บออม 
ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย รวมถึง ความมั่นคงปลอดภัยส่วนบุคคล สุขภาพและความเป็นอยู่ 
ระบบรับประกัน-ช่วยเหลือ ในกรณีของอุบัติเหตุ/ความเจ็บป่วย 

ในขั้นนี้สิ่งที่ลูกค้าต้องการ ก็คือ สินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ในด้านการสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น กล้องวงจรปิด การลงทุน การออม การท าประกันชีวิต หรือ 
การย้ายบ้านที่อยู่อาศัย ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่มีการดูแลรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดี 

ขั้นที่ 3 ความต้องการความรักและสังคม (Belonging and Love Needs) เมื่อมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและมั่นคงในการงานแล้ว คนเราจะต้องการความรัก ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน มีความ
ต้องการเป็นเจ้าของและมีเจ้าของ ความรักในรูปแบบต่างกัน เช่น ความรักระหว่าง คู่รัก พ่อ แม่ ลูก 
เพ่ือน สามี ภรรยา ได้รับการยอมรับเป็นสมาชิกในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือหลายกลุ่ม 

ในขั้นนี้สิ่งที่ลูกค้าต้องการ ก็คือ สินค้าและบริการที่สามารถตอบสนองอารมณ์ ความรู้สึก 
ของเขาได้ เช่น บริการจัดหาคู่ บริการจัดงานแต่งงาน บริการทัวร์ท่องเที่ยว หรือหากเป็นสินค้า 
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ตัวอย่างง่าย ๆ ที่ท าให้เห็นภาพชัดเจน เช่น ความต้องการเป็นเจ้าของรถยนต์ BENZ BMW เพ่ือให้
เพ่ือนหรือคนรอบข้าง ชื่นชม ยอมรับ เป็นสมาชิกในกลุ่ม 

ขั้นที ่4 ความต้องการการได้รับการยกย่องนับถือในตนเอง (Esteem Needs) เมื่อความ
ต้องการความรักและการยอมรับได้รับการตอบสนองแล้ว คนเราจะต้องการสร้างสถานภาพของตัวเอง
ให้สูงขึ้น เด่นขึ้น มีความภูมิใจและสร้างความนับถือตนเอง ชื่นชมในความส าเร็จของงานที่ท า 
ความรู้สึกมั่นใจในตนเองและมีเกียรติ ความต้องการเหล่านี้ เช่น ยศ ต าแหน่ง  ระดับเงินเดือนที่สูง 
งานที่ท้าทาย ได้รับการยกย่องจากผู้อ่ืน มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในงาน โอกาสแห่งความก้าวหน้า  
ในงานอาชีพ ฯลฯ 

ในขั้นนี้สิ่งที่ลูกค้าต้องการ ก็คือ สินค้าและบริการที่ส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง เช่น 
อสังหาริมทรัพย์ เครื่องเพชรราคาแพง บริการระดับพรีเมี่ยม เครื่องบินส่วนตัว โรงแรม 5 ดาว 

ขั้นที่ 5 ความต้องการพัฒนาศักยภาพของตน (Self-actualization) เป็นความต้องการ
ขั้นสูงสุดของมนุษย์และความต้องการนี้ยากต่อการบอกได้ว่าคืออะไร เราเพียงสามารถกล่าวได้ว่า 
ความต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเป็นความต้องการที่มนุษย์ต้องการจะเป็น ต้องการที่จะได้รับ
ผลส าเร็จในเป้าหมายชีวิตของตนเอง และต้องการความสมบูรณ์ของชีวิตสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์
คนในขั้นนี้อาจมองหาได้ยาก เพราะความต้องการสูงสุดของคนกลุ่มนี้ จะมาจากแรงบันดาลใจ หรือ 
Passion ด้านจิตใจที่ต้องการมากกว่า ด้านวัตถุท่ีจับต้องได้ 

5.1.2 ทฤษฏี 2 ปัจจัย (Two-Factor Theory) 
ทฤษฏีนี้อธิบายถึงปัจจัยที่ใช้ตอบสนองความต้องการ ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ 
กลุ่มที่ 1 ปัจจัยพ้ืนฐาน (Hygiene Factors) อาทิ การจ่ายค่าตอบแทน สภาพการ

ท างานผู้บังคับบัญชาที่มีคุรภาพ นโยบายของบริษัท ตลอดจนสวัสดิการต่างๆที่จัดให้กับพนักงานเป็น
ต้น องค์กรใดที่สามาถจัดหาปัจจัยพ้ืนฐษนเหล่านี้ให้แก่สมาชิกในองค์กรได้จะสามารถก าจัดความไม่
พอใจของสมาชิกให้หมดไป อย่างไรก็ตาม การก าจัดความไม่พอใจด้วยการตอบสนองต่อปัจจัยต่างๆ 
เหล่านี้เป็นเพียงสิ่งที่ท าให้สมาชิกในองค์กรรู้สึกเฉยๆ เท่านั้น กล่าวคือมิได้รู้สึกไม่พอใจแต่ก็มิได้รู้สึก
พอใจ นอกจากนี้ยังมิได้สร้างสภาพวะที่จูงใจในการท างานแต่อย่างใด การจูงใจจะเกิดขึ้นในองค์กรได้
นั้นจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยอีกกลุ่มคือ ปัจจัยจูงใจ (Motivators) 

กลุ่มท่ี 2 ปัจจัยจูงใจ (Motivators) หมายถึงปัจจัยที่จะสามารถจูงใจสมาชิกให้เกิดความ
พึงพอใจในการท างาน ได้แก่ งานที่น่าสนใจ ความรับผิดชอบในการท างาน การได้รับการยอมรับ 
ความส าเร็จและความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้จะเป็นตัวสร้างแรงจูงใจให้
เกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน และท าให้องค์กรประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ประสงค์ 
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5.2.3 ทฤษฏีความคาดหวังของวรูม (Vroom‘s Expectancy Theory) 
วิคเตอร์ เอช วรูม (Victer H. Vroom) เป็นชาวแคนาดา เป็นศาสตราจารย์ด้านการ

วิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับจิตวิทยาของพฤติกรรมในองค์กร โดยเฉพาะเรื่องภาวะผู้น า และสมรรถนะการ
ตัดสินใจ หนังสือที่ท่านแต่งในปี 1964 เรื่อง “Work and Motivation” (งานและการกระตุ้น) ได้รับ
การยอมรับกันอย่างแพร่หลาย และหนังสือเกี่ยวกับผู้น าและผู้บริหาร “Leadership and Decision 
Making and The New Leadership” Vroom‘s Expectancy theory ได้รับการพัฒนาขึ้นโดย
เสนอแนวความคิดว่า บุคคลจะได้รับการกระตุ้นให้กระท าสิ่งซึ่งสามารถบรรลุเป้าหมาย ถ้าเชื่อใน
คุณค่าของเป้าหมาย และมองเห็นว่าจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้ ดังนั้นทฤษฎีของ Vroom เป็นการ
จูงใจของบุคคลที่มีต่อสิ่งซึ่งมีคุณค่าในผลลัพธ์จากการใช้ความพยายาม (อาจจะเป็นด้านบวกหรือด้าน
ลบ) คูณด้วยความคาดหวังจากการใช้ความพยายามเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายซึ่ง Vroom ได้ระบุว่าการ
จูงใจเป็นสิ่งที่มีค่าท่ีแต่ละบุคคล จะพยายามก าหนดเป้าหมายและโอกาสเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น 
 

5.2 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
จันทิมา ผลสุวรรณ์ (2555) ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ

ความพึงพอใจในสวัสดิการและค่าตอบแทนของพนักงานเทศบาลเมืองคูคต จ าแนกตามเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา สถานภาพ อายุงาน ต าแหน่งงาน พนักงานเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยของระดับความพึง
พอใจในสวัสดิการและค่าตอบแทนอยู่ในระดับสูงกว่าเพศชาย แต่เพศที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจในสวัสดิการและค่าตอบแทนของพนักงานเทศบาลเมืองคูคตพนักงานที่มีอายุระหว่าง 
46-50 ปี มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจในสวัสดิการและค่าตอบแทน
สูงกว่าทุกกลุ่ม ดังนั้นอายุที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในสวัสดิการและค่าตอบแทนของ
พนักงานเทศบาลเมืองคูคตท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ทาริกา พาเจริญ (2556) บุคลากรโรงพยาบาลปากท่อ ที่มีประเภทต าแหน่งที่ต่างกัน คือ 
ด้านทั่วไป ด้านวิชาการ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการมีความพึงพอใจโดยรวม 
และอีก 2 ด้านคือด้านาภาพแวดล้อมในการท างานและด้านความก้าวหน้าในอาชีพและความมั่นคง
แตกต่างกันซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ทั้งนี้อาจเป็นเพราะลูกจ้างชั่วคราวต้องท างานหนักมีความ
เจริญในอาชีพน้อยและมีความม่ันคงต่ าอาจส่งผลถึงความพึงพอใจที่ต่างกัน  

พีรวรรณ วรรธนะเมธาวงศ์ (2555) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจ ของลูกจ้างต่อ สถานพยาบาล
ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมเขตนวนคร พบว่าอายุ , ระดับ
การศึกษา, ภาวะสุขภาพ, ลักษณะอุตสาหกรรม และจ านวนลูกจ้าง ที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อความ
พึงพอใจ ต่อสถานพยาบาลในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 
0.05 ในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ความพึงพอใจของลูกจ้างต่อสถานพยาบาลในโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านบุคลากรทางการแพทย์ , ด้านเครื่องมือ 
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เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ , ด้านการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อหน่วยบริการสุขภาพ และ
พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 มีผลต่อ
ความพึงพอใจของลูกจ้างต่อสถานพยาบาลในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

5.3 กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจในค่าตอบแทนของ

บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังภาพที่ 3 

 
ภำพที่ 3 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
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6. ระเบียบวิธีกำรวิจัย 
 

6.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
งานวิจัยเรื่องนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ 

(Survey Research) โดยมีเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือสอบถามปลายปิด ( close 
ended/fixed-alternative question)  

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ เป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี ที่ด าเนิน
ธุรกิจเบเกอรี่ มีพนักงานทั้งหมด 1,344 คน (ข้อมูลวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 จากฝ่ายทรัพยากร
บุคคล) 
 

6.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยแบบสอบถาม 2 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล เป็นข้อค าถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 11 ข้อ เพ่ือให้ได้

ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิหลังและข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อายุงาน สถานภาพสมรส ภูมิล าเนา จ านวนผู้ที่อยู่ในอุปการะเลี้ยงดู หน่ วยงาน
ต าแหน่งงาน และรายได้ประจ าจากท่ีท างานเฉลี่ยต่อเดือน จ านวนพี่น้อง อาชีพบิดา-มารดา 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในค่าตอบแทนทางการเงินและไม่ใช่ทางด้าน
การเงินเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองโดยมีการประยุกต์กับ ค่าตอบแทนภายในบริษัท 
โดยน ามาสร้างเป็นข้อค าถามแสดงถึงความพึงพอใจทางด้านการเงิน จ านวน 16 ข้อ อันเกี่ยวกับ 
เงินเดือน / OT / โบนัส / เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ / เบี้ยขยัน / ค่ากะ / ประกันชีวิตประกัน
อุบัติเหตุ / ประกันสุขภาพ / ค่าเช่าบ้าน / อาหารกลางวัน / เเงินเพ่ือการเคหะ / ทองค าหนัก 1 บาท
(เม่ือายุงานครบ 5 ปี) / วันหยุดเพ่ิมประจ าเดือน 2 วัน / ลาหยุดไม่หักค่าจ้าง / วันหยุดพักร้อน (1 -4 
ปี = 6 วัน / 5-9 ปี = 9 วัน / 10 ปี ขึ้นไป = 12 วัน) / เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ และการด าเนินงาน
สภาพแวดล้อมในการท างานที่ได้น ามาสร้างเป็นข้อค าถามแสดงถึงความพึงพอใจในค่าตอบแทนที่
ไม่ใช่ทางด้านการเงิน จ านวน 13 ข้อ อันเกี่ยวกับ  ความน่าสนใจของงาน / ความท้าทายของงาน / 
ปริมาณงาน / หัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา / โอกาสในการเลื่อนต าแหน่ง / การยกย่องชมเชย / 
อ านาจในการตัดสินใจ / การยอมรับแสดงความคิดเห็น / ความภูมิใจในต าแหน่งงาน / การมีส่วนร่วม
ในงาน / สิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน / สภาพแวดล้อม (แสง เสียง ความร้อน ฝุ่น ) / เวลาใน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
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6.3 เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ลักษณะของข้อค าถามเป็นแบบมาตรส่วนประเมินค่าของลิเคิร์ท (Likert Scale) ค าตอบมีให้

เลือก 5 ระดับ คือ พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พอพอใจน้อย และพึงพอใจ
น้อยที่สุด ในแต่ละข้อค าถามจะให้เลือกตอบได้เพียงระดับเดียว ซึ่งแต่ละระดับมีเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี้ 
  ค ำตอบ          คะแนน 
  พึงพอใจมากที่สุด    5 
  พึงพอใจมาก    4 
  พึงพอใจปานกลาง   3 
  พึงพอใจน้อย    2 
  พึงพอใจน้อยที่สุด   1 
 การแปลผลคะแนนของข้อค าถามความพึงพอใจในค่าตอบแทนที่เป็นทางด้านการเงินและ
ด้านที่ไม่ใช่การเงินของพนักงาน โดยใช้สูตรค านวณแบบแบ่งช่วง (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2548, 
น.449-450) ดังนี้ 

   ความกว้างของอัตรภาคชั้น  
คะแนนสูงสุด คะแนนต่ าสุด

จ านวนช้ัน
 

 
5   1

5
 

   0 8     
จากเกณฑ์ดังกล่าว สามารถสรุปและแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจโดย

ก าหนดค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ย ระดับควำมพึงพอใจ 
4.21 – 5.00 พึงพอใจมากที่สุด 
3.41 – 4.20 พึงพอใจมาก 
2.61 – 3.40 พึงพอใจปานกลาง 
1.81 – 2.60 พึงพอใจน้อย 
1.00 – 1.80 พึงพอใจน้อยที่สุด 

 
6.4 ขั้นตอนในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง และชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ตอบ

แบบสอบถามเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการศึกษา และอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามจ านวน 106 
ชุด จากนั้นท าการติดตามเก็บแบบสอบถามที่สมบูรณ์ ตรวจนับคะแนนและบันทึกข้อมูลคะแนน และ
ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานผู้ตอบแบบสอบถามน าไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
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6.5 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแจกให้กับพนักงานของบริษัท และน าข้อมูล

มาท าการวิเคราะห์ประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS ซึ่งใช้สถิติดังต่อไปนี้  
1) ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
2) ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้ในการอธิบายแปลความหมายของข้อมูล 
3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ในการอธิบายและแปลความหมาย

ของข้อมูล 
4) ค่า chi-square แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและความพึงพอใจ 

ในค่าตอบแทนหัวข้อต่าง ๆ โดยก าหนดความมีนัยส าคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ 0.05 และ 0.01 
 

7. ผลกำรศึกษำ 
 

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในค่าตอบแทน
ที่เป็นทางด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่การเงิน ของพนักงานระดับ 4 -5 บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง 
ในจังหวัดชลบุรี จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ได้แบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 106 
ชุดคิดเป็น 100% ของแบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด ส าหรับผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถน าเสนอ
ดังต่อไปนี้ 
 

7.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม 
การวิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อายุงาน สถานภาพสมรส ภูมิล าเนา จ านวนผู้ที่อยู่ในอุปการะเลี้ยงดู หน่วยงานต าแหน่ง
งาน และรายได้ประจ าจากที่ท างานเฉลี่ยต่อเดือน จ านวนพ่ีน้อง อาชีพบิดา -มารดา ซึ่งจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลปรากฎดังนี้ 

ตำรำงท่ี 2 จ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ลักษณะส่วนบุคคล จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

เพศ    
 ชาย  26 24.53 
 หญิง  80 75.47 
  รวม 106 100.00 

อำย ุ    
 18 – 24 ปี  7 6.60 
 24 ปี 1 วัน – 32 ป ี  69 65.09 
 31 ปี1 วัน – 41 ป ี  20 18.87 
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ลักษณะส่วนบุคคล จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

 41 ปีขึ้นไป  10 9.44 
  รวม 106 100.00 

ระดับกำรศึกษำ    
 ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า  3 2.83 
 มัธยมศึกษาตอนต้น  3 2.83 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  7 6.60 
 อนุปริญญา/ปวส.  10 9.44 
 ปริญญาตรีหรือสูงกว่า  83 78.30 
  รวม 106 100.00 

อำยุงำน    
 ต่ ากว่า 4 เดือน  5 4.72 
 4 เดือน – 1ป ี  16 15.09 
 1 ปี – 3 ป ี  19 17.93 
 มากกว่า 3 ปีข้ึนไป  66 62.26 
  รวม 106 100.00 

สภำนภำพ    
 โสด  80 75.47 
 สมรส  25 23.59 
 หย่าร้าง-หม้าย  1 0.94 
  รวม 106 100.00 

ภูมิล ำเนำ (ภำค)    
 ภาคเหนือ  14 13.21 
 ภาคตะวันออก  54 50.94 
 ภาคกลาง  31 29.25 
 ภาคใต้  7 6.60 
  รวม 106 100.00 

จ ำนวนผู้อุปกำระ    
 ไม่มี  27 25.47 
 1 – 2 คน  49 46.23 
 3 – 4 คน  27 25.47 
 มากกว่า 5 คน  3 2.83 
  รวม 106 100.00 

หน่วยงำนที่สังกัด    
 บัญชีต้นทุน  1 0.94 
 จัดส่ง  1 0.94 
 วิศวกรรม  7 6.60 
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ลักษณะส่วนบุคคล จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

 HACCP  2 1.89 
 ทรัพยากรบุคคล  4 3.77 
 IT  5 4.72 
 การตลาด  3 2.83 
 PA  1 0.94 
 ผลิต  28 26.42 
 จัดซื้อ  7 6.60 
 ประกันคุณภาพ  25 23.58 
 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์  3 2.83 
 SAFETY  2 1.89 
 วางแผนและสโตร์  11 10.38 
 คลังสินค้า  6 5.66 
  รวม 106 100.00 

รำยได้ประจ ำเฉลี่ยรวมต่อเดือน    
 9,000 - 15,000 บาท  12 11.3 
 15,001 - 25,000 บาท  89 84.0 
 25,001 - 35,000 บาท  5 4.7 
  รวม 106 100.0 

จ ำนวนพ่ีน้อง    
 ไม่มี  20 18.9 
 1 – 2 คน  76 71.7 
 3 – 4 คน  6 5.7 
 มากกว่า 5 คน  4 3.8 
  รวม 106 100.00 

อำชีพบิดำ    
 ไม่มี  36 34.0 
 รับจ้าง  15 14.2 
 รับราชการ  6 5.7 
 ค้าขาย  11 10.4 
 เกษตรกร  38 35.8 
  รวม 106 100.00 

อำชีพมำรดำ    
 ไม่มี  29 27.4 
 รับจ้าง  19 17.9 
 รับราชการ  1 0.9 
 ค้าขาย  15 14.2 
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ลักษณะส่วนบุคคล จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

 เกษตรกร  42 39.6 
  รวม 106 100.00 

 
จากตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ใช้เป็น

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้จ านวน 106 คนจ าแนกตามตัวแปรได้ดังนี้ 
จากผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มประชากรจ านวน 106 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง (ร้อยละ 75.47) อายุอยู่ระหว่าง 24-32 ปี (ร้อยละ 65.09) ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป  
(ร้อยละ 78.30) อายุงานมากกว่า 3 ปี (ร้อยละ 62.26) สถานภาพการสมรสคือโสด (ร้อยละ75.47) 
อาศัยอยู่ในภูมิล าเนาภาคตะวันออก (ร้อยละ50.94) มีจ านวนผู้ที่ต้องอุปการะเลี้ยงดู (ร้อยละ46.23)  
พ่ีน้อง 1-2 (ร้อยละ 71.70) สังกัดหน่วยงานผลิต (ร้อยละ 26.42) คนรายได้ประจ าเฉลี่ย 15001-
25000 บาท (ร้อยละ 84.0) บิดา-มารดา มีอาชีพเกษตรกร (ร้อยละ35.8 และร้อยละ39.6) ตามล าดับ 
 

7.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมพึงพอใจในค่ำตอบแทนด้ำนกำรเงินและด้ำนที่ไม่ใช่กำรเงิน 
การวิเคราะห์ข้อมูลเฉลี่ยของแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในค่าตอบแทนด้านการเงิน

และด้านที่ไม่ใช่การเงินของพนักงานบริษัทระดับ 4-5 จ านวน 106 คน ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูล
ปรากฏดังนี้ 

ตำรำงที่ 3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านค่าตอบแทนที่เป็นทางด้านการเงิน และค่าตอบแทนที่ ไม่ใช่
ทางด้านการเงิน 

 ค่ำเฉลี่ย S.D. กำรแปลผลข้อมลู 

1. ค่าตอบแทนทางด้านการเงิน 3.36 0.926 พึงพอใจปานกลาง 

2. ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางด้านการเงิน 3.56 0.772 พึงพอใจมาก 

  
จากตารางที่ 3 จากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในค่าตอบแทน

ด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่การเงินของพนักงานบริษัทระดับ 4 -5 จ านวน 106 คน โดยภาพรวม
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจในค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางด้านการเงิน ในระดับ พึงพอใจมากที่
ค่าเฉลี่ย 3.56 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.772 และให้คะแนนความพึงพอใจในค่าตอบแทนทางด้าน
การเงิน ในระดับพึงพอใจปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย 3.36 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.926 
 
 
 
 



 593 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอสิระของ 
นักศึกษาหลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุรี 

ตำรำงท่ี 4 ค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อ 
 Mean S.D. แปลผลข้อมูล 
1. ค่าตอบแทนเงินเดือนในปัจจุบันท่านมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับใด 

3.09 .625 พึงพอใจปานกลาง 

2. ค่าตอบแทนOTในปัจจุบันท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด 2.68 .799 พึงพอใจปานกลาง 

3. ค่าตอบแทนโบนัสตามผลประกอบการ 2 ครั้งต่อปีในปัจจุบัน
ท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด 

2.85 .741 พึงพอใจปานกลาง 

4. ค่าตอบแทนกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 2% ท่านมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับใด 

3.13 .691 พึงพอใจปานกลาง 

5. ค่าตอบแทนเบี้ยขยัน 100-500 บาทท่านมีความพึงพอใจใน
ระดับใด 

2.83 .749 พึงพอใจปานกลาง 

6. ค่าตอบแทนค่ากะท่านมีความพึงพอใจในระดับใด 2.27 .868 พึงพอใจน้อย 
7. ค่าตอบแทนประกันอุบัติเหตุท่านมีความพึงพอใจในระดับใด 3.61 .788 พึงพอใจมาก 

8. ค่าตอบแทนประกันสุขภาพท่านมีความพึงพอใจในระดับใด 3.73 .711 พึงพอใจมาก 
9. ค่าตอบแทนช่วยค่าเช่าบ้านเพิ่ม1000บาทท่านมีความพอใจใน
ระดับใด 

3.59 .859 พึงพอใจมาก 

10. ค่าตอบแทนอาหารกลางวันฟรีท่านมีความพึงพอใจระดับใด 3.35 .905 พีงพอใจปานกลาง 
11. ค่าตอบแทนเงินเพื่อการเคหะเมื่อท างานครบ3ปีและผล
ประกอบการบริษัทเกิน 85 %ของเป้าหมายท่านมีความพึงพอใจ
ในระดับใด 

3.89 .809 พึงพอใจมาก 

12. ค่าตอบแทนทองค าหนัก 1 บาทเมื่อท างานครบ 5 ปีท่านมี
ความพึงพอใจในระดับใด 

3.58 .882 พึงพอใจมาก 

13. ค่าตอบแทนวันหยุดเพิ่ม 2 วันต่อเดือนท่านมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับใด 

3.96 .816 พึงพอใจมาก 

14. ค่าตอบแทนการลาหยุดไมห่ักค่าจ้างท่านมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับใด 

4.04 .675 พึงพอใจมาก 

15. ค่าตอบแทนวันหยุดพักร้อน (1-4 ปี = 6 วัน/ 5-9 ปี = 9 วัน/
10 ปีขึ้นไป = 12 วัน) ท่านมีความพึงพอใจระดับใด 

3.81 .782 พึงพอใจมาก 

16. ค่าตอบแทนเงินช่วยเหลือฌาปนกิจท่านมีความพึงพอใจ 
ในระดับใด 

3.35 .817 พีงพอใจปานกลาง 

17. ความน่าสนใจของงานท่ีได้รับท่านมีความพึงพอใจในระดับใด 3.75 .599 พึงพอใจมาก 
18. ความท้าทายของงานที่ท าในปัจจุบันท่านมีความพึงพอใจใน
ระดับใด 

3.73 .561 พึงพอใจมาก 

19. ปริมาณงานท่ีได้รับท่านมีความพึงพอใจในระดับใด 3.64 .693 พึงพอใจมาก 



 594 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอสิระของ 
นักศึกษาหลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุรี 

 Mean S.D. แปลผลข้อมูล 

20. ท่านมีความพึงพอใจหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาอยู่ในระดับ
ใด 

3.80 .761 พึงพอใจมาก 

21. ท่านมีความพึงพอใจในเรื่องของโอกาสในการเลื่อนต าแหน่ง
ของทางบริษัทอยู่ในระดับใด 

3.36 .758 พีงพอใจปานกลาง 

22. ท่านมีความพึงพอใจในด้านการยกย่องชมเชยจากหัวหน้างาน
อยู่ในระดับใด 

3.45 .818 พึงพอใจมาก 

23. ท่านมีความพึงพอใจในอ านาจในการตัดสินใจที่ได้รับอยู่ใน
ระดับใด 

3.44 .757 พึงพอใจมาก 

24. ท่านมีความพึงพอใจในรูปแบบการยอมรับแสดงความคิดเห็น
ของเพื่อนร่วมงานอยู่ในระดับใด 

3.66 .716 พึงพอใจมาก 

25. ท่านมีความความภูมิใจในต าแหน่งงานของท่านอยู่ในระดับใด 3.87 .691 พึงพอใจมาก 

26. ท่านมีความพึงพอใจของการให้มีส่วนร่วมในงานอยู่ในระดับใด 3.80 .653 พึงพอใจมาก 
27. ท่านมีความพึงพอใจส าหรับสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ท างานท่ีบริษัทสนับสนุนให้อยู่ในระดับใด 

3.28 .923 พึงพอใจปานกลาง 

28. ท่านมีความพึงพอใจในสภาพแวดล้อม (แสง เสียง ความร้อน 
ฝุ่น) ในการท างานอยู่ในระดับใด 

3.14 .810 พึงพอใจปานกลาง 

29. ท่านมีความพึงพอใจในเรื่องความชัดเจนของเวลาในการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับใด 

3.40 .836 พึงพอใจปานกลาง 

  
จากตารางที่ 4 ผลการศึกษาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในค่าตอบแทนด้านการเงินจ านวน 16 ข้อ 

พึงพอใจน้อย 1 ข้อ (ค่ากะ) พึงพอใจปานกลาง 7 ข้อ (เงินเดือน / OT /โบนัส / กองทุน / เบี้ยขยัน / 
อาหารกลางวัน / เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ) พึงพอใจมาก 9 ข้อ (ประกันอุบัติเหตุ / ประกันสุขภาพ / 
ค่าเช้าบ้าน / เงินเพ่ือการเคหะ 100,000 บาท / ทองค าหนัก 1 บาท เมื่ออายุงานครบ 5 ปี / วันหยุด
เพ่ิม2วันต่อเดือน / ลาหยุดไม่หักค่าจ้าง / พักร้อนสูงสุด 12 วันตามเกณฑ์อายุงาน ความพึงพอใจ
เฉลี่ยในค่าตอบแทนทางด้านที่ไม่ใช่การเงินจ านวน 13 ข้อ พึงพอใจปานกลาง 4 ข้อ (โอกาสเลื่อน
ต าแหน่ง / สิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน / สภาพแวดล้อม / ความชัดเจนของเวลาในการ
ท างาน) พึงพอใจมากจ านวน 9 ข้อ (ความน่าสนใจของงาน / ความท้าทาย / ปริมานงาน / หัวหน้า
งาน / การชมเชย / อ านาจการตัดสินใจ / การยอมรับความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงาน / ความภูมิใจ
ในต าแหน่งงาน/การมีส่วนร่วมในงาน) 

 
7.3 กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยส่วนบุคคลกับควำมพึงพอใจ 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในค่าตอบแทนที่เป็น

ท า ง ด้ า น ก า ร เ งิ น แ ล ะด้ า น ที่ ไ ม่ ใ ช่ ก า ร เ งิ น  จ า น ว น  106 ค น  ส า ม า ร ถ แ ส ด ง ไ ด้ ดั ง นี้  
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ตำรำงท่ี 5 เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในค่าตอบแทนที่เป็นทางด้านการเงินด้วยด้วยวิธี Pearson Chi-square  
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ค่าตอบแทนทางด้านการเงิน ค่านัยส าคัญ 

1 ค่าตอบแทนเงินเดือนในปัจจุบันท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด 0.853 0.624 0.018 0.876 0.246 0.571 0.698 0.007 0.000 0.957 0.471 0.701 

2 ค่าตอบแทนOTในปัจจุบันท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด 0.138 0.573 0.784 0.324 0.157 0.774 0.604 0.173 0.065 0.656 0.493 0.847 

3 ค่าตอบแทนโบนัสตามผลประกอบการ 2 ครั้งต่อปีในปัจจุบันท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด 0.752 0.543 0.467 0.947 0.343 0.093 0.700 0.125 0.985 0.329 0.158 0.938 

4 ค่าตอบแทนกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 2% ท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด 0.878 0.056 0.608 0.307 0.820 0.452 0.703 0.020 0.552 0.102 0.065 0.119 

5 ค่าตอบแทนเบี้ยขยัน 100-500 บาทท่านมีความพึงพอใจในระดับใด 0.569 0.000 0.897 0.063 0.278 0.061 0.003 0.000 0.597 0.426 0.289 0.520 

6 ค่าตอบแทนค่ากะท่านมีความพึงพอใจในระดับใด 0.076 0.381 0.123 0.132 0.679 0.309 0.767 0.275 0.003 0.342 0.807 0.246 

7 ค่าตอบแทนประกันอุบัติเหตุท่านมีความพึงพอใจในระดับใด 0.576 0.003 0.236 0.441 0.898 0.505 0.103 0.056 0.139 0.260 0.019 0.068 

8 ค่าตอบแทนประกันสุขภาพท่านมีความพึงพอใจในระดับใด 0.897 0.002 0.675 0.300 0.910 0.283 0.325 0.025 0.837 0.639 0.502 0.137 

9 ค่าตอบแทนช่วยค่าเช่าบ้านเพิ่ม1000บาทท่านมีความพอใจในระดับใด 0.268 0.952 0.673 0.921 0.345 0.010 0.690 0.472 0.368 0.570 0.029 0.038 

10 ค่าตอบแทนอาหารกลางวันฟรีท่านมีความพึงพอใจระดับใด 0.360 0.343 0.854 0.322 0.734 0.015 0.225 0.068 0.035 0.406 0.458 0.287 

11 ค่าตอบแทนเงินเพื่อการเคหะเมื่อท างานครบ 3 ปีและผลประกอบการบริษัทเกิน 85 % ของเป้าหมาย
ท่านมีความพึงพอใจในระดับใด 0.651 0.110 0.827 0.947 0.203 0.348 0.609 0.324 0.598 0.228 0.048 0.580 

12 ค่าตอบแทนทองค าหนัก 1 บาทเมื่อท างานครบ 5 ปีท่านมีความพึงพอใจในระดับใด 0.917 0.140 0.393 0.879 0.207 0.726 0.543 0.172 1.000 0.016 0.077 0.320 

13 ค่าตอบแทนวันหยุดเพิ่ม 2 วันต่อเดือนท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด 0.158 0.000 0.435 0.516 0.281 0.059 0.192 0.000 0.913 0.172 0.180 0.934 

14 ค่าตอบแทนการลาหยุดไม่หักค่าจ้างท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด 0.033 0.364 0.643 0.900 0.490 0.144 0.675 0.007 0.607 0.088 0.612 0.547 

15 ค่าตอบแทนวันหยุดพักร้อน (1-4ปี=6วัน/5-9ปี=9วัน/10ปีขึ้นไป=12วัน) ท่านมีความพึงพอใจระดับใด 0.716 0.105 0.539 0.502 0.124 0.830 0.654 0.296 0.492 0.427 0.165 0.936 

16 ค่าตอบแทนเงินช่วยเหลือฌาปนกิจท่านมีความพึงพอใจในระดับใด 0.345 0.730 0.922 0.315 0.009 0.786 0.842 0.321 0.430 0.552 0.490 0.416 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 
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ตำรำงท่ี 6 เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในค่าตอบแทนที่เป็นทางด้านที่ไม่ใช่การเงินด้วยด้วยวิธี Pearson Chi-square 
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 pearson Chi-Square  (ค่า P) 

ค่าตอบแทนไม่ใช่ทางด้านการเงิน ค่านัยส าคัญ 0.05 

17 ความน่าสนใจของงานที่ได้รับท่านมีความพึงพอใจในระดับใด 0.119 0.003 0.019 0.596 0.602 0.802 0.710 0.132 0.851 0.000 0.519 0.044 

18 ความท้าทายของงานที่ท าในปัจจุบันท่านมีความพึงพอใจในระดับใด 0.194 0.001 0.029 0.865 0.497 0.674 0.775 0.146 0.982 0.000 0.669 0.315 

19 ปริมาณงานที่ได้รับท่านมีความพึงพอใจในระดับใด 0.492 0.322 0.876 0.924 0.705 0.941 0.997 0.007 0.720 0.070 0.517 0.538 

20 ท่านมีความพึงพอใจหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาอยู่ในระดับใด 0.186 0.002 0.768 0.033 0.558 0.337 0.614 0.005 0.697 0.398 0.512 0.061 

21 ท่านมีความพึงพอใจในเรื่องของโอกาสในการเลื่อนต าแหน่งของทางบริษัทอยู่ในระดับใด 0.297 0.066 0.786 0.824 0.483 0.970 0.658 0.001 0.509 0.720 0.422 0.001 

22 ท่านมีความพึงพอใจในด้านการยกย่องชมเชยจากหัวหน้างานอยู่ในระดับใด 0.051 0.017 0.115 0.288 0.334 0.663 0.598 0.019 0.022 0.793 0.583 0.039 

23 ท่านมีความพึงพอใจในอ านาจในการตัดสินใจที่ได้รับอยู่ในระดับใด 0.389 0.085 0.779 0.995 0.578 0.851 0.840 0.636 0.478 0.374 0.666 0.359 

24 ท่านมีความพึงพอใจในรูปแบบการยอมรับแสดงความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานอยู่ในระดับใด 0.246 0.092 0.269 0.481 0.591 0.558 0.692 0373 0.018 0.945 0.798 0.318 

25 ท่านมีความความภูมิใจในต าแหน่งงานของท่านอยู่ในระดับใด 0.133 0.063 0.868 0.690 0.835 0.609 0.858 0.000 0.000 0.009 0.395 0.230 

26 ท่านมีความพึงพอใจของการให้มีส่วนร่วมในงานอยู่ในระดับใด 0.635 0.608 0.368 0.910 0.943 0.292 0.188 0.050 0.006 0.008 0.284 0.011 

27 ท่านมีความพึงพอใจส าหรับสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานที่บริษัทสนับสนุนให้อยู่ในระดับใด 0.391 0.850 0.855 0.879 0.953 0.850 0.526 0.008 0.246 0.323 0.672 0.732 

28 ท่านมีความพึงพอใจในสภาพแวดล้อม (แสง เสียง ความร้อน ฝุ่น) ในการท างานอยู่ในระดับใด 0.742 0.977 0.591 0.962 0.755 0.208 0.146 0.084 0.451 0.265 0.471 0.082 

29 ท่านมีความพึงพอใจในเรื่องความชัดเจนของเวลาในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับใด 0.322 0.545 0.250 0.673 0.785 0.044 0.271 0.003 0.932 0.923 0.036 0.125 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 
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7.4 สรุปผลกำรทดสอบสมมติฐำน 
สมมติฐานทางสถิติ 1 :  
H0 : P = 0 ปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีความส าพันธ์กับความพึงพอใจในค่าตอบแทนทางด้านการเงิน 
H0 : P ≠ 0 ปัจจัยส่วนบุคคลมีความส าพันธ์กับความพึงพอใจในค่าตอบแทนทางด้านการเงิน 
ดังนั้น สามารถสรุปสมมติฐานที่ 1 ได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลมีความส าพันธ์กับความพึงพอใจใน

ค่าตอบแทนทางด้านการเงิน 
สมมติฐานทางสถิติ 2 :  
H0 : P = 0 ปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีความส าพันธ์กับความพึงพอใจในค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ด้าน

การเงิน 
H1 : P ≠ 0 ปัจจัยส่วนบุคคลมีความส าพันธ์กับความพึงพอใจในค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ด้านการเงิน 
ดังนั้น สามารถสรุปสมมติฐานที่ 2 ได้ว่าปัจจัยส่วนบุคคลมีความส าพันธ์กับความพึงพอใจ 

ในค่าตอบแทนทางด้านที่ไม่ใช่ด้านการเงินที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 และ 0.01 
จากตารางที่ 5 และตารางที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจ 

ในค่าตอบแทนที่เป็นทางด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่ด้านการเงิน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
และ 0.01 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในค่าตอบแทนมากท่ีสุดคือ  

ด้านหน่วยงาน ทั้งหมด 15 แผนกซึ่งมีการจัดกลุ่มแยกตามลักษณะงานเป็น 4 กลุ่ม (1) กลุ่ม
หน่วยงาน ด าเนินการหลักอันมีหน่วยงานผลิต ประกันคุณภาพ วิศวกรรม และวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
(2) กลุ่มสนับสนับสนุนฝ่ายบริหาร อันมีหน่วยงาน IT HACCP บัญชีต้นทุน และผู้ช่วยส่วนบุคคลสังกัด
ผู้จัดการทั่วไป (3) กุล่มงานส านักงาน อันมีหน่วยงานความปลอดภัย การตลาด และทรัพยากรบุคคล 
และ (4) กลุ่มงานห่วงโซ่อุปทาน อันมีหน่วยงานคลังสินค้า วางแผนและสโตร์ จัดซื้อ และจัดส่ง 
โดยแบ่งออกเป็นความพึงพอใจในค่าตอบแทนที่เป็นทางด้านการเงินจ านวน 6 ข้อ (จาก  16 ข้อ) 
ความพึงพอใจในค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางด้านการเงินจ านวน 8 ข้อ (จาก 13 ข้อ) ซึ่งมีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส าคัญกับความพึงพอใจในค่าตอบแทนเงินเดือน (P = 0.007 : กลุ่มงานส านักงานจะให้
คะแนนส่วนใหญ่ที่ความพึงพอใจมาก หน่วยงานสนับสนุนบริหารให้คะแนนส่วนใหญ่ที่ความพึงพอใจ
ปานกลาง กลุ่มหน่วยงานด าเนินการหลักให้คะแนนความพึงพอใจมากถึงปานกลาง และหน่วยงาน
ห่วงโซ่อุปทานให้คะแนนความพึงพอใจปานกลางไปถึงน้อย) /กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (P = 0.020 : 
กลุ่มหน่วยงานห่วงโซ่อุปทานให้คะแนนความพึงพอใจปานกลางไปถึงน้อยที่สุด ในขณะที่กลุ่ม
หน่วยงานอ่ืนให้คะแนนความพึงพอใจปานกลางถึงมาก) /เบี้ยขยัน (P = 0.000 : กลุ่มหน่วยงาน
สนับสนุนบริหารให้คะแนนส่วนใหญ่ที่ความพึงพอใจมาก กลุ่มงานส านักงานและกลุ่มหน่วยงาน
ด าเนินการหลักจะให้คะแนนที่ความพึงพอใจปานกลางถึงน้อย และหน่วยงานห่วงโซ่อุปทานให้
คะแนนส่วนใหญ่ที่ความพึงพอใจน้อย) /ประกันสุขภาพ (P = 0.025 : กลุ่มงานส านักงานให้คะแนน
ส่วนใหญ่ที่ความพึงพอใจมาก หน่วยงานสนับสนุนบริหารให้คะแนนกระจายไม่แตกต่างกันในแต่ละ
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ระดับความถึงพอใจกลุ่มหน่วยงานด าเนินการหลักและหน่วยงานห่วงโซ่อุปทานให้คะแนนความพึง
พอใจมากถึงปานกลาง) /ค่าตอบแทนวันหยุดเพ่ิม 2 วัน (P = 0.000 : กลุ่มงานส านักงานจะให้
คะแนนส่วนใหญ่ที่ความพึงพอใจมากที่สุด กลุ่มหน่วยงานด าเนินการหลักให้คะแนนความพึงพอใจ
มากถึงปานกลางกลุ่มหน่วยงานสนับสนุนบริหารและกลุ่มหน่วยงานห่วงโซ่อุปทานให้คะแนนกระจาย
ที่ความพึงพอใจน้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด) และการลาหยุดโดยไม่หักค่าจ้าง (P = 0.007 : 
กลุ่มงานส านักงานจะให้คะแนนส่วนใหญ่ที่ความพึงพอใจมากที่สุด หน่วยงานสนับสนุนบริหารให้
คะแนนกระจายที่ความพึงพอใจปานกลาง มาก และมากที่สุด กลุ่มหน่วยงานด าเนินการหลักและ
หน่วยงานห่วงโซ่อุปทานให้คะแนนส่วนใหญ่ที่ความพึงพอใจมากถึงปานกลาง) /ปริมาณงาน (P = 
0.007 : กลุ่มงานส านักงานและกลุ่มหน่วยงานสนับสนุนบริหารจะให้คะแนนที่ความพึงพอใจมากที่สุด
ถึงมาก กลุ่มหน่วยงานห่วงโซ่อุปทานให้คะแนนความพึงพอใจมากไปถึงปานกลาง และหน่วยงาน
ด าเนินการหลักให้คะแนนความพึงพอใจมากถึงน้อย) /ความพึงพอใจหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา
หรือผู้บังคับบัญชา (P = 0.005 : กลุ่มงานส านักงานและกลุ่มหน่วยงานสนับสนุนบริหารจะให้คะแนน
ที่ความพึงพอใจมากที่สุดถึงมาก กลุ่มหน่วยงานห่วงโซ่อุปทานให้คะแนนความพึงพอใจมากไปถึงปาน
กลาง และหน่วยงานด าเนินการหลักให้คะแนนส่วนใหญ่อยู่ที่ความพึงพอใจมากและปานกลางแต่มี
กระจายในส่วนของความพึงพอใจน้อยที่สุด 1.6% น้อย 4.8% และมากที่สุด 6.3%) /โอกาสในการ
เลื่อนต าแหน่ง (P = 0.001 : กลุ่มงานส านักงานและกลุ่มหน่วยงานสนับสนุนบริหารจะให้คะแนนที่
ความพึงพอใจมากที่สุดถึงมาก กลุ่มหน่วยงานห่วงโซ่อุปทานให้คะแนนความพึงพอใจมากไปถึงปาน
กลาง และหน่วยงานด าเนินการหลักให้คะแนนส่วนใหญ่อยู่ที่ความพึงพอใจมากและปานกลางแต่มี
กระจายในส่วนของความพึงพอใจน้อยที่สุด 1.6% น้อย 7.9% และมากที่สุด 1.6%) /การยกย่อง
ชมเชยจากหัวหน้างาน (P = 0.019 : กลุ่มงานส านักงานและกลุ่มหน่วยงานสนับสนุนบริหารจะให้
คะแนนส่วนใหญ่ที่ความพึงพอใจมาก กลุ่มหน่วยงานห่วงโซ่อุปทานให้คะแนนความพึงพอใจมากไปถึง
น้อย และหน่วยงานด าเนินการหลักให้คะแนนส่วนใหญ่อยู่ที่ความพึงพอใจปานกลางและมากแต่มี
กระจายในส่วนของความพึงพอใจน้อยที่สุด 3.2% น้อย 9.5% และมากที่ 6.3%) /ความภูมิใจ 
ในต าแหน่งงาน (P = 0.000 : กลุ่มงานส านักงานให้คะแนนส่วนใหญ่อยู่ที่ความพึงพอใจมากที่สุด 
กลุ่มหน่วยงานสนับสนุนบริหารให้คะแนนส่วนใหญ่ที่ความพึงพอใจมาก กลุ่มหน่วยงานด าเนินการ
หลักและหน่วยงานห่วงโซ่อุปทานให้คะแนนส่วนใหญ่อยู่ท่ีความพึงพอใจมากถึงปานกลาง) /การมีส่วน
ร่วมในงาน (P = 0.050 : กลุ่มงานส านักงานและกลุ่มหน่วยงานสนับสนุนบริหารให้คะแนนส่วนใหญ่
อยู่ที่ความพึงพอใจมาก กลุ่มหน่วยงานด าเนินการหลักและหน่วยงานห่วงโซ่อุปทานให้คะแนนส่วน
ใหญ่อยู่ที่ความพึงพอใจมากถึงปานกลาง และมีกระจายที่ความพึงพอใจน้อยและมากที่สุด)  / 
สิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน (P = 0.008 : กลุ่มงานส านักงานและกลุ่มหน่วยงานสนับสนุน
บริหารจะให้คะแนนส่วนใหญ่ที่ความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด กลุ่มหน่วยงานห่วงโซ่อุปทานและ
หน่วยงานด าเนินการหลักให้คะแนนส่วนใหญ่ที่พึงพอใจปานกลาง แต่มีการกระจายความพึงพอใจ
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น้อยและมากรองลงมาในระดับที่ใกล้เคียงกันกัน และความถึงพอใจน้อยที่สุดและมากที่สุดในระดับที่
ใกล้เคียงกันตามล าดับ) และด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน (P = 0.003 : กลุ่มงาน
ส านักงานและกลุ่มหน่วยงานสนับสนุนบริหารจะให้คะแนนส่วนใหญ่ที่ความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด 
กลุ่มหน่วยงานห่วงโซ่อุปทานให้คะแนนความพึงพอใจมากถึงปานกลาง และหน่วยงานด าเนินการหลัก
ให้คะแนนส่วนใหญ่อยู่ที่ความพึงพอใจปานกลางรองลงมาเป็นพึงพอใจมาก 33.3% พึงพอใจน้อย 
12.7% และพึงพอใจน้อยทีสุดและมากท่ีสุดในระดับที่เท่ากับ 1.6%)    

ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในค่าตอบแทนรองลงมาเป็นด้านอายุ ที่มี
ความสัมพันธ์ ต่อความพึงพอใจในค่าตอบแทน โดยแบ่งออกเป็นความพึงพอใจในค่าตอบแทนที่เป็น
ทางด้านการเงินจ านวน 4 ข้อ (จาก16 ข้อ) ความพึงพอใจในค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางด้านการเงิน
จ านวน 4 ข้อ (จาก 13 ข้อ) ซึ่งมี ซึ่งมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญกับความพึงพอใจในค่าตอบแทน
เบี้ยขยัน (P = 0.000 : อายุ 18-24 ปี ให้ความพึงพอใจส่วนใหญ่ที่ระดับมาก อายุ 24-32 ปี และ 32-41 ปี 
ให้ความถึงพอใจส่วนใหญ่ที่ระดับปานกลางถึงน้อย และอายุ 41 ปีขึ้นไป ให้ความพึงพอใจระดับปาน
กลาง) /ประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพ (P = 0.003, 0.002 ตามล าดับ : อายุ 18-24 ปี ให้ความพึง
พอใจที่ระดับน้อยถึงมาก อายุ 24-32 ปี และ 32-41 ปี ให้ความถึงพอใจส่วนใหญ่ที่ระดับปานกลางถึง
มากที่สุด และอายุ 41 ปีขึ้นไป ให้ความพึงพอใจระดับปานกลางถึงมาก) /ค่าตอบแทนวันหยุดเพ่ิม 2 
วัน (P = 0.000 : อายุ 18-24 ปี ให้ความพึงพอใจที่ระดับน้อย 42.9% และระดับมากที่สุด 42.9% 
อายุ 24-32 ปี และ 32-41 ปี ให้ความถึงพอใจส่วนใหญ่ที่ระดับมาก และอายุ 41 ปีขึ้นไป ให้ความพึง
พอใจระดับปานกลางถึงมากที่สุด) /ความน่าสนใจของงานและความท้าทายของงาน (P = 0.003, 
0.001 ตามล าดับ: อายุที่มากขึ้นให้คะแนนความพึงพอใจในส่วนของความน่าสนใจและความท้าทาย
ของงานที่ลดลง) /ความพึงพอใจในหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา (P = 0.002 : อายุ 18-24 ป ี
ให้ความพึงพอใจส่วนใหญ่ที่ระดับมากที่สุด อายุ 24-32 ปี อายุ 32-41 ปี และอายุ 41 ปีขึ้นไป ให้
ความพึงพอใจส่วนใหญ่ที่ระดับมากถึงปานกลาง) และการยกย่องชมเชยจากหัวหน้างาน (P = 0.017 : 
อายุที่มากขึ้นให้คะแนนความพึงพอใจในส่วนของการยกย่องชมเชยจากหัวหน้างานที่ลดลง)  
 

8. สรุปผล 
 

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในค่าตอบแทน 
จากข้อมูลประชากรส่วนใหญ่ของบริษัท อยู่ที่ช่วงอายุ 24-32 ปี แผนกผลิตและประกันคุณภาพ ซึ่งอยู่
ในกลุ่มหน่วยงานด าเนินการหลัก และจากผลการการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน
บุคคลกับความพึงพอใจในค่าตอบแทนที่เป็นทางด้านที่ไม่ใช่การเงินด้วยด้วยวิธี Pearson Chi-
square แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่เป็นทางด้านหน่วยงานมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจใน
ค่าตอบแทนมากที่สุด โดยกลุ่มหน่วยงานออฟฟิศและหน่วยงานสนับสนุนฝ่ายบริหารที่มีแนวโน้มของ
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ค่าตอบแทนเงินเดือนและค่าล่วงเวลาที่ต่ ากว่า จะให้คะแนนความพึงพอใจในค่าตอบแทนมากกว่า 
กลุ่มด าเนินงานหลัก และกลุ่มงานห่วงโซ่อุปทาน ถึงแม้ว่ากลุ่มหน่วยงานหลักจะมีอัตราเงินเดือนและ
ค่าล่วงเวลามากกว่ากลุ่มงานอ่ืน อาจแสดงให้เห็นได้ว่าความพึงพอใจในค่าตอบแทน มิได้เพียงขึ้ นอยู่
ทีว่่าพนักงานได้รับค่าตอบแทนมากเพียงใด แต่ยังขึ้นอยู่กับความคาดหวัง ของพนักงานที่มองว่างานที่
ได้รับนั้นเหมาะสมกับค่าตอบแทนที่ได้รับหรือไม่  

ส าหรับผลการการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจ  
ในค่าตอบแทนที่ เป็นทางด้านที่ไม่ใช่การเงินด้วยด้วยวิธี  Pearson Chi-square แสดงให้เห็น
ความสัมพันธ์ของความพึงพอใจในค่าตอบแทนที่เป็นทางด้านการเงิน ว่าพนักงานที่อายุ 18 -24 ปี 
หรือเป็นกลุ่มที่เข้างานใหม่ จะให้ความพึงพอใจกับค่าตอบแทนที่เป็นทางด้านการเงินที่มากกว่า 
พนักงานที่อายุอยู่ในกลุ่ม 24-32 และ 32-41 ปี ซึ่งจะมีประสบการในการท างานมาแล้วไม่ว่าจะเป็น
จากที่ท างานปัจจุบันหรือประสบการณ์รวมในที่ท างานอ่ืน และกลุ่มอายุ 41 ปีขึ้นไป จะมีแนวโน้มว่า
จะให้ความพึงพอใจในค่าตอบแทนมาก ในขณะที่ความสัมพันธ์ของความพึงพอใจในค่าตอบแทนที่เป็น
ทางด้านที่ไม่ใช่การเงิน กลุ่มพนักงานที่อายุน้อยจะให้ความพึงพอใจมากกว่า กลุ่มพนักงานที่มีอายุ
มากขึ้นตามล าดับ อาจแสดงให้เห็นได้ว่า กลุ่มพนักงานใหม่หรือกลุ่มพนักงานที่อายุน้อยนั้นยังมีความ
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงานและหาประสบการณ์ ต่างกลุ่มที่อายุมากขึ้นที่เริ่มมีความต้องการปัจจัย
ทางด้านการเงินเพ่ือตอบสนองความต้องการพื้นฐานและ ความม่ันคงในชีวิตในกลุ่มที่อายุมากข้ึนไปอีก 
อีกทั้งการให้ความสนใจในพนักงานใหม่ของหัวหน้างานในด้านต่าง  ๆ เช่น การยกย่องชมเชย 
มีมากกว่าพนักงานที่มีการปฏิบัติงานมาแล้วในระยะเวลาหนึ่ง และลดลงในพนักงานที่อายุมากขึ้น 
ส่งผลให้ความคาดหวังของพนักงานในแต่ละกลุ่มช่วงอายุแตกต่างกัน เมื่อความคาดหวัง และความ
ต้องการแตกต่างกัน จึงส่งผลให้ความพึงพอใจแตกต่างกัน 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการปรับปรุงค่าตอบแทนเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ กับพนักงานส่วนใหญ่ 
จึงควรมีการปรับปรุงในส่วนของค่าตอบแทนทางด้านการเงิน ในส่วนของเงินเดือนและค่าล่วงเวลา
(OT) เบี้ยขยัน การลาหยุดไม่หักค่าจ้างและวันหยุดเพ่ิม 2 วันต่อเดือน ที่การวิเคราะห์ทดสอบ
ความสัมพันธ์ด้วยไคสแควร์ แสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยส าคัญ 0 .05 และ 0.01 
ซึ่งการปรับปรุงค่าตอบแทนทางด้านการเงินนั้นควรเป็นไปในลักษณะทางเลือก ให้พนักงานสามารถ
เลือกได้ตามความต้องการของพนักงานแต่ละคน ยกตัวอย่างเช่น พนักงานสามารถเลือกวันหยุดได้เอง
ว่าต้องการจะหยุดงานในวันใด หรือพนักงานคนใดให้ความส าคัญกับประกันอุบัติเหตุมากกว่าประกัน
สุขภาพก็สามารถปรับเลือกวงเงินในการคุ้มครอง หรือค่ารักษาพยาบาลในกลุ่มประกันอุบัติเหตุให้
มากกว่าประกันสุขภาพ เนื่องด้วยอายุหรือลักษณะเจนเนอเรชั่นมีความส าคัญต่อรูปแบบวิธีการคิดซึ่ง
กลุ่มคนรุ่นใหม่ต้องการโอกาสในการเลือกและตัดสินใจด้วยตนเอง หากสิ่งใดที่ได้เลือกหรือตัดสินใจ
ด้วยตนเองจะน ามาซึ่งความพึงพอใจให้กับพนักงานมากข้ึน  
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9. ข้อเสนอแนะ 
 
9.1 เนื่องด้วยการศึกษาความพึงพอใจในค่าตอบแทนของบริษัทเป็นการศึกษาเฉพาะภายใน

บริษัท จึงได้รับข้อมูลในมุมมองของพนักงานภายในบริษัทที่ปฏิบัติงานอยู่ และเพ่ือให้ผลของการวิจัย
น่าสนใจและสามารถน ามาเปรียบเทียบในส่วนของค่าตอบแทนที่พนักงานพึงพอใจ จึงควรมีการ 

เพ่ิมกลุ่มประชากรเป็นพนักงานที่มีการลาออกจากบริษัทเพ่ือดูผลของความพึงพอใจ 
ในค่าตอบแทนว่าค่าตอบแทนใดที่ส่งผลให้พนักงานลาออกซึ่งสามารถเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่สะท้อนให้
เห็นถึงความพึงพอใจในค่าตอบแทนทั้งทางด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่การเงินของทางบริษัทที่
พนักงาน ไม่พึงพอใจจนถึงขั้นลาออกได้ 

เพ่ิมกลุ่มประชากรเป็นพนักงานในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เพ่ือใช้ในการอ้างอิงผลของ
การวิจัย แนวโน้มของค่าตอบแทนที่พนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมให้ความสนใจเพ่ือเป็นประโยชน์  
ในการ พัฒนาด้านค่าตอบแทนทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินของพนักงานในองค์การ เพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการปรับปรุงค่าตอบแทนของบริษัทให้สอดคล้องเหมาะสมและดูแลพนักงานในคงอยู่
ภายในองค์การต่อไป 

9.2 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณควรมีการเพ่ิมเติมการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือให้ได้
รายละเอียดในเหตุและผลที่พนักงาน มีความพึงพอใจ หรือ ไม่พึงพอใจเพ่ือให้สามารถเข้าใจ
วัตถุประสงค์และปรับปรุงแก้ไข พัฒนาในส่วนค่าตอบแทนและสวัสดิการ ให้ตรงกับความต้องการของ
พนักงาน ได้ดียิ่งขึ้น 
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กำรศึกษำควำมคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงำนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อ
ระบบกำรตรวจสอบภำยใน กรณีศึกษำ ข้ำรำชกำรในสังกัด                                

เทศบำลต ำบลส ำนักท้อน อ ำเภอบ้ำนฉำง จังหวัดระยอง 

รัตติยำ  น้อยสุข* 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงส ารวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นที่มีต่องาน
ตรวจสอบภายในตามแนวปฏิบัติของตรวจสอบภายใน ของข้าราชการเทศบาลต าบลส านักท้อน 
จงัหวัดระยอง โดยศึกษาระดับความคิดเห็นของข้าราชการสังกัดเทศบาลต าบลส านักท้อน เป็นมีส่วน
ไดส้่วนเสียกับเรื่องนี้โดยตรง จ านวน 49 คน จากนั้นน ามาวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนางาน
ตรวจสอบภายในต่อไป เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามเพ่ือหาระดับความคิดเห็น 
ของข้าราชการสังกัดเทศบาลต าบลส านักท้อน การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้น า
แบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับข้าราชการกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบสอบถามซึ่งได้รับการตอบกลับ
ทั้งสิ้น 49 คน แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่าง และท าการทดสอบสมมติฐานวิเคราะห์หาระดับความคิดเห็นของข้าราชการที่มีต่องาน
ตรวจสอบภายใน   

ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นส่วนหนึ่งในหน่วยงานรัฐ และมีความสนใจในการตรวจสอบภายใน ของ
หน่วยงานเทศบาล จึงต้องการศึกษากระบวนการปฏิบัติงาน และแนวทางในการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ
ภายในปัจจุบัน การท างานตรวจสอบภายใน และหลังจากได้มีการน าแนวทางการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตาม มาตรฐานของหลายหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นที่ผู้ตรวจสอบได้พัฒนางานตรวจสอบ
แล้ว ซึ่งเมื่อน าแนวทางการ ปฏิบัติงานตรวจสอบดังกล่าว มาปรับใช้ในองค์กรท าให้ในปัจจุบัน
พนักงานในองค์กรซึ่งเป็นผู้รับตรวจสอบ เกิดความเข้าใจผิดและไม่ทราบแนวทางในการตรวจสอบของ
ผู้ตรวจสอบภายในขององค์กร รวมถึงไม่ทราบ แนวทางปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามหลักการท างานของ
คณะตรวจสอบ ท าให้การปฏิบัติงานไม่ตรงตาม วัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่วางไว้เกิดผลกระทบต่อ
การประเมินผลการท างานของพนักงานอย่างมากในการไม่ทราบแนวทางในการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ท างาน ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาความคิดเห็นของพนักงานผู้รับ ตรวจสอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ของผู้ตรวจสอบในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ว่าผู้รับตรวจส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอย่างไรต่อผู้

                                                           
*
 นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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ตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างการท างานร่วมกันระหว่างผู้ตรวจสอบภายในและผู้รับ
ตรวจ เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยรวมขององค์กร 

ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นและความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต่อระบบตรวจสอบภายใน กรณีศึกษาข้าราชการในสังกัดเทศบาลต าบลส านักท้อน อ าเภอ
บ้านฉาง จังหวัดระยองที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นด้านคุณลักษณะ ด้านการรายงานผลการ
ตรวจสอบ ด้านการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับ เห็นด้วยมาก และเมื่อพิจารณารายด้านทั้ง 4 ด้าน พบว่า
ด้านการแนะน าให้ค าปรึกษาอยู่ในระดับเห็นด้วยค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นด้านที่มีคะแนนต่ าที่สุดหาก
เทียบกับด้านอ่ืน ๆ 

ค ำส ำคัญ: ความคิดเห็น, ผู้ตรวจสอบภายใน 
 

Abstract 
 

This research is an exploratory research. Its objectives are to study opinions 
on internal audit work in line with internal audit practices. Of civil servants, Samnakthon 
Subdistrict, Rayong Province, by studying the level of government officials’ opinions 
under Samnakthon Subdistrict Municipality 49 people are directly interested in this 
matter, then analyzed to find a way to develop the internal audit further. The tool 
used in this research was a questionnaire to determine the level of opinion. Of civil 
servants under Samnakthon Subdistrict Municipality In the data collection process, 
the researcher used a questionnaire to collect data with a sample of government 
officials with a questionnaire which received a total of 49 respondents and analyze 
the data by analyzing the basic statistical values of the general data of the sample 
group. By distributing frequency (Frequency) and percentage (Percentage), mean, 
Standard Deviation (S.D.), basic statistical values, both overall and in each aspect of 
the opinions of civil servants under Samnakthon Subdistrict Municipality Then do a 
hypothesis test. To analyze the opinions of government officials to the internal audit 
The mean , standard deviation (S.D.) was tested for the level of government officials’ 
opinions on the internal audit work. Both overall and in each aspect 

As a researcher as part of a government agency and interested in internal 
audit of the municipal authority therefore need to study the operational process and 
operational guidelines current internal check internal audit work and after the 
operational guidelines for the audit according to The standards of many agencies 
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mentioned above that auditors have developed audit work. Which when applying 
the guidelines perform such audit work to be applied in the organization, causing the 
employees in the organization who are auditees Misunderstanding and not knowing 
the audit guidelines of the internal auditors of the organization including unknown 
Correct operational guidelines according to the working principles of the Audit Committee 
causing the operation to be inconsistent with The organization’s objectives have a 
significant impact on the employee’s performance evaluation in the lack of knowledge 
of ways to change the way they work. The researcher therefore wanted to study the 
opinions of the recipient employees. Check in the performance of the audit of the 
auditors in the performance of various aspects of what the majority of the auditors 
think about the internal auditors. For the benefit of creating collaboration between 
internal auditors and auditors for overall efficiency and effectiveness of the organization 

The results showed that the opinions and understanding of the practitioners 
in local administrative organizations towards the internal audit system. A case study 
of civil servants under Samnakthon Subdistrict Municipality, Ban Chang District, Rayong 
Province as a sample group. Feature opinion Reporting on the results of the audit 
The performance aspect was at the very agree level, and when considering each 
aspect in all 4 aspects, it was found that the advisory and counseling aspect was at 
the quite agreeing level. Which is the side with the lowest score compared to the 
other side 

Keywords: opinion, internal auditor 
 

1. บทน ำ 
 

ในปัจจุบันรัฐบาลมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการสนับสนุนให้องค์กรทุกแห่งในประเทศไทยมี 
การก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
เพ่ือปรับเปลี่ยนระบบบริหารภาครัฐไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ซึ่งมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ
งาน โดยให้ ความส าคัญกับความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความประหยัดของการด าเนินงาน 
ดังนั้นส่วนราชการและจึงให้ความส าคัญกับการวัดและประเมินผลงาน เพ่ือให้เกิดการแข่งขันและ
พัฒนางานในความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และเป็นที่ทราบกันดีว่าการ
ตรวจสอบภายในถือเป็น เครื่องมือหรือกลไกหนึ่งที่ส าคัญของฝ่ายบริหารที่ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจต้องจัดให้มีขึ้น เพ่ือช่วยในการก ากับดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเมิน
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุม ภายในทั้งในด้านการเงิน การบริหาร 
การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ภารกิจและหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในที่ด าเนินการมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะเป็น
ลักษณะของ การตรวจสอบทางด้านการบัญชีและการเงิน (Financial Audit) ซึ่งการตรวจสอบ
ลักษณะนี้ ผลที่ได้จะอยู่ในวง แคบเพียงเรื่องของความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของการบันทึกบัญชี 
และรายงานทางการเงิน ตลอดจนการ ปฏิบัติงานทางการเงินสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องหรือไม่เท่านั้น ซึ่งอาจให้ข้อมูลที่ ไม่เพียงพอต่อฝ่ายบริหารในการน าไป
ประกอบการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานในสถานการณ์ปัจจุบันของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ จึงจ าเป็นต้องเพ่ิม บทบาทและหน้าที่การตรวจสอบให้ครอบคลุม
ถึงการวิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของระบบงาน/แผนงาน/งาน/โครงการ หรือไม่ การใช้จ่ายเงิน
ได้ผลคุ้มค่าและมีความประหยัดมากน้อยเพียงใด มีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน อย่างไร ทั้งนี้เพ่ือ
เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ให้ขั้นตอนการด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ประเทศ สังคม และประชาชน ซึ่งการตรวจสอบ
ด าเนินงาน มีความเหมาะสมที่จะน าเข้ามาเสริมและประยุกต์ใช้ ในงานตรวจสอบภายใน 
ซึ่งกระทรวงการคลังเห็นความส าคัญและประโยชน์ของการตรวจสอบการด าเนินงานจึงได้ก าหนด 
ขอบเขตของงานการตรวจสอบภายในไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ
ส่วนราชการ พ.ศ. 2542 โดยให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบวิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความ
เพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนการประเมินคุณภาพของการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ยังได้ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการ ตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน ไว้ใน
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.2546 
และแนวทางปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายใน ของรัฐต้อง
รับผิดชอบในการประเมินการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการก ากับดูแลเพ่ือเพ่ิมคุณค่า
และปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้ตรวจสอบ ภายในจึงต้อง
ตรวจสอบให้ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การบัญชี การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งการ 
ตรวจสอบการบริหารงานด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหาร
ทรัพย์สิน การบริหารด้านทรัพยากรบุคคล เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบภายในยังต้องปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามกระบวนการ ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งหมายรวมถึง การจัดท าแผนการตรวจสอบ 
การตรวจสอบ การวิเคราะห์และประเมินข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบ 
และการติดตามผลการปฏิบัติตาม ข้อเสนอแนะของตรวจสอบภายใน ซึ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในตามกระบวนการ ปฏิบัติงานดังกล่าวนั้น โดยทั่วไปครอบคลุมถึงการ
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ตรวจสอบและการประเมินผลส าเร็จของทุกกิจกรรมในหน่วยรับตรวจการตรวจสอบภายในจึงสามารถ
กระท าได้ 3 ประเภทหลัก คือ (1) การตรวจสอบด้านการด าเนินงาน (2) การตรวจสอบด้านการเงิน
และบัญชี และ (3) การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามข้อก าหนด ซึ่งในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ไม่ควรเน้นการตรวจสอบประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ แต่ควรเลือกประเภทการตรวจสอบให้
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบแต่ละเรื่อง  

ปัจจุบันการตรวจสอบภายในมีการพัฒนารูปแบบและวิธีการตรวจสอบจากการตรวจสอบที่
เน้นความ ถูกต้องเฉพาะด้านการบัญชีและการเงิน มาเป็นการตรวจสอบทางด้านระบบการควบคุม
ภายในของระบบ ปฏิบัติงานทั้งหมด ประกอบกับการด าเนินงานขององค์กรต่าง  ๆ ยังมีกิจกรรมอีก
มากมายที่อยู่นอกกรอบการ บันทึกบัญชี เช่น กระบวนการบริหารบุคคล กระบวนการผลิต 
กระบวนการขาย ฯลฯ กิจกรรมเหล่านี้เป็นเรื่องที่ ฝ่ายบริหารต้องการทราบเพ่ือจะได้น ามาใช้ในการ
ตัดใจ สั่งการ และควบคุมก ากับดูแลให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็น Operation Area นี้จึงสมควรได้รับการ ตรวจสอบด้วยเช่นกัน 
จึงมีการพัฒนารูปแบบการตรวจสอบใหม่ ๆ เกิดขึ้นได้แก่การตรวจสอบด าเนินงาน (Operational 
Auditing) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) และการตรวจสอบ 
งานด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Auditing) เป็นต้น จากลักษณะการปฏิบัติงานที่มีการเพ่ิมประเภท
การตรวจสอบออกไป ดังนี้  จึงส่งผลให้ผู้ตรวจสอบภายในต้องปรับการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
โดยขยายขอบเขตจาก การตรวจสอบความถูกต้องทางด้านบัญชีและการใช้จ่ายเงิน ไปสู่การตรวจสอบ
ที่เน้นประสิทธิภาพและ ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นส าคัญท าให้บทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน
เปลี่ยนแปลงไปจากการท างานค้นหาข้อผิดพลาด มาเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือให้ข้อแนะน าและค าปรึกษา
แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับในองค์กร เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป็นการเพ่ิมคุณค่า (Value Added) ให้แก่องค์กร ดังนั้นผู้ตรวจสอบภายในควรได้รับการส่งเสริมให้
ปลีกตัวออกจากการตรวจสอบความถูกผิดของการบัญชีมา เน้นการวิเคราะห์สอบทานและประเมินผล
การปฏิบัติตามนโยบาย ตามแผนงาน หรือตามโครงการต่าง  ๆ ที่ฝ่ายบริหารก าหนดไว้ ซึ่งจะให้
ประโยชน์โดยตรงต่อฝ่ายบริหารได้มากกว่า ด้วยเหตุผลนี้ยิ่งส่งผลให้หน่วยงาน ตรวจสอบภายในควร
น าการตรวจสอบการด าเนินงานมาปฏิบัติตลอดจน ส่งเสริมพัฒนาให้ผู้ตรวจสอบภายใน มีความรู้
ความเข้าใจ และมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบการด าเนินงานมากขึ้น และด้วยปัจจุบันเทคโนโลยี
การสื่อสารได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วและสามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐได้ง่ายขึ้นท าให้
เกิดเป็นประเด็นท่ีอาจถูกวิภาษวิจารณ์ในเชิงลบ ดังเช่นข่าว “เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่
ส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ เสาไฟประติมากรรมกินรี พร้อมโคม
ไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว จ านวนมากที่ติดตั้งอยู่ตามริมคลอง ที่ อบต.
ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ จัดซื้อ จัดจ้าง ระหว่างปี 2562-2564 ใช้งบประมาณรวมกว่า 
642 ล้านบาท โดยมีเจ้าหน้าที่ อบต.ราชาเทวะ พาลงพ้ืนที่ตรวจสอบการติดตั้งเสาไฟ หลังจาก 
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มีผู้ร้องเรียนให้ตรวจสอบความโปร่งใส ที่มาของโครงการ ทั้งการเปิดรับการประมูล ความคุ้มค่าของ
โครงการดังกล่าว รวมมูลค่ากว่า 1,079 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยต้นละ 95,485  บาท ซึ่งติดตั้งแล้ว 
11,339 ต้น” (ไทยรัฐออนไลน์, 2564) 

“ไทยพีบีเอส ตรวจสอบโครงการภาครัฐเกี่ยวกับเสาไฟฟ้าประติมากรรมในปี 2558-2564 
รวม 7 ปี วงเงิน 914 ล้านบาท จาก 167 โครงการ ใน 51 จังหวัด แบ่งเป็นการสร้าง การซ่อมแซม 
และการปรับปรุง” (ข่าวไทยพีบีเอส, 2564) 

“16 ก.ค.64 นายนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขาธิการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกส านักงาน 
ป.ป.ช. ชี้แจงกรณี ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิด นายทรงชัย นกขมิ้น ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ กับพวกรวม 14 ราย กรณีจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงกู้ภัย 
จ านวน 1 คัน ในราคา 33,920,000 บาท ขององค์การบริหารส่วนต าบลราชาเทวะ เมื่อปี พ.ศ. 2555 
ว่าจากการไต่สวนของคณะกรรมการไต่สวน ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ปี พ.ศ.  2555 อบต.ราชาเทวะ 
โดยนายทรงชัย นายก อบต.ได้ด าเนินการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงกู้ภัยแบบกระเช้าหอน้ าพร้อมบันได
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง 33,950,000 บาท ดังนั้น ป.ป.ช.พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระท า
ของนายทรงชัย มีมูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และมาตรา 157 ความผิด
ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2554 มาตรา 123/1 ประกอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.  2561 
มาตรา 192 พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 
มาตรา 11 และมาตรา 12 และมีมูลความผิดฐานจงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอ านาจและ
หน้าที่อันจะเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่หรือ
ประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 90/1” (ผู้จัดการออนไลน์, 2564) 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเพ่ือรับฟังความเห็นจากผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ตรวจสอบภายใน เกิดความเข้าใจร่วมกันในระบบการตรวจสอบ และลดการด าเนินงานที่อาจผิด
ระเบียบข้อบังคับ ผลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 
2.1 ศึกษาความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ท้ังที่เป็นข้าราชการซึ่งปฏิบัติงานในเทศบาลต าบลส านัก

ท้อนที่มีต่อการด าเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน 
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2.2 น าความคิดเห็นที่ได้จากการศึกษามาเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการตรวจสอบ
ภายใน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในเทศบาลส านักท้อนเข้าใจระบบการตรวจสอบและลดการด าเนินงานที่ผิด
ระเบียบข้อบังคับ 
 

3. วิธีกำรศึกษำ 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงส ารวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการศึกษาความคิดเห็นและ
ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อระบบการตรวจสอบภายใน : กรณีศึกษา
ข้าราชการในสังกัดเทศบาลต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยศึกษาระดับความ
คิดเห็นของข้าราชการ สังกัดเทศบาลต าบลส านักท้อน เป็นมีส่วนได้เสียกับเรื่องนี้โดยตรง จ านวน 49 
คนจากนั้นน ามาวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนางานตรวจสอบภายในต่อไป เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถามเพ่ือหาระดับความคิดเห็น ของข้าราชการสังกัดเทศบาลต าบลส านัก
ท้อน การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับข้าราชการ
กลุ่มตัวอย่างด้วยแบบสอบถามซึ่งได้รับการตอบกลับทั้งสิ้น 49 คน และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และ

ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าสถิติพ้ืนฐานทั้งโดยรวมและ
รายด้านของความเห็นของข้าราชการสังกัด เทศบาลต าบลส านักท้อน จากนั้นท าการทดสอบ
สมมติฐาน วิเคราะห์หาระดับความคิดเห็นของข้าราชการ ที่มีต่องานตรวจสอบภายใน ทดสอบโดยใช้

ค่าเฉลี่ย ( ̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพ่ือระดับความความคิดเห็นของข้าราชการที่มีต่องาน
ตรวจสอบภายใน ทั้งโดยรวมและรายด้าน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นส าคัญในแบบสอบถาม โดยให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในการท าวิจัยและคุณลักษณะของข้าราชการเทศบาลต าบลส านักท้อน  รวมถึงความ
คิดเห็นของพนักงานซึ่งเป็นผู้รับตรวจ ที่เสนอความคิดเห็นในเรื่องของแนวทางการปฏิบัติงาน 
การวางแผนการตรวจสอบ การรายงาน และการประเมินผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและ
ตั้งค าถามตามหัวข้อของประเด็นที่ส าคัญของการพัฒนางานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในด้านการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบ, ด้านการรายงานผลการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบ, 
ด้านคุณลักษณะของผู้ตรวจสอบ, ด้านการให้ค าแนะน า ปรึกษาของผู้ตรวจสอบและน าแบบสอบถาม
ที่ได้ไปให้พนักงานผู้รับการตรวจทดลองตอบแบบสอบถามจ านวน 10 คนเพ่ือให้ทราบว่า ข้อค าถามมี
ความชัดเจน และผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีความสงสัยในค าถาม และไม่มีการปรับปรุงแก้ไข ผู้วิจัยจึง
ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากประชากรต่อไปโดยแบ่งออกเป็นแบบสอบถาม จ านวน 1 
ชุด 
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แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของผู้รับตรวจ ได้แก่ ข้อมูลที่เป็นปัจจัยพ้ืนฐาน

ส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
ในต าแหน่งปัจจุบันและหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะแบบสอบถามเป็นชนิดปลายปิด 

ส่วนที่ 2 เป็นค าถามความคิดเห็นของผู้รับตรวจต่องานการตรวจสอบตามแนวทางการ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในของเทศบาลต าบลส านักท้อนเป็นลักษณะแบบสอบถามปลายเปิด  
ที่มีความคิดเห็นของผู้รับตรวจของการตรวจสอบภายในของเทศบาลต าบลส านักท้อนด้านการพัฒนา
ของผู้ตรวจสอบภายในเรื่องการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย (1) ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ของผู้ตรวจสอบ (2) ด้านการรายงานผลการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบ (3) ด้านการให้
ค าแนะน า ปรึกษาของผู้ตรวจสอบ และ (4) ด้านคุณลักษณะของผู้ตรวจสอบ 

 

4. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อการพัฒนางานตรวจสอบตาม
แนวทางการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในหน่วยงานรัฐของหน่วยงานเทศบาล ด้านการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบ ด้านการรายงานผลการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบ ด้านการ
ให้ค าแนะน า ปรึกษาของผู้ตรวจสอบ ด้านคุณลักษณะของผู้ตรวจสอบ โดยก าหนดกรอบแนวคิดใน
การวิจัย ดังนี้   
     

 

 

 

 
 
 
 
ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล  
- เพศ  
- อาย ุ 
- ระดับการศึกษา  
- ประเภทต าแหน่ง  
- ระยะเวลาที่ปฏิบตัิงาน 
  ในต าแหน่งปัจจุบัน 

ระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรพัฒนำงำน
ตรวจสอบตำมแนวทำงกำรปฏิบัติงำนกำร

ตรวจสอบภำยในของข้ำรำชกำรสังกัด
เทศบำลต ำบลส ำนักท้อน 

- ด้านการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน 
- ด้านการรายงานผลการตรวจสอบภาย 
- ด้านคุณลักษณะของผูต้รวจสอบภายใน 

  - ด้านการให้ค าแนะน าปรึกษา 

ตัวแปรตำม  ตัวแปรอิสระ 
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5. ค ำถำมกำรวิจัย 
 
ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในเทศบาลต าบลส านักท้อนมีความคิดเห็นต่อระบบการตรวจสอบ

ภายในอย่างไร  
 

6. สมมุติฐำนของกำรวิจัย  
 
ผู้ปฏิบัติงานในเทศบาลต าบลส านักท้อนมีความเห็นของประชากรกลุ่มตัวอย่าง โดยรวมและ

รายด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างมาก 
 

7. ผลกำรศึกษำ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ สรุปสาระส าคัญของผลการศึกษาได้ดังต่อไปนี้เมื่อ
จ าแนกตามเพศ พบว่าข้าราชการ สังกัดเทศบาลต าบลส านักท้อนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง 41 คน คิดเป็นร้อยละ 83.67 และเพศชาย จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 16.33 ส่วนใหญ่อายุ 
30-40 ปี จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 38.78 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 34 คน 
คิดเป็นร้อยละ 69.39 ส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 44.90 เจ้าพนักงาน
จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 38.78 นักบริหารงาน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 16.33 ส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์การท างาน 6-10 ปี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86   

ตำรำงที่ 1 แสดงคะแนนความคิดเห็นของประชากรกลุ่มตัวอย่างที่มีต่องานตรวจสอบภายในโดยรวม 
 และรายด้านโดยภาพรวม ทั้ง 4 ด้าน 

รำยด้ำน ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมคิดเห็น 
ด้านคุณลักษณะของผู้ตรวจสอบภายใน 4.84 เห็นด้วยมาก 

ด้านการรายงานผลการตรวจสอบภายใน 4.82 เห็นด้วยมาก 
ด้านการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 4.57 เห็นด้วยมาก 
ด้านการให้ค าแนะน า ปรึกษา 4.31 เห็นด้วยค่อนข้างมาก 

 

จากตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นของข้าราชการสังกัดเทศบาลต าบลส านักท้อนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง มีความคิดเห็นด้านคุณลักษณะ ด้านการรายงานผลการตรวจสอบ ด้านการปฏิบัติงาน อยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน ทั้ง 4 ด้าน พบว่าด้านการแนะน าให้ค าปรึกษาอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นด้านที่มีคะแนนต่ าที่สุดหากเทียบกับด้านอ่ืน ๆ 
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8. อภิปรำยผลกำรศึกษำ 
 

ผลการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเป็นการศึกษาความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อการพัฒนา
งานตรวจสอบตามแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในหน่วยงานรัฐของหน่วยงานเทศบาล 
สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การศึกษาได้ ดังนี้ 
 

8.1 ระดับควำมคิดเห็นของข้ำรำชกำรมีทัศนคติที่ดี 
ระดับความคิดเห็นของข้าราชการมีทัศนคติที่ดีต่อทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณลักษณะ ด้านการ

รายงานผลการตรวจสอบ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านค าแนะน าปรึกษา ซึ่งอนุมานได้จากการวิเคราะห์
ผลการวัดระดับ ภาพรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ปฏิเสธสมมุติฐานข้อที่ 1 เนื่องจาก 
ข้าราชการสังกัดเทศบาลต าบลส านักท้อน มีความเห็นเชิงบวกเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน ที่มี
ความส าคัญกับการรักษาผลประโยชน์ขององค์กร การป้องปรามมิให้เกิดความเสียหาย ทั้งการก ากับ
ดูแลการปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส่ สามารถ
ตรวจสอบได ้ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของกรรณิการ์ ศรีใส (2552) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของ
พนักงานที่มีต่อการพัฒนางานตรวจสอบตามแนวทางของการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
หน่วยงานการประปาส่วนภูมิภาค ผลการศึกษาพบว่า ความเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่องาน
ตรวจสอบภายใน ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก เนื่องจาก กลุ่มตัวอย่าง เห็นถึงความส าคัญ
ของงานตรวจสอบภายในที่มีความส าคัญ ต่อมิติของการท างาน ในแต่ละด้าน ที่เป็นไปในลักษณะเชิง
บวก แม้ว่างานตรวจสอบภายในจะถูกควบคุมไปด้วยกฎระเบียบต่าง ๆ ก็ตาม  
 

8.2 ระดับควำมคิดเห็นด้ำนกำรปฏิบัติงำน  
อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ปฏิเสธสมมุติฐานข้อที่ 1 เนื่องจากข้าราชการสังกัดเทศบาลต าบล

ส านักท้อน เห็นว่าการตรวจสอบภายในสามารถช่วยให้การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานงบประมาณ 
การเงิน การพัสดุ มีประสิทธิภาพมาก ป้องกันมิให้เกิดความเสียหายหรือการทุจริตเกี่ยวกับการเงิน 
หรือทรัพย์สินต่าง ๆ ขององค์กร ร้อยละ 46.94 และช่วยให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ช่วยท า
ให้การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และด้านอ่ืน  ๆ ของ
หน่วยงานมีความถูกต้องตามระเบียบที่ทางราชการก าหนด ร้อยละ 38.78 สอดคล้องกับกรรณิการ์ 
ศรีใส (2552) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อการพัฒนางานตรวจสอบตามแนวทาง
ของการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในหน่วยงานการประปาส่วนภูมิภาค ผลการศึกษาพบว่า 
ด้านการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เนื่องจากการตรวจสอบภายในช่วยให้การดูแลรักษา
ทรัพย์สิน และทรัพยากร เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ช่วยให้การปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ การเงิน การพัสดุ และด้านอ่ืน ๆ ของหน่วยงานถูกต้องตามระเบียบราชการ ตลอดจน
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สามารถป้องปรามมิให้เกิดความเสียหายหรือการทุจริตรั่วไหลภายในองค์กร สอดคล้องกับรมิตา อินใส 
และวรวิทย์ เลาหะเมทนี (2562) ได้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง ทัศนคติของผู้รับตรวจและปัจจัย
ด้านสภาพแวดล้อมของการตรวจสอบที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน กรณีศึกษา 
ส านักงานสาธารณสุข จังหวัดน่าน ผลการศึกษาพบว่า ความเห็นด้านการปฏิบัต่องานของผู้ตรวจสอบ
ภายในโดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก เป็นวิธีการที่ถือเป็นเครื่องมือหรือผู้ช่วยของผู้บริหารในการ
ติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ดีขึ้นช่วยให้สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับที่วางไว้ ป้องกันมิให้
เกิดความเสียหายและทุจริต 

 
8.3 ระดับควำมคิดเห็นด้ำนกำรรำยงำน  
ผลการตรวจสอบอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ปฏิเสธสมมุติฐานข้อที่ 1 เนื่องจากข้าราชการสังกัด

เทศบาลต าบลส านักท้อน เห็นว่าการรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในช่วยให้ท่านเห็น
แนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ร้อยละ 46.94 และผู้ตรวจสอบภายใน 
ได้ให้ผู้รับตรวจมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นต่อรายงานผลการตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยให้การท างาน
ของหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ ร้อยละ 44.90 ผู้ตรวจสอบภายในมีการติดตามผลการ
ตรวจสอบเพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ร้อยละ 42.86 สอดคล้องกับรมิตา อินใส และวรวิทย์  
เลาหะเมทนี (2562) ได้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง ทัศนคติของผู้ รับตรวจและปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมของการตรวจสอบที่มีผล ต่อการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน กรณีศึกษา ส านักงาน
สาธารณสุข จังหวัดน่าน ผลการศึกษาพบว่า ความเห็นด้านการรายงานผลการตรวจสอบ อยู่ในระดับมาก 
เนื่องจากการรายงานผลมีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน เที่ยงธรรม รัดกุม และสร้างสรรค์ ตลอดจน 
มีการติดตามอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ สอดคล้องกับกรรณิการ์ ศรีใส (2552) ที่ได้ศึกษาเรื่อง 
ความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อการพัฒนางานตรวจสอบตามแนวทางของการปฏิบัติงานของ 
ผู้ตรวจสอบภายในหน่วยงานการประปาส่วนภูมิภาค พบว่าการรายงาน ผลการตรวจสอบ อยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก ร้อยละ 42.86 เนื่องจาก มีการรายงานผลการตรวจสอบชัดเจนสามารถเป็นตัวชี้วัดแนวทาง
ปฏิบัติงาน ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด มีการอ้างอิงระเบียบที่เกี่ยวข้องประกอบผลการรายงานได้อย่างถูกต้อง 
ภายในระยะเวลาที่รวดเร็วและมีการติดตามผลอย่างสม่ าเสมอ  

 
8.4 ระดับควำมคิดเห็นด้ำนกำร ให้ค ำแนะน ำปรึกษำ 
อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เป็นไปตามสมมุติฐาน ข้อที่ 1 เนื่องจากข้าราชการสังกัดเทศบาล

ต าบลส านักท้อน เห็นว่าค าแนะน าจากฝ่ายตรวจสอบภายในช่วยให้ท่านปฏิบัติงานด้านงบประมาณ 
การเงิน การพัสดุ และด้านอ่ืน ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความผิดพลาด ร้อยละ 40.82 และผู้ตรวจ
สอบภายใน เป็นผู้รักษาปกปิดความลับ และข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้ปรึกษาน ามาปรึกษาเป็นความลับ 
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ร้อยละ 40.82 และท่านได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับด้านการเงินการคลัง 
รวมถึงค าสั่งและมติคณะรัฐมนตรีอย่างเหมาะสมจากฝ่ายตรวจสอบภายในมากน้อยเพียงใด  ร้อยละ 

36.73 สอดคล้องกับช่อเพชร พ่วงจั่น (2563) ที่ได้จัดท าคู่มือการให้ค าปรึกษาการตรวจสอบภายใน 
โดยหยิบยก ค านิยาม ของงานบริการให้ค าปรึกษา จริยธรรมการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2555 ได้ให้
ค านิยามของงานบริการให้ค าปรึกษา (Consulting Services) ว่า “เป็นการให้ค าปรึกษาแนะน า และ
บริการอ่ืนๆที่เก่ียวข้องโดยลักษณะงานและขอบเขตของงานจะจัดท าข้อตกลงร่วมกับผู้รับบริการ และ
มีจุดประสงค์ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับส่วนราชการ โยการปรับปรุงกระบวนการก ากับดูแล การบริหาร
ความเสี่ยง และการควบคุมของส่วนราชการให้ดีข้ึน” 
 

8.5 ระดับควำมคิดเห็นด้ำนคุณลักษณะ  
ของผู้ตรวจสอบภายในอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เนื่องจากข้าราชการสังกัดเทศบาลต าบล

ส านักท้อนเห็นว่าผู้ตรวจสอบภายใน มีความรับผิดชอบ อดทน กระตือรือร้น ต่อการปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบภายใน ร้อยละ 44.90 ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นกลาง มีจริยธรรม โปร่งใส และ
ปราศจากอคติส่วนตัวในการปฏิบัติหน้าที่ ร้อยละ 40.82 ผู้ตรวจสอบภายในสามารถสื่อและอธิบาย
ความหมายต่าง ๆ ให้ท่านเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานได้ดี ร้อยละ 38.78 สอดคล้องกับกรรณิการ์ 
ศรีใส (2552) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อการพัฒนางานตรวจสอบตามแนวทาง
ของการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในหน่วยงานการประปาส่วนภูมิภาค พบว่า ระดับความคิดเห็น
คุณลักษณะของผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ ในระดับมาก เนื่องจากผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้
ความสามารถ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานงานได้ดีกับทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับ รมิตา อินใส และวรวิทย์ เลาหะเมทนี (2562) ได้ท าการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับเรื่อง ทัศนคติของผู้รับตรวจและปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของการตรวจสอบที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน กรณีศึกษา ส านักงานสาธารณสุข จังหวัดน่าน ผลการศึกษาพบว่า 
ความเห็นด้านคุณลักษณะของผู้ตรวจสอบภายในอยู่ในระดับเห็นด้วย เนื่องจาก การปฏิบัติงานของ  
ผู้ตรวจสอบภายในมีการประเมินให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ โดยอิสระปราศจาก
การแทรกแซงในการท าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนมี
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้รับตรวจ 

 
8.6 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรรำยด้ำนของกำรพัฒนำงำนตรวจสอบภำยในทั้ง 4 ด้ำน 
มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก เป็นไปตามสมมุติฐาน อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ ชี้ให้เห็นว่า 

ในแต่ละด้านมีความสัมพันธ์ในลักษณะเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับรมิตา อินใส และวรวิทย์ 
เลาหะเมทนี (2562) ได้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง ทัศนคติของผู้รับตรวจและปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมของการตรวจสอบที่มีผล ต่อการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน กรณีศึกษา 
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ส านักงานสาธารณสุข จังหวัดน่าน ผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติของผู้รับตรวจ ด้านความรู้ 
ความสามารถในลักษณะงานตรวจสอบภายใน ด้านวิธี การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 
ด้านคุณลักษณะของผู้ตรวจสอบภายใน ด้านการรายงานผลและการติดตามผลการตรวจสอบและด้าน
จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 
เนื่องจากผู้รับตรวจให้ความส าคัญต่อกระบวนการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในควรมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบ
ภายใน ตั้งแต่การวางแผนการตรวจสอบการส ารวจข้อมูลเบื้องต้น ประเมินผลระบบการควบคุม
ภายใน และประเมินความเสี่ยงเพ่ือให้ทราบว่าเกิดความเสี่ยงในเรื่องใดบ้าง มีการให้ค าแนะน าปรึกษา
แก่ผู้รับตรวจไปจนถึงการรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบที่ชัดเจนเข้าใจง่ายและมีจริยธรรม
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 

9. ข้อเสนอแนะ 
 
9.1 ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ 
1) แม้ว่ าระดับความคิดเห็นในภาพรวมจะอยู่ ในระดับมาก ก็ยั งจ า เป็นต้องเข้ าสู่

กระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อไป องค์กรควรรักษามาตรฐานตลอดจนพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปอย่าง
ยั่งยืน 

2) จากผลการศึกษา พบว่าระดับความเห็น ด้านการแนะน าให้ค าปรึกษาอยู่ในระดับเห็นด้วย
ค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นด้านที่มีคะแนนต่ าที่สุดหากเทียบกับด้านอ่ืน ๆ ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
มีการพัฒนาปรับปรุง ในเรื่องดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ที่เพ่ิมขึ้นทัดเทียมกับด้านอ่ืน ๆ ต่อไป เช่น 
การอบรมเพ่ิมพูนความรู้ ให้กับข้าราชการในหน่วยงาน เกี่ยวกับ กฎระเบียบ ข้อบั งคับ และหนังสั่ง
การที่เก่ียวข้องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องานตรวจสอบภายใน เป็นต้น 

3) จากผลการทดลองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรในแต่ละด้าน พบว่า ทุกตัวแปร  
มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก ชี้ให้เห็นว่า ทุก ๆ บริบทของแต่ละด้านของงานตรวจสอบภายใน 
มีความส าคัญต่อกันและกัน องค์กรจะละเลยการพัฒนาหรือเน้นการพัฒนาเพียงด้านใดด้านหนึ่งมิได้ 
ต้องพัฒนาควบคู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่องานตรวจสอบ
ภายใน 
 

9.2 ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป 
1) การวิจัยครั้งต่อไปควรเพ่ิมขอบเขตกลุ่มประชากรไปยังหน่วยงานอ่ืนเพ่ือจะได้ทราบถึง

ความคิดเห็นว่าไปในทิศทางเดียวกันหรือแตกต่างกันอย่างไร 
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2) ควรมีการศึกษาโดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมแบบอ่ืนร่วมด้วย เช่น การสัมภาษณ์ซึ่งจะช่วยให้
ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์และท าให้ผลการศึกษาสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น 

3) ควรมีการศึกษาถึงความรู้ ความเข้าใจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของผู้รับตรวจว่า
มีความเข้าใจถึงการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมากน้อยเพียงใด 
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กำรบริหำรเงินยุคโควิดของผู้ประกอบกำรอำชพีอิสระในเขตเมอืงจังหวัดชลบุร ี

วิชชุดำ จันทร์อิ่ม* 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตเมืองของจังหวัดชลบุรี (2) ศึกษาลักษณะการประกอบ
อาชีพอิสระในยุคโควิด 19 และปัญหาอุปสรรค และ (3) ศึกษาการบริหารเงินในยุคโควิด 19 ของ
ผู้ประกอบการอิสระในแต่ละอาชีพ ผลการศึกษาพบว่าการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ในเขตเมืองของจังหวัดชลบุรี ช่วงระยะเวลา มีนาคม 2563 - ตุลาคม 2564  

ผลการศึกษาพบว่า ในส่วนของการแพร่ระบาด มีจ านวนผู้ติดเชื้อกระจายอยู่แทบทุกอ าเภอ 
โดยเฉพาะเขตเมืองที่มีความหนาแน่นของประชากร เป็นผลให้จังหวัดชลบุรี จึงมีค าสั่งจาก
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ก าหนดให้ปิดสถานบริการบางประเภท ย่อมส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่
ในพ้ืนที่ชลบุรีได้รับผลกระทบ และกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพอิสระต่างๆ ขาดรายได้ไปชั่วระยะเวลา
หนึ่ง อีกทั้งยังพบว่าลักษณะการประกอบอาชีพอิสระในยุคโควิด 19 ยังคงมีวิถีปฏิบัติแบบเดิมก่อนมี
การแพร่ระบาดโควิด 19 เข้ามาในประเทศไทย ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานให้สอดคล้อง
กับการประกอบกิจการในยุคของโควิด 19 ด้านปัญหาอุปสรรคที่ผู้ประกอบการอิสระต้องเผชิญพบว่า
มาตรการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของภาครัฐบาล ส่งผลให้ในบางอาชีพ
ต้องปิดกิจการชั่วคราว และภาคการท่องเที่ยวเมื่อนักท่องเที่ยวลดลง การเดินทางข้ามจังหวัดมีความ
ยากขึ้น ร่วมกับเศรษฐกิจถดถอย เป็นผลให้ผู้ประกอบการอาชีพอิสระก็มีรายได้ที่ลดลงมาเช่นกัน  
ในส่วนของการบริหารเงินในยุคโควิด 19 ของผู้ประกอบการอิสระในแต่ละอาชีพพบว่าผู้ประกอบการ
อิสระยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารเงิน ที่มากพอจะน าพากิจการให้ผ่านพ้นวิกฤตต่าง ๆ 
ที่เข้ามากระทบไปได้อย่างไม่เดือดร้อน  

ส าหรับข้อเสนอแนะจากผลวิจัยด้านการบริหารการเงิน คือ ควรมีการแก้ปัญหาตามแต่ละ
ประเด็นอันประกอบด้วย การวางแผนทางการเงิน แหล่งที่มาของรายได้หลัก การรับเงินสนับสนุนจากรัฐ 
การขอสินเชื่อในระบบ การกู้เงินนอกระบบ พฤติกรรมการใช้จ่าย การควบคุมการใช้จ่าย การบันทึก
บัญชีรายรับ-รายจ่าย การประกอบอาชีพเสริม ปัญหาอุปสรรค 

ค ำส ำคัญ: ไวรัสโคโรนา 2019, ผู้ประกอบการอาชีพอิสระในเขตเมือง, การบริหารเงินในยุคโควิด 
 
                                                           
*
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Abstract 

This research is Qualitative Research, Studying the spread of Corona virus disease 
2019 in the metropolitan area of Chonburi Province, March 2020 - October 2021, We 
studied the characteristics of independent occupations in the Covid-19 situation 
including troubles financial management of self-employed people in each occupation.  

The results of the study about the spread of the Corona virus in the 
metropolitan area of Chonburi, March 2020 - October 2021, found that the number of 
infected people is spread in almost every district, especially in the populous cities. 
Chonburi Province has ordered from the Committee on Infectious Diseases in Chonburi 
Province to take urgent measures for prevention of the Corona virus infection disease 
2019. Requirements the closure of certain service facilities that were affected by the 
people living in Chonburi area, and self-employed people lack income for a certain 
period of time. It is also found that the characteristics of self-employed in Covid-19 
situations were still the same as before the outbreak of Covid-19 into Thailand. The 
modification of the working model has not been modified in line with the Covid-19 
Situations. In terms of the barriers faced by the government. Self-employed people 
have found that crisis prevention measures from the government's Corona virus 
infection, disease 2019 has resulted in temporary closures in some occupations, and 
the tourism sector when travelers decline, cross-country travel has become more 
difficult together with the recession, resulting in lower income for self-employed people 
as well, in the Covid-19 situations, financial management of self-employed people in 
each occupation, it was found that self-employed people in each occupation still lack 
the understanding of financial management that is sufficient to lead. The business has 
been able to overcome the various crises that have been encountered.  

For the suggestion of financial management research, it should be addressed 
according to each of the following criteria. Financial planning, sources of money, 
state support, applications for loans, off-the-shelf loans, spending behavior, spending 
control, accounting, income - expenditure, additional occupation, barrier issues.  

Keywords: Corona virus 2019, independent professional in the district 
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1. บทน ำ 
 
การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2019 ประเทศ

ไทยพบการระบาด ตั้งแต่ต้นมกราคม 2563 จ านวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพ่ิมขึ้นอย่างช้า ๆ จนถึง
มีนาคม 2563 ที่จ านวนผู้ติดเชื้อเพ่ิมเป็นหลักร้อย จนกระทั่งในวันที่ 15 มีนาคม 2563 ซึ่งถือว่าเป็น
วันที่สูงสุดของการระบาดรอบแรก แล้วจึงลดลงต่อเนื่อง ในที่สุดก็เกิดการระบาดรอบที่ 2 ขึ้นที่ตลาด
กลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร เริ่มตั้งแต่ ประมาณวันที่ 19 ธันวาคม 2563 มียอดผู้ติดเชื้อ 576 คนเมื่อ
วันที่ 5 เมษายน 2564 เกิดการระบาดรอบที่ 3 มียอดผู้ติดเชื้อใหม่ 194 คน 9 วันต่อมาเพ่ิมสูงขึ้นถึง 
1,335 คน จนท าให้เกิดการกระจายตัวของเชื้อไปยังหลายสิบจังหวัดทั่วประเทศไทย ขณะที่การ
ระบาดระลอกที ่4 เริ่มค้นพบการเข้ามาของสายพันธุ์อินเดีย น ามาสู่ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ค าสั่ง
นายกฯ ออกประกาศ บังคับใช้มาตรการควบคุมโควิด 10 จังหวัด มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 
การระบาดยังคงแพร่กระจายไปในหลายพ้ืนที่น ามาสู่  ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศค าสั่งเพ่ิม
จังหวัดพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 3 จังหวัด (พ้ืนที่สีแดงเข้ม) ได้แก่ ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา 
ฉะเชิงเทรา มีผลตั้งแต ่20 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป 

ปัญหานี้ได้ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ สังคมอย่างมาก จากการประเมินผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
(International Labour Organization- ILO) พบว่า จะมีแรงงาน 25 ล้านต าแหน่งทั่วโลกที่ต้อง
หายไปจากตลาดแรงงาน โดยสามสาขาหลักที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ สาขาการบริการ สาขา
การท่องเที่ยว สาขาการค้าปลีก และจะกระทบต่อเนื่องไปยังสาขาอ่ืน ๆ ส่งผลต่อความไม่มั่นคงทาง
รายได้และอาชีพของแรงงาน และขยายวงกว้างออกไปยังกลุ่มอ่ืน ๆ ซึ่งผู้ประกอบการอาชีพอิสระควร
มีการเตรียมวางแผนรับมือผลกระทบวงกว้างที่อาจน ามสู่สถานะความไม่มั่นคงทางการเงินได้  
(เสาวลักษม์ กิตติประภัสร์ และคณะ, 2563) 

เนื่องจากจังหวัดชลบุรีถูกจัดอยู่ในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ส่งผลกระทบทั้งทางตรง
และทางอ้อมต่อประชาชนในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ ความมั่นคงในชีวิต และประเด็น
ปัญหาอ่ืน ๆ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพอิสระ ที่ต้องพยุงสถานประกอบการให้ผ่านพ้น
ช่วงเวลาวิกฤตในแต่ละรอบของการระบาดให้ผ่านพ้นไป ด้านการบริหารการเงินจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง 
อีกทั้งแหล่งที่มาของรายได้หลักของผู้ประกอบการอาชีพอิสระมีความไม่แน่นอน ผันผวนไปตาม
มาตรการควบคุมจากภาครัฐบาล การรับเงินสนับสนุนจากรัฐไม่ได้มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนว่าสามารถให้
ความช่วยเหลือ เป็นไปตามกลไกลที่รัฐบาลวางแนวทางไว้หรือไม่ เนื่องจากเกณฑ์คุณสมบัติของ 
ผู้ได้รับสิทธิ์มีข้อจ ากัด และการเยียวยาช่วยเหลืออาจไม่เข้าไม่ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบสูญเสียรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การขอสินเชื่อในระบบผ่านผู้ให้บริการทางการเงินนั้น ในปัจจุบันมีหลักเกณฑ์ที่
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สูงขึ้นเพ่ือป้องกันหนี้เสียจากลูกหนี้รายเดิม ที่ผู้ให้บริการทางการเงินได้ปล่อยสินเชื่อไป และหาก
ผู้ประกอบการอาชีพอิสระขาดการเตรียมความพร้อมเรื่องการท าบัญชีรายรับ -จ่าย ที่จะช่วยบันทึก
พฤติกรรมการใช้เงินของตนเอง อาจก่อให้เกิดการขาดสภาพคล่องทางการเงินจนน าไปสู่การ กู้เงิน
นอกระบบ ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินการเพ่ือขอกู้สินเชื่ออาจจะไม่ได้มีความยุ่งยากเหมือนขอสินเชื่อใน
ระบบ แต่ด้านความปลอดภัยเชื่อถือได้เป็นความเสี่ยงที่ผู้ประกอบการอาชีพอิสระต้องเผชิญอย่าง
หลีกเลี่ยงได้ยาก หากผู้ประกอบการอาชีพอิสระไม่มีการควบคุมการใช้จ่ายที่ดีเพียงพอให้ผ่านพ้นยุค
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19) ธุรกิจหรืออาชีพที่เป็นรายได้หลักนั้นอาจต้อง
ล้มเลิก ปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพไปโดยปริยายก็เป็นได้ หากแต่การประกอบอาชีพเสริมเป็น
ทางเลือกที่น่าสนใจส าหรับผู้ประกอบการอาชีพอิสระ แต่ก็ต้องเข้าสู่วงจรของการแข่งขัน  
ในอุตสาหกรรมของอาชีพเสริมนั้น ๆ ซึ่งถ้าผู้ประกอบการอาชีพอิสระมีการวางแผนการบริหารการเงิน
อย่างถูกต้อง ปัญหาและอุปสรรคจะบรรเทาลงได้ เพราะปัจจัยที่เข้ามากระทบต่อรายได้ที่ไม่แน่นอน
ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้นได้มีการส ารองเงินไม่รองรับความ
เสี่ยงเบื้องต้นแล้ว 

 

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย  
           

2.1 เพ่ือศึกษาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตเมืองของจังหวัดชลบุรี 
ช่วงระยะเวลา มีนาคม 2563 – ตุลาคม 2564  

2.2 เพ่ือศึกษาลักษณะการประกอบอาชีพอิสระในยุคโควิด 19 และปัญหาอุปสรรค 
2.3 เพ่ือศึกษาการบริหารเงินในยุคโควิด 19 ของผู้ประกอบการอิสระในแต่ละอาชีพ 

 

3. ขอบเขตกำรวิจัย 
 
การศึกษาประกอบด้วยผู้ประกอบการอาชีพอิสระ ได้แก่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ร้านตัดผม 

ร้านนวด ร้านอาหาร (มีหน้าร้าน) ร้านเครื่องดื่ม (มีหน้าร้าน) และร้านขายสินค้าแฟชั่น (ตลาด) ในเขต
พ้ืนที่เมืองของจังหวัดชลบุรี ได้แก่ อ าเภอศรีราชา อ าเภอเมืองชลบุรี อ าเภอบางละมุง และอ าเภอ  
สัตหีบ ซึ่งลักษณะการบริหารเงินในยุคโควิด 19 ประกอบด้วย การวางแผนทางการเงิน แหล่งที่มา
ของรายได้หลัก การรับเงินสนับสนุนจากรัฐ การขอสินเชื่อในระบบ การกู้เงินนอกระบบ พฤติกรรม
การใช้จ่าย การควบคุมการใช้จ่าย การบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย การประกอบอาชีพเสริม ปัญหา
อุปสรรค จะด าเนินการศึกษาในเขตพ้ืนที่ในประเทศไทยเท่านั้นโดย มีระยะเวลาใน การศึกษา ตั้งแต่  
เดือนมิถุนายน 2564 ถึงเดือน พฤศจิกายน 2564 
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4. ระเบียบวิธีกำรวิจัย 
 

โครงการวิจัยนี้ ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เก็บรวบรวมข้อมูล 
มีความจ าเป็นต้องศึกษาแบบเจาะลึกเพ่ือให้ได้ข้อมูลในการศึกษา ข้อมูลด้านทุติยภูมิได้มาจาก
การศึกษา วิทยานิพนธ์ งานวิจัย คู่มือ และการค้นหาจากอินเตอร์เน็ต และข้อมูลด้านปฐมภูมิได้ม า
จากการสัมภาษณ์ของผู้ประกอบการอาชีพอิสระในธุรกิจ 2 ประเภท คือ อาชีพให้บริการ ได้แก่  
มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ร้านตัดผม ร้านนวด และอาชีพค้าขาย ได้แก่ ร้านอาหาร  (มีหน้าร้าน ) 
ร้านเครื่องดื่ม (มีหน้าร้าน) และร้านขายสินค้าแฟชั่น (ตลาด) อาชีพละ 4 ราย จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
รวม 24 ท่าน ใช้เกณฑ์การคัดเลือกจาก อ าเภอในเขตเมืองของจังหวัดชลบุรี ทั้ง 4 อ าเภอ ดังนี้ 
อ าเภอศรีราชา อ าเภอเมืองชลบุรี อ าเภอบางละมุง และอ าเภอสัตหีบ โดยใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth interview) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวน 1 ชุด ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัย
ด าเนินการเรียบเรียงข้อมูลที่บันทึกจากการสัมภาษณ์มาจ าแนกและจัดหมวดหมู่เป็นระบบ 
(Typology and Taxonomy) แล้วน ามาวิเคราะห์ส่วนประกอบ (Componential-Analysis) และ
เนื้อหา (Content Analysis) แล้วน าข้อมูลมาเปรียบเทียบเพ่ือหาลักษณะร่วมกันที่เหมือนกันและ
แตกต่างกัน วิเคราะห์สาเหตุและผล (Cause and Effect Analysis) และน าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลในรูปแบบการพรรณนา 
 

5. กำรทบทวนวรรณกรรม  
 
การศึกษาแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนเอกสารผลงานที่เกี่ยวข้องกับ 

การบริหารเงินยุคโควิดของผู้ประกอบการอาชีพอิสระในเขตเมือง จังหวัดชลบุรี ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตเมืองของจังหวัดชลบุรี ช่วงระยะเวลา 
มีนาคม 2563 – ตุลาคม 2564 รวมทั้งลักษณะการประกอบอาชีพศึกษาลักษณะการประกอบอาชีพ
อิสระในยุคโควิด 19 ด้านปัญหาอุปสรรค และศึกษาการบริหารเงินในยุคโควิด 19 ของผู้ประกอบการ
อิสระในแต่ละอาชีพ  

วิกฤตการณ์ COVID-19 ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงส าคัญหลายอย่างทั้งในระยะสั้นและ 
ระยะยาว จนอาจท าให้ธุรกิจหลาย ประเภท ไม่สามารถแข่งขันหรืออยู่รอดได้หากยังยึดติดกับโมเดล
ธุรกิจรูปแบบเดิม ในหลายกรณีธุรกิจจ าเป็นต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงในลักษณะ พลิกโฉม
(Transformative) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของธุรกิจให้มีความโดดเด่นและมีภูมิคุ้มกันต่อการถูกท าลาย 
(Disrupt) (ปัญจพัฒน์ ประสิทธิ์เดชสกุล, 2563) วิกฤตการณ์ COVID-19 ได้สร้างความเสียหายให้กับ
ผู้ประกอบการอาชีพอิสระเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการสั่งปิดสถานประกอบการ ซึ่งผู้ประกอบการ
อาชีพอิสระประเภท ร้านนวด ร้านตัดผม ไม่สามารถเปิดกิจการได้ ตามมาตรการ (กระทรวง
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สาธารณสุข, 2563) การปิดตลาดส่งผลกระทบให้ผู้ประกอบการอาชีพอิสระประเภทค้าขายได้รับ
ความเดือดร้อนเช่นกัน (ข่าวกรุงเทพธุรกิจ , 24 มิถุนายน 2564) โดยส านักงานจัดหางานจังหวัด
สิงห์บุรี (2559, น.1) กล่าวถึง การประกอบอาชีพอิสระ คือ การประกอบกิจการส่วนตัวต่าง ๆ ในการ
ผลิตสินค้าหรือบริการที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นธุรกิจของตนเองไม่ว่าธุรกิจนั้นจะเล็กหรือใหญ่ก็ตาม 
ซึ่งผู้ประกอบการสามารถที่จะก าหนดรูปแบบและวิธีด าเนินงานของตัวเองได้ตามความเหมาะสม ไม่มี
เงินเดือนหรือมีรายได้ที่แน่นอนตายตัว ผลตอบแทนคือเงินก าไรจากการลงทุน  ดังนั้นในยามเกิด
วิกฤตการณ์ COVID-19 เช่นนี้ ถ้ามีการเตรียมความพร้อมเรื่องการบริหารจัดการเงินอย่างถูกวิธี
วางแผนทางการเงินไว้ล่วงหน้า ก็จะท าให้กิจการมีหนทางในการเอาตัวรอดได้ทันท่วงที 

รัชนีกร วงศ์จันทร์ (2533) กล่าวถึง การจัดการทางการเงินหรือการวางแผนการเงินส่วน
บุคคล หมายถึง การจัดระเบียบการเงินของบุคคล โดยรู้จักบริหาร จัดการรายรับและรายจ่ายให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความส าคัญอย่างมากที่จะช่วยให้มีทักษะการเงินอย่าง 
ชาญฉลาด คือ การรู้จักหาเงิน การรู้จักออมเงิน การรู้จักใช้เ งิน และการรู้จักท าให้เงินงอกเงย 
หากขาดทักษะข้อใดข้อหนึ่งจะท าให้สมดุลทางการเงินสูญเสียไปและในที่สุดก็จะกลายเป็นปัญหาทาง
การเงิน ส าหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทางภาครัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยามาเป็นระยะๆ 
โครงการที่รัฐบาลจัดท าข้ึนมาเพ่ือช่วยเพื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 ซึ่งมีโครงการที่ออกมาช่วยเหลือผู้ประกอบการอิสระ ตั้งแต่การระบาดครั้งที่ 1 จนถึงการ
ระบาดครั้งที่ 4 ดังนี้ 1) โครงการเราไม่ทิ้งกัน เป็นมาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ 
นอกระบบประกันสังคม 2) โครงการคนละครึ่ง มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือกระตุ้นการจับจ่ายใช้ส่อย
ภายในประเทศ 3) มาตรการเราชนะ เป็นโครงการที่มุ่งสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาภาระค่า
ครองชีพ และ 4) โครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 40 โดยต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 คือ 
บุคคลทั่วไป แรงงานอิสระ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ แต่หากผู้ประกอบการอาชีพอิสระประสบ
ปัญหาด้านปัญหาทางการเงิน การยื่นขอสินเชื่อในธนาคารจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการกู้ยืมนอกระบบ 
เนื่องจากหนี้ในระบบจะมีกฎหมายควบคุม บุคคลผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ ลูกหนี้  ผู้ค้ า
ประกัน ฯลฯ จะต้องปฏิบัติและได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายอย่างยุติธรรม หนี้นอกระบบ 
เป็นแหล่งการเงินที่เกิดข้ึนตามความจ าเป็นและสภาพแวดล้อมไม่มีระเบียบ กฎเกณฑ์ไม่มีการติดตาม
และควบคุมจากทางราชการ เนื่องจากเงื่อนไขในการกู้และข้อตกลงต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับความพอใจ
ระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้ลักษณะที่ เด่นชัด (ส านักกฎหมาย ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง , 2554) 
การศึกษาแนวทางการใช้มาตรการทางกฏหมายในการก ากับดูแลและแก้ไขปัญหาเจ้าหนี้นอกระบบ) 
ทว่าการจะเป็นหนี้สินมากน้อยเพียงใด และเป็นหนี้สินที่ก่อให้เกิดรายได้มากกว่าหนี้สินที่สูญเปล่า 
มีพฤติกรรมการใช้จ่ายในตัวบุคคลเป็นตัวก าหนด ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของ
มาสโลว์ (Maslow, 1954; อ้างถึงใน ประภัสสร วัฒนา, 2560) กล่าวว่า มนุษย์จะถูกกระตุ้นให้เติม
เต็มความต้องการขั้นพ้ืนฐานในล าดับต้นก่อนที่จะมีพัฒนาความต้องการนี้ออกไปจากด้านล่ างสู่
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ด้านบน ซึ่งคือความต้องการด้านต่าง ๆ เรียงล าดับดังนี้ ความต้องการด้านกายภาพ (Physiological 
Needs) ความต้องการด้านความม่ันคง ปลอดภัย (Safety and Security Needs) ความต้องการด้าน
ความรัก หรือการเป็นเจ้าของ (Love/Sense of Belongings) ความต้องการด้านความเคารพ 
(Esteem Needs) การบรรลุความหมาย หรือความสมบูรณ์ของชีวิต  ( Self-Actualization) 
ด้วยความต้องการของมนุษย์ที่กล่าวมา ท าให้เห็นว่าในการเติมเต็มความต้องการขั้นต่าง  ๆ ของ
ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ สามารถช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการอาชีพอิสระดีขึ้น และ
ด าเนินธุรกิจไปได้อย่างบรรลุเป้าหมาย โดยมีต้องมีการควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้เกินความจ าเป็นเพราะ
อาจเกิดปัญหาทางการเงินตามมาได้ในภายหลัง ดังนั้นผู้ประกอบการอาชีพอิสระจ าเป็นต้องมีการ
จัดท าบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย อย่างสม่ าเสมอ 

ทิชากร ส าราญชลารักษ์ (2555) กล่าวว่า การท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย หมายถึง การจด
บันทึกรายการข้อมูลด้านการเงินของการปฏิบัติงาน ทั้งที่เกี่ยวกับรายการที่รับเข้ามาและรายการที่
ต้องจ่ายออกไป เพ่ือให้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงิน ตลอดจนผลของการด าเนินงาน นั้นไว้ว่า
คงเหลือเงินหรือไม่จ านวนเท่าไร และเปรียบเทียบผลการด าเนินกิจการว่าได้ก าไรหรือขาดทุนเพียงไร 
และหากพบว่ารายจ่ายมากกว่ารายรับเป็นระยะเวลาติดต่อกัน นั่นเป็นสัญญาณที่แสดงถึงภัยทาง
การเงินผู้ประกอบการณ์อิสระจึงควรให้ความส าคัญกับอาชีพเสริมที่จะก่อให้เกิดรายรับที่มากขึ้น 

ภัชชาวดี ครุฑธา (2559) สรุปความหมายของอาชีพเสริมรายได้ เป็นอาชีพที่ประกอบกันเป็น
ธุรกิจในครอบครัว และเป็นอาชีพท่ีเพ่ิมจากอาชีพที่ท าเป็นประจ าอยู่แล้ว เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้มากยิ่งขึ้น 
เป็นอาชีพท่ีเน้นความเป็นอิสระ และเป็นเจ้าของธุรกิจ เป็นอาชีพที่ประกอบขึ้นเป็นอาชีพที่ 2 รองจาก
อาชีพหลัก และเป็นแหล่งรายได้เสริมเพ่ิมเติมจากงานหลัก และไม่กระทบกับงานประจ า  

ทฤษฎี 7S ที่สรุปรวมแนวทางการสร้างธุรกิจให้ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืนเอาไว้ 7 ข้อ
ด้วยกัน ซึ่งเป็นแนวคิดส าคัญท่ีคนท าธุรกิจควรรู้ ดังนี้ 1) Strength “การมีจุดแข็ง คือ ความได้เปรียบ
ที่ดีที่สุด” 2) Story การน า Profile มาร้อยเรียงต่อกันให้เป็น Story เป็นวิธีเล่าเรื่องที่น่าสนใจมาก
ที่สุด 3) Style (เอกลักษณ์แบบเฉพาะตัว) การสรรหาเอกลักษณ์แบบเฉพาะตัว  4) Service 
การบริการคือหัวใจของธุรกิจ การบริการยังเป็นตัวช่วยสร้างลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิมของเรา
เอาไว้ด้วย 5) Sincerity เราต้องอยู่กันด้วยความจริงใจจะท าให้การท างานเดินหน้าได้สะดวกมากขึ้น 
6) Sensitivity ต้องมีความรู้สึกเร็ว รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และปรับตัวได้ดีในทุกสถานการณ์ และ
7) Sustainability ต้องมีการคืนก าไรให้สังคม (กรรณิการ์ สิทธิชัย และสันติธร ภูริภักดี, 2561, น.14-
22) 
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6. กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

 
จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า การเกิดสถาการณ์ใด  ๆ ที่เข้ามา

ส่งผลกระทบกับสภาวะเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการอาชีพอิสระอาชีพได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมอย่างเลี่ยงไม่ได้ แต่ความแตกต่างของลักษณะการประกอบอาชีพรวมถึงการจัดการบริหาร
การเงินของแต่ละอาชีพ จะเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้ประกอบการอาชีพอิสระสามารถเอาตัวรอดมาจาก
วิกฤตการณ์ COVID-19 ผู้วิจัยจึงสามารถสังเคราะห์เป็นกรอบความคิดได้ดังนี้  
 

 
ภำพที่ 1 กรอบความคิดการวิจัยการบริหารเงินยุคโควิดของผู้ประกอบการอาชีพอิสระในเขตเมือง  

จังหวัดชลบุรี 
 

จากภาพที่ 1 ผู้วิจัยสรุปรายละเอียดของการศึกษาการบริหารเงินยุคโควิดของผู้ประกอบการ
อาชีพอิสระในเขตเมือง จังหวัดชลบุรี จ าเป็นต้องศึกษาทั้งการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 
ทั้ง 4 ระลอก ผู้ประกอบการอาชีพอิสระประกอบไปด้วย มอเตอร์ไซค์รับจ้าง, ร้านตัดผม, ร้านนวด, 
ร้านอาหาร (มีหน้าร้าน), ร้านเครื่องดื่ม (มีหน้าร้าน) และร้านขายสินค้าแฟชั่น (ตลาด) การบริหารเงิน
ยุคโควิดพิจารณาการประสบความส าเร็จจากการวางแผนทางการเงิน แหล่งที่มาของรายได้หลัก  
การรับเงินสนับสนุนจากรัฐ การขอสินเชื่อในระบบ การกู้เงินนอกระบบ พฤติกรรมการใช้จ่าย 
การควบคุมการใช้จ่าย การบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย การประกอบอาชีพเสริม ปัญหาอุปสรรค 
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7. ผลกำรวิจัย 
 

ผลการศึกษาการบริหารเงินยุคโควิดของผู้ประกอบการอาชีพอิสระในเขตเมือง จังหวัดชลบุรี 
ผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นในการวิเคราะห์ผลการวิจัยไว้ 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1) การแพร่ระบาด
ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตเมืองของจังหวัดชลบุรี ช่วงระยะเวลา มีนาคม 2563 – ตุลาคม 
2564 2) ลักษณะการประกอบอาชีพอิสระในยุคโควิด 19 และปัญหาอุปสรรค และ 3) การบริหารเงิน
ในยุคโควิด 19 ของผู้ประกอบการอิสระในแต่ละอาชีพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ลักษณะการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตเมืองของจังหวัดชลบุรี ช่วง
ระยะเวลา มีนาคม 2563 – ตุลาคม 2564 จากผลการวิจัยสถานการณ์การระบาดและการติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรีนั้นพบว่า มีจ านวนผู้ติดเชื้อแพร่กระจายอยู่เกือบทุกอ าเภอ โดยเฉพาะ
เขตเมืองที่มีความหนาแน่นของประชากร เป็นผลให้จังหวัดชลบุรี จึงมีค าสั่งจากคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดชลบุรี เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือโรคโควิด 19 โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 35 ของ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพ่ือให้
การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรีเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 
2563 ก าหนดให้ปิดสถานบริการ บาร์ ผับ สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ สปา เสริมความงาม 
โรงภาพยนตร์ ทุกแห่งเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2563 ส่วนสนามชนไก่ สนามมวย 
และสถานออกก าลังกายในร่ม หรือฟิตเนส สั่งปิดให้บริการจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย งดการจัด
กิจกรรมรวมคนจ านวนมาก หรือหากมีความจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมต้องนั่งห่างกันไม่น้อยกว่าระยะ 1 
เมตร และให้งดการจัดกิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัดของหน่วยงาน หากมีความ
จ าเป็นต้องเคลื่อนย้าย ต้องมีการตรวจคัดกรอง และจ ากัดการเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าวก่อน
(ประกาศจังหวัดชลบุรี, 2563) ซึ่งการประกาศพ้ืนที่เสี่ยงและยกระดับมาตรการในการ ป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เข้มข้นขึ้น ถูกน ามาใช้ทั้ง 4 ระลอกที่มีการแพร่
ระบาดในประเทศไทย เฉพาะจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง(พ้ืนที่สีแดงเข้ม) ย่อมส่งผลกระทบต่อประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ชลบุรีได้รับผลกระทบ และกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพอิสระต่าง  ๆ ขาดรายได้ไปชั่ว
ระยะเวลาหนึ่ง 

ผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 จะ
จบลงในภายภาคหน้าแต่จะยังคงท้ิงปัญหาเรื่องเศรษฐกิจไว้อยู่ ซึ่งในส่วนของจังหวัดชลบุรีที่เป็นเมือง
ด้านการท่องเที่ยวจะยังคงไม่สามารถฟ้ืนตัวได้ในทันที ดั่งบทความของดอน นาครทรรพ (2564)        
ที่กล่าวไว้ว่า ในกรณีของไทย ถ้าเราติดตามพัฒนาการของธุรกิจที่ส่งออกสินค้า และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยว เราจะเห็นภาพของตัว K ที่ชัดเจนมาก ในขาบน มูลค่าการส่งออกสินค้าในเดือน
เมษายน 2564 ขยายตัวร้อยละ 13.1 สูงสุดในรอบสามปี ขณะที่ในขาล่าง ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ
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ท่องเที่ยวได้รับผลกระทบรุนแรงและยืดเยื้อจากการระบาดของโควิด -19 และคาดว่าจะใช้เวลาอีก
หลายปีกว่าที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคท่องเที่ยวจะกลับไปเป็นปรกติ ดังนั้นภาพรวมของ 
ผู้ประกอบอาชีพของอาชีพอิสระจะยังคงได้รับผลต่ออยู่ต่อไปโดยไม่มีค าตอบได้ว่าเมื่อไหร่เศษฐกิจจะ
กลับมาสู่สภาวะปกติ 

2) ลักษณะการประกอบอาชีพอิสระในยุคโควิด 19 และปัญหาอุปสรรค ผู้ วิจัยได้
ท าการศึกษาอาชีพของผู้ประกอบการอิสระทั้งหมด 6 อาชีพ สามารถแบ่งตามประเภทได้ดังนี้ 1)
อาชีพให้บริการ ประกอบด้วยอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง อาชีพร้านตัดผม อาชีพร้านนวด 2)อาชีพ
ค้าขาย ประกอบด้วย อาชีพร้านอาหาร (มีหน้าร้าน) อาชีพร้านเครื่องดื่ม (มีหน้าร้าน) อาชีพร้านขาย
สินค้าแฟชั่น (ตลาด) ด้านขอบเขตของพ้ืนที่ในการเก็บข้อมูลเขตเมือง จ านวน 4 อ าเภอ ผลการวิจัย
พบว่าอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง มีลักษณะการประกอบอาชีพที่เหมือนกันทั้ง 4 อ าเภอ มีความ
แตกต่างกันที่กลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการเพียงเล็กน้อย ซึ่งมาจากปัจจัยท าเลที่ตั้งของจุดให้บริการ 
ส าหรับอาชีพร้านตัดผม พบว่ามีลักษณะการประกอบอาชีพที่เหมือนกันทั้ง 4 อ าเภอ แต่มีเพียงอ าเภอ
บางละมุงที่มีบริการตัดผมชายซึ่งเป็นสิ่งที่ ทั้ง 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอศรีราชา อ าเภอเมืองชลบุรี 
อ าเภอสัตหีบ ไม่มีการให้บริการเกี่ยวกับเพศชาย นอกจากนี้อาชีพร้านนวดมีลักษณะการประกอบ
อาชีพที่เหมือนกันทั้ง 4 อ าเภอ โดยแบ่งเป็นประเภทร้านที่มีพนักงานนวดมาประจ า ได้แก่ อ าเภอ
ชลบุรี และพนักงานนวดไม่ประจ า เนื่องจากเจ้าของกิจการเป็นผู้ให้บริการเป็นหลัก ได้แก่ อ าเภอศรี
ราชา อ าเภอบางละมุง และอ าเภอสัตหีบ ส่วนอาชีพร้านอาหาร (มีหน้าร้าน) และอาชีพร้านเครื่องดื่ม 
(มีหน้าร้าน) มีลักษณะการประกอบอาชีพที่เหมือนกันทั้ง 4 อ าเภอ มีท าเลที่ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนเพ่ือ
การเข้าถึงได้ง่ายของลูกค้าที่มาให้บริการ เวลาปิดเปิดมีความแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่อ าเภอ โดยมี
ท าเลที่ตั้งเป็นสิ่งก าหนด ส าหรับอาชีพร้านขายสินค้าแฟชั่น (ตลาด) ลักษณะการประกอบอาชีพเป็น
การขายสินค้าแฟชั่นตามความนิยมในปัจจุบันของตลาด ซึ่งสินค้าจะมีความหลากหลาย ปัญหาและ
อุปสรรค ที่พบคือ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่ลุกลามเป็นระยะเวลานานท าให้เกิดความ
เสียหายด้านตัวเงินกับผู้ประกอบการอาชีพอิสระ ทั้งจากมาตรการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ของภาครัฐบาล และภาคการท่องเที่ยวเมื่อนักท่องเที่ยวลดลง การเดินทางข้าม
จังหวัดมีความยากขึ้น ร่วมกับเศรษฐกิจถดถอย เป็นผลให้ผู้ประกอบการอาชีพอิสระก็มีรายได้ที่ลดลง
มาเช่นกัน              

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ผู้ประกอบการอาชีพอิสระยังคงยึดอาชีพเดิม
เหมือนก่อนการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 เพียงแต่มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการในด้านการขาย
สินค้าและบริการ เช่นรับค าสั่งซื้อสินค้าผ่านทางไลน์ บรรทุกสินค้าไปขายยังแหล่งชุมชนเนื่องจากนั่ง
ทานที่ร้านไม่ได้ เพ่ือให้มีรายรับเข้ามาเพียงพอประคับประคองกิจการให้อยู่รอดให้ช่วงของการแพร่
ระบาดไวรัสโควิด 19 
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3) การบริหารเงินในยุคโควิดของผู้ประกอบการอิสระในแต่ละอาชีพประกอบด้วย (1) 
วางแผนทางการเงิน (2) แหล่งที่มาของรายได้หลัก (3) การรับเงินสนับสนุนจากรัฐ (4) การขอสินเชื่อ
ในระบบ (5) การกู้เงินนอกระบบ (6) พฤติกรรมการใช้จ่าย (7) การควบคุมการใช้จ่าย (8) การบันทึก
บัญชีรายรับ-รายจ่าย (9) การประกอบอาชีพเสริม และ (10) ปัญหาอุปสรรค มีรายละเอียดดังนี้ 

3.1) การวางแผนทางการเงิน จากการศึกษาการวางแผนทางการเงินของผู้ประกอบการ
อาชีพอิสระ การวางแผนทางการเงินของผู้ประกอบการอาชีพอิสระ มีรูปแบบที่แตกต่างกัน
หลากหลายตามลักษณะการประกอบอาชีพ ในที่นี้เป็นการศึกษาอาชีพที่ส าคัญได้แก่ มอเตอร์ไซค์
รับจ้าง ร้านตัดผม ร้านนวด ร้านอาหาร (ตลาด) ร้านเครื่องดื่ม (มีหน้าร้าน) ร้านขายสินค้าแฟชั่น 
(ตลาด) รายละเอียดแต่ละอาชีพพิจารณาได้ดังนี้ 

อาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง พบว่า อ าเภอศรีราชา มีการวางแผนวันต่อวัน เนื่องจากไม่
ทราบรายรับที่แน่ชัด (อ านวย, 3 ตุลาคม 2564) อ าเภอเมืองชลบุรี มีการวางแผนทางการเงินในระยะ
สั้น มองภาพรวมว่ารายได้เฉลี่ยต่อวันในรอบหนึ่งเดือนเพียงพอต่อรายจ่ายหรือไม่ (เสมอ, 10 ตุลาคม 
2564) อ าเภอบางละมุง มีการวางแผนระยะสั้น โดยที่ผ่านมาประสบความส าเร็จ มีรายได้เพียงพอต่อ
ค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว (สมพงษ,์ 2 ตุลาคม 2564) อ าเภอสัตหีบ มีการวางแผนวันต่อวัน มีรายได้
เข้ามาเท่าไร่ จะหักค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น และส่วนที่เหลือน าไปใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน (แดง, 23 ตุลาคม 
2564) ส าหรับอาชีพร้านตัดผม พบว่า อ าเภอศรีราชา มีการวางแผนทางการเงินในระยะยาว มุ่งเน้นที่
การขยายสาขา (บุษบา, 3 ตุลาคม 2564) อ าเภอเมืองชลบุรี มีการวางแผนทางการเงินในระยะยาว
โดยมองว่าต้องด าเนินกิจการไปในทิศทางไหนถึงจะจับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้เป็นฐานลูกค้าประจ า 
เพ่ือให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดไปได้ในทุกสภาวะเศรษฐกิจ (ระพี, 10 ตุลาคม 2564) อ าเภอบางละมุง 
มีการวางแผนระยะยาว โดยมองความต้องการใช้เงินในอนาคตเป็นเป้าหมายและท าการประมาณค่า
เป็นตัวเงินเพ่ือมาถัวเฉลี่ยเป็นรายเดือนและรายวันตามล าดับ (อัจฉรา, 2 ตุลาคม 2564) อ าเภอสัตหีบ 
มีการวางแผนทางการเงินในระยะยาว โดยเป้าหมายที่มองไว้ ณ ปัจจุบันนี้คือการวางแผนเก็บเงิน 
เนื่องมาจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดโควิด19 (เอมอร, 23 ตุลาคม 2564) นอกจากนี้อาชีพร้านนวด 
พบว่า อ าเภอศรีราชาและอ าเภอเมืองชลบุรี ไม่มีการวางแผนทางการเงิน เนื่องจากรายรับได้เป็น
รายวันเมื่อเห็นจ านวนเงินที่เงินที่มากพอถึงจะใช้เงินให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคต (รัฐกรณ์, 31 
ตุลาคม 2564) อ าเภอบางละมุง มีการวางแผนทางการเงินระยะยาว มองเรื่องความเป็นอยู่ในชีวิตที่ดี
ขึ้น (สุนีย์, 2 ตุลาคม 2564) อ าเภอสัตหีบ มีการวางแผนทางการเงินระยะสั้น เพ่ือให้กิจการผ่านพ้น
วิกฤตโควิด 19 ไปได้ใน 1 ปี (ส้ม, 24 ตุลาคม 2564) ส่วนร้านอาหาร(มีหน้าร้าน)พบว่า อ าเภอศรี
ราชา มีการวางแผนระยะยาวเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้โดยเร็ว  (อารีย์, 13 พฤศจิกายน 
2564) อ าเภอเมืองชลบุรีมีการวางแผนระยะยาว เพ่ือป้องกันและรับมือเหตุการณ์ในอนาคต         
(ดาวยุภา, 16 ตุลาคม 2564) อ าเภอบางละมุง มีการวางแผนระยะยาวซึ่งผู้ให้ข้อมูลเป็นจะตั้งงบประ
มาน พร้อมกับมองหาเป้าหมายที่มีค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกับงบประมานที่ตั้งไว้ และส ารวจแผนการเงินที่
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วางไว้ว่ามีแนวโน้มเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด (ภาวินี, 30 ตุลาคม 2564) อ าเภอสัตหีบ มีการวางแผน
โดยมองถึง เป้าหมายที่ต้องการเป็นล าดับแรกจากนั้นจึงหางบประมานเพ่ือมาท าให้บรรลุเป้าหมาย 
บางครั้งพบปัญหางบบานปลาย (อนุชิต, 24 พฤศจิกายน 2564) ส าหรับอาชีพร้านเครื่องดื่ม(มีหน้า
ร้าน) พบว่า อ าเภอศรีราชา (ปภัสสร, 13 พฤศจิกายน 2564)และอ าเภอเมืองชลบุรี  (ดวงเดือน, 16 
ตุลาคม 2564) มีการวางแผนทางการเงิน ในระยะยาว และทบทวนปรับแผนเป็นระยะเมื่อมีปัจจัยใด 
ๆเค้ามาส่งผลกระทบให้ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ อ าเภอบางละมุง ไม่มีการวางแผนทางการเงิน 
เนื่องจากมีบุคคลในครอบครัวท าหน้าที่วางแผนทางการเงินให้อยู่แล้ว  (คิรินทร์, 30 ตุลาคม 2564) 
อ าเภอสัตหีบมีการวางแผนทางการเงิน ในระยะสั้น เรื่องของค่าใช้จ่ายในครอบครัว  (วิจิตร, 7 
พฤศจิกายน 2564) และอาชีพขายสินค้าแฟชั่น (ตลาด) พบว่า อ าเภอศรีราชา มีการวางแผนทาง
การเงิน และปรับเปลี่ยนแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา (หทัยชนก, 31 ตุลาคม 
2564) อ าเภอเมืองชลบุรี มีการวางแผนทางการเงินล่วงหน้า เพ่ือให้สามารถมีเงินหมุนมาลงทุน และ
น าเงินไปลงทุนเพ่ิมเติมได้เมื่อมีโอกาส (เกสร, 17 ตุลาคม 2564) อ าเภอบางละมุง มีการวางแผนทาง
การเงิน แบ่งสัดส่วนเพื่อให้ง่ายต่อการใช้เงินในแต่ละประเภท (สนั่น, 30 ตุลาคม 2564) อ าเภอสัตหีบ 
มีการวางแผนทางการเงิน ในด้านของรายได้ (ศิริวรรณ, 24 ตุลาคม 2564) 

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่าผู้ประกอบการอาชีพอิสระส่วนใหญ่มี
การวางแผนทางการเงิน ทั้งในระยะสั้นหรือระยะยาวเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ผู้ประกอบการ
อาชีพอิสระได้ตั้งเป้าไว้ แสดงให้เห็นได้ว่าเมื่อเกิดวิกฤตโควิด 19 เข้ามากระทบกับกิจการแผนการทาง
การเงินที่ได้วางไว้ การมีแผนการทางการเงินล่วงหน้ามาก่อนจะสามารถเข้ามาประคับประคองกิจการ
ให้ด าเนินกิจการต่อไปได้ โดยผู้ประกอบการอาชีพอิสระที่มีหลักการวางแผนอาชีพร้านอาหาร (มีหน้า
ร้าน)ในอ าเภอบางละมุงและอ าเภอเมืองชลบุรีมีการปรับเปลี่ยนแผนให้สอดคล้องกับในปัจจุบันอยู่
ตลอดเวลา ถึงแม้จะมียอดขายที่ลดลงแต่สถานะทางการเงินยังด าเนินไปได้ด้วยดีจากการปรับเปลี่ยน
เป็นระยะ แต่จากการศึกษาพบว่ามีผู้ประกอบการอาชีพอิสระอยู่ 3 รายที่ไม่มีการวางแผนทางการเงิน 
ได้แก่ อาชีพร้านนวด ประกอบด้วยอ าเภอศรีราชา และอ าเภอเมืองชลบุรี และอาชีพร้านเครื่องดื่ม (มี
หน้าร้าน) ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้กอบการที่ไม่มีการวางแผนทางการเงินประสบปัญหาทางการเงินได้  

รัชนีกร วงศ์จันทร์ (2533) กล่าวถึง การจัดการทางการเงินหรือการวางแผนการเงิน
ส่วนบุคคล หมายถึง การจัดระเบียบการเงินของบุคคล โดยรู้จักบริหาร จัดการรายรับและรายจ่ายให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความส าคัญอย่างมากที่จะช่วยให้มีทักษะการเงินอย่าง 
ชาญฉลาด คือ การรู้จักหาเงิน การรู้จักออมเงิน การรู้จักใช้เงิน และการรู้จักท าให้เงินงอกเงย หาก
ขาดทักษะข้อใดข้อหนึ่งจะท าให้สมดุลทางการเงินสูญเสียไปและในที่สุดก็จะกลายเป็นปัญหาทาง
การเงิน 

3.2) แหล่งที่มาของรายได้หลัก จากการศึกษาแหล่งที่มาของรายได้หลักของ
ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ มีรูปแบบที่แตกต่างกันหลากหลายตามลักษณะการประกอบอาชีพ ในที่นี้
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เป็นการศึกษาอาชีพที่ส าคัญได้แก่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ร้านตัดผม ร้านนวด ร้านอาหาร (ตลาด) 
ร้านเครื่องดื่ม (มีหน้าร้าน) ร้านขายสินค้าแฟชั่น (ตลาด) รายละเอียดแต่ละอาชีพพิจารณาได้ดังนี้ 

ผลการวิจัยพบว่าอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีรายได้หลักมาจาก การรับ-ส่งผู้โดยสาร 
การซื้อของไปส่งตามค าขอของลูกค้าประจ า โดยแต่ละอ าเภอมีความแตกต่างกันที่กลุ่มของลูกค้าผู้มา
ใช้บริการ ตามภูมิศาสตร์ที่ตั้งของจุดให้บริการวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง (สมพงษ์, 2 ตุลาคม 2564, 
อ านวย, 3 ตุลาคม 2564, เสมอ, 10 ตุลาคม 2564, แดง, 23 ตุลาคม 2564) ส าหรับอาชีพร้านตัดผม
มีรายได้หลักมาจากการท าเคมี สระไดร์ ตัดผมผู้ชาย ตัดผมผู้หญิง และท าเล็บ โดยแต่ละอ าเภอมี
ความแตกต่างกันที่กลุ่มของลูกค้าผู้มาใช้บริการ ตามสถานที่ตั้งของร้านท าผม (อัจฉรา, 16 ตุลาคม 
2564, บุษบา, 3 ตุลาคม 2564, ระพี, 10 ตุลาคม 2564, เอมอร, 23 ตุลาคม 2564) นอกจากนี้อาชีพ
ร้านนวดมีรายได้หลักมาจาก การนวดแผนไทย และการนวดประเภทอ่ืน ๆ บ้างประปราย หากเป็น
เจ้าของกิจการเป็นผู้ให้บริการแก่ลูกค้าด้วยตนเองจะได้รายรับเท่ากับ 100% แต่หากเป็นสถาน
ประกอบการที่มีการจ้างพนักงานนวดมาให้บริการ ผู้ประกอบการจะได้รับรายรับตามสัดส่วนที่ตกลง
กันไว้ไม่เต็ม 100% (สุนีย์, 2 ตุลาคม 2564, รัฐกรณ์, 31 ตุลาคม 2564, ดารา, 10 ตุลาคม 2564, 
ส้ม, 24 ตุลาคม 2564) ส่วนร้านอาหาร(มีหน้าร้าน)มีรายได้หลักมาจากการขายอาหารตามแต่ละ
ประเภทของกิจการ หากผู้ประกอบการสามารถแปรรูปวัตถุดิบที่เหลือจากการน ามาประกอบอาหาร
ได้มากเท่าไร จะยิ่งส่งผลให้มีรายได้เข้ามามากเท่านั้น  (ภาวินี , 30 ตุลาคม 2564 , อารีย์ , 13 
พฤศจิกายน 2564, ดาวยุภา, 16 ตุลาคม 2564, อนุชิต, 7 พฤศจิกายน 2564) ส าหรับอาชีพร้าน
เครื่องดื่ม (มีหน้าร้าน) มีรายได้หลักมาจาก การขายเครื่องดื่มตามแต่ละประเภทของกิจการ โดยความ
ได้เปรียบของรายได้มาจากท าเลที่ตั้งของร้านค้าเป็นหลัก (คิรินทร์, 30 ตุลาคม 2564, ประภัสสร, 13 
พฤศจิกายน 2564, ดวงเดือน, 16 ตุลาคม 2564, วิจิตร, 7 พฤศจิกายน 2564) และอาชีพขายสินค้า
แฟชั่น (ตลาด) มีรายได้หลักมาจาก สินค้าที่น ามาจ าหน่ายในร้านที่ก าลังได้รับความนิยมอยู่ ณ 
ขณะนั้น และสินค้าที่มีความจ าเป็นต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน (สนั่น, 30 ตุลาคม 2564, หทัยชนก, 31 
ตุลาคม 2564, เกสร, 17 ตุลาคม 2564, ศิริวรรณ, 24 ตุลาคม 2564) 

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่าผู้ประกอบการอาชีพอิสระส่วนใหญ่
จะสร้างรายได้หลักจากความถนัดของตนเอง แต่พบว่ามีความแตกต่างยอดเงินหมุนเวียนในแต่ละวัน
ไม่เท่ากันของแต่ละอาชีพ และรูปแบบในการขายสินค้าและบริการไม่มีความแตกต่างจาก
ผู้ประกอบการในกลุ่มอาชีพเดียวกัน ตามทฤษฎีความได้เปรียบเชิงแข่งขันของ Michael E. Porter 
(1990) กล่าวว่าความได้เปรียบทางการแข่งขัน เป็นการสร้างความสามารถให้สูงกว่าคู่แข่งขัน 
โดยองค์กรต้องสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขัน 3 ด้าน ประกอบด้วย การเป็นผู้น าด้านต้นทุน การ
สร้างความแตกต่าง และการมุ่งเน้นตลาดเฉพาะส่วน 

3.3) การรับเงินสนับสนุนจากรัฐ จากการศึกษาการรับเงินสนับสนุนจากรัฐของ
ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ เพ่ือทราบทัศนคติความคิดเห็นในส่วนของการให้ความช่วยเหลือจาก
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ภาครัฐบาล ในที่นี้เป็นการศึกษาอาชีพที่ส าคัญได้แก่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ร้านตัดผม ร้านนวด 
ร้านอาหาร (ตลาด) ร้านเครื่องดื่ม (มีหน้าร้าน) ร้านขายสินค้าแฟชั่น (ตลาด) รายละเอียดแต่ละอาชีพ
พิจารณาได้ดังนี้ 

อาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างพบว่า สามารถแบ่งเป็นผู้ที่ใช้สิทธิ์รับเงินสนับสนุนจากรัฐ 
เนื่องจากกมีความช านาญด้านเทคโนโลยี และผู้ที่ไม่ใช้สิทธิ์รับเงินสนับสนุนจากรัฐ เนื่องจากไม่มีความ
ช านาญด้านเทคโนโลยี (สมพงษ์ , 2 ตุลาคม 2564, อ านวย, 3 ตุลาคม 2564, เสมอ, 10 ตุลาคม 
2564,แดง, 23 ตุลาคม 2564) ส าหรับอาชีพร้านตัดผมพบว่า มีการใช้สิทธิ์รับเงินสนับสนุนจากรัฐแต่มี
ความช านาญในการใช้งานมากน้อยไม่เท่ากัน โดยอาศัยคนใกล้ชิด หรือลูกค้าที่มาใช้บริการคอยให้
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ (อัจฉรา, 16 ตุลาคม 2564, บุษบา, 3 ตุลาคม 2564, ระพี, 10 ตุลาคม 2564,
เอมอร, 23 ตุลาคม 2564) นอกจากนี้อาชีพร้านนวดพบว่า มีการใช้สิทธิ์รับเงินสนับสนุนจากรัฐ เพ่ือ
น ามาหมุนเวียนใช้จ่ายในช่วงที่กิจการขาดรายได้ โดยส่วนใหญ่ใช้สิทธิ์โครงการที่มีการรับเงินผ่านการ
โอนเข้าบัญชีธนาคาร (สุนีย์, 2 ตุลาคม 2564, รัฐกรณ์, 31 ตุลาคม 2564, ดารา, 10 ตุลาคม 2564,
ส้ม, 24 ตุลาคม 2564) ส่วนร้านอาหาร (มีหน้าร้าน) พบว่า มีการใช้สิทธิ์รับเงินสนับสนุนจากรัฐและ
ลงทะเบียนเข้าร่วมร้านค้าคนละครึ่งเพ่ือเพ่ิมยอดขายจากผู้ที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่ง  (ภาวินี,30 ตุลาคม 
2564, อารีย์, 13 พฤศจิกายน 2564, ดาวยุภา, 16 ตุลาคม 2564, อนุชิต, 7 พฤศจิกายน 2564) 
ส าหรับอาชีพร้านเครื่องดื่ม(มีหน้าร้าน) พบว่า ส่วนใหญ่มีการใช้สิทธิ์รับเงินสนับสนุนจากรัฐมีเพียง
อ าเภอบางละมุงที่ไม่รับสิทธิ์เนื่องจากไม่มีความช านาญด้านเทคโนโลยี และได้รับความช่วยเหลือจาก
คนในครอบครัว (คิรินทร์ , 30 ตุลาคม 2564, ประภัสสร, 13 พฤศจิกายน 2564, ดวงเดือน, 16 
ตุลาคม 2564, วิจิตร, 7 พฤศจิกายน 2564) และอาชีพขายสินค้าแฟชั่น (ตลาด) พบว่าการใช้สิทธิ์รับ
เงินสนับสนุนจากรัฐ เนื่องจากสามารถน าเงินที่โอนเข้าบัญชีไปหมุนใช้จ่าย พร้อมกับใช้สิทธิ์คนละครึ่ง
ซื้อสินค้าได้ในราคาที่ถูกลง และมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าอยากให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายหลาย ๆ ด้าน (สนั่น, 30 ตุลาคม 2564, หทัยชนก, 31 ตุลาคม 2564, เกสร, 17 ตุลาคม 
2564, ศิริวรรณ, 24 ตุลาคม 2564) 

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่าผู้ประกอบการอาชีพอิสระ มีทั้งรับ
เงินสนับสนุนจากรัฐและมีบางส่วนไม่รับเงินสนับสนุนเนื่องจากไม่มีความสนใจ และไม่มีความช านาญ
ด้านเทคโนโลยีมองว่าการใช้งานยุ่งยากเกินกว่าจะเรียนรู้ แต่ถ้าเป็นโครงการที่รับสิทธิผ่านการโอนเงิน
เข้าบัญชีผู้ประกอบการอาชีพอิสระจะให้ความสนใจมากกว่าโครงการอื่น ในการเรียนรู้นั้นผู้วิจัยได้อ้าง
ถึงทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) Albert Bandura (1986) กล่าวว่า 
การเรียนรู้ของมนุษย์นั้นเกิดจากพฤติกรรมบุคคลนั้นมีการปฏิสัมพันธ์ ( Interaction) อย่างต่อเนื่อง
ระหว่างบุคคลนั้น (Person) และสิ่งแวดล้อม (Environment) ซึ่งทฤษฎีนี้เน้นบุคคลเกิดการเรียนรู้
โดยการให้ตัวแบบ (Learning Through Modeling) โดยผู้เรียนจะเลียนแบบจากตัวแบบ และการ
เลียนแบบนี้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยการสังเกตพฤติกรรมของตัวแบบ การ
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สังเกตการณ์ตอบสนองและปฏิกิริยาต่าง ๆ ของตัวแบบ สภาพแวดล้อมของตัวแบบ ผลการกระท า    
ค าบอกเล่า และความน่าเชื่อถือของตัวแบบได้ 

3.4) การขอสินเชื่อในระบบ จากการศึกษาการขอสินเชื่อในระบบของผู้ประกอบการ
อาชีพอิสระ มีความยากง่ายในการขอสินเชื่อไม่เท่ากัน โดยขึ้นอยู่กับลักษณะการประกอบอาชีพนั้น ๆ 
ในที่นี้เป็นการศึกษาอาชีพที่ส าคัญได้แก่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ร้านตัดผม ร้านนวด ร้านอาหาร (ตลาด) 
ร้านเครื่องดื่ม (มีหน้าร้าน) ร้านขายสินค้าแฟชั่น (ตลาด) รายละเอียดแต่ละอาชีพพิจารณาได้ดังนี้ 

อาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างพบว่า อ าเภอศรีราชา มีประวัติการขอสินเชื่อรถยนต์กับ
ธนาคารธนชาติ โดยมีความเชื่อมั่นในสถาบันการเงิน และกระบวนการไม่ยุ่งยาก (อ านวย, 3 ตุลาคม 
2564) อ าเภอเมืองชลบุรี ไม่เคยมีการขอสินเชื่อ เนื่องจากมีความรู้สึกว่าไม่ควรเป็นหนี้ในสภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ าดังเช่นปัจจุบัน (เสมอ, 10 ตุลาคม 2564) อ าเภอบางละมุง ไม่เคยมีการขอสินเชื่อ 
เนื่องจากไม่อยากเป็นหนี้สินที่มีภาระผูกพันธ์กับสถาบันการเงิน (สมพงษ์, 2 ตุลาคม 2564) อ าเภอ 
สัตหีบ ไม่เคยมีการขอสินเชื่อ เนื่องจากไม่อยากเป็นหนี้สิน มีความต้องการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง (แดง, 
23 ตุลาคม 2564) ส าหรับอาชีพร้านตัดผมพบว่า อ าเภอศรีราชา (บุษบา, 10 ตุลาคม 2564) และ
อ าเภอสัตหีบ (เอมอร, 23 ตุลาคม 2564) ไม่มีการขอสินเชื่อในระบบ เพราะคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์
เบื้องต้น อ าเภอเมืองชลบุรี  มีการขอสินเชื่อในระบบ กับลิสซิ่งเ พ่ือน าเงินมาหมุนใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน และในยามจ าเป็นมีการใช้บริการโรงรับจ าน า เพ่ือน าเงินมาใช้ในยามฉุกเฉิน (ระพี, 10 
ตุลาคม 2564) อ าเภอบางละมุง มีการขอสินเชื่อในระบบ กับลิสซิ่งเพ่ือซื้อรถยนต์และมองว่าเป็นการ
น ามาต่อยอด (อัจฉรา, 2 ตุลาคม 2564) นอกจากนี้อาชีพร้านนวดพบว่า อ าเภอศรีราชา เคยขอ
สินเชื่อในระบบเป็นสินเชื่อรถเพ่ือการเกษตร (รัฐกรณ์, 31 ตุลาคม 2564) อ าเภอเมืองชลบุรี (ดารา, 
10 ตุลาคม 2564) และอ าเภอสัตหีบ (ส้ม, 24 ตุลาคม 2564) ไม่มีการขอสินเชื่อในระบบมาก่อน 
ด้วยเพราะไม่มีความรู้เรื่องการยื่นกู้มาก่อน และอายุค่อนข้างเยอะท าให้โอกาสในการยื่นกู้ไม่ผ่าน
เกณฑ์ค่อนข้างสูง อ าเภอบางละมุง เคยขอสินเชื่อในระบบ เป็นสินเชื่อบัตรเครดิต และบัตรกดเงินสด 
จึงน าเงินมาหมุนใช้จ่าย (สุนีย์, 2 ตุลาคม 2564) ส าหรับร้านอาหาร(มีหน้าร้าน)พบว่า อ าเภอศรีราชา 
ไม่มีการขอสินเชื่อในระบบ เนื่องจากมองว่าไม่มีความจ าเป็นใด ๆ เพราะมีบุคคลในครอบครัวคอย
ช่วยเหลือ (อารีย์, 13 พฤศจิกายน 2564) อ าเภอเมืองชลบุรี มีการขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อ
รถยนต์ กับทางธนาคารกรุงไทย และมีความต้องการเก็บเงินเพ่ือเป็นทุนการศึกษาบุตรในอนาคต 
(ดาวยุภา, 16 ตุลาคม 2564) อ าเภอบางละมุง มีการขอใช้สินเชื่อบัตรเครดิต KTC เพ่ือมาหมุนเวียน
ในธุรกิจช่วงการแพร่ระบาดโควิด19 และการขอสินเชื่อรถยนต์ เพ่ือใช้อ านวยความสะดวก 
ในการค้าขาย (ภาวินี, 30 ตุลาคม 2564) อ าเภอสัตหีบ เคยมีการขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อ
รถยนต์แต่หากได้รับความเดือดร้อนทางด้านการเงิน ก็พร้อมที่จะด าเนินการยื่นขอสินเชื่อเพ่ือมาเป็น
ทุนในทางธุรกิจต่อไป (อนุชิต, 17 พฤศจิกายน 2564) ส่วนอาชีพร้านเครื่องดื่ม (มีหน้าร้าน) พบว่า 
อ าเภอศรีราชาไม่เคยขอใช้สินเชื่อในระบบ เนื่องจากมีบุคคลในครอบครัวคอยให้ความช่วยเหลือ 
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(ปภัสสร, 13 พฤศจิกายน 2564) อ าเภอเมืองชลบุรี  ไม่เคยขอสินเชื่อในระบบ เนื่องจากมีบุคคล 
ในครอบครัวท างานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งสามารถใช้สิทธิสวัสดิการได้ (ดวงเดือน, 16 ตุลาคม 2564) อ าเภอ
บางละมุง ไม่เคยขอสินเชื่อในระบบ เนื่องจากไม่อยากมีภาระหนี้สิน (คิรินทร์, 30 ตุลาคม 2564) 
อ าเภอสัตหีบ มีสินเชื่อกับธนาคารออมสิน (ศิริวรรณ, 7 พฤศจิกายน 2564) และอาชีพขายสินค้า
แฟชั่น(ตลาด)พบว่า อ าเภอศรีราชา มีการขอสินเชื่อในระบบกับธนาคารกสิกร เอกสารประกอบยื่นกู้
ไม่ยุ่งยาก (หทัยชนก, 31 ตุลาคม 2564) อ าเภอเมืองชลบุรี ไม่มีการขอสินเชื่อในระบบ เมื่อต้องการ
ทรัพย์สินจะเก็บเงินเผื่อซื้อเป็นเงินสดแทน (เกสร, 17 ตุลาคม 2564) อ าเภอบางละมุง ไม่มีการขอ
สินเชื่อในระบบ เนื่องจากมีความคิดเห็นว่าหลักเกณฑ์ส าหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระค่อนข้างยาก 
(สนั่น, 30 ตุลาคม 2564) อ าเภอสัตหีบ มีการใช้สินเชื่อกับลิสซิ่งเพ่ือน ารถยนต์มาอ านวยความสะดวก
ในการค้าขาย (ศิริวรรณ, 24 ตุลาคม 2564) 

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่าผู้ประกอบการอาชีพอิสระ การขอ
สินเชื่อกับผู้ให้บริการสถาบันการเงินมีมีอัตราการผ่านค่อนข้างน้อย กรณีที่สามารถผ่านการอนุมัติ
สินเชื่อนั้นผู้ประกอบการอิสระต้องมี เอกสารประกอบการขอสินเชื่อที่สามารถระบุ ได้ว่ า 
ผู้ประกอบการอาชีพอิสระนั้นมีความสามารถในการผ่อนช าระหนี้ตามสัญญาที่ให้ไว้กับผู้ให้บริการ
สถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อ การวิเคราะห์สินเชื่อ การวิเคราะห์สินเชื่อเชิงคุณภาพ โดยใช้หลักการ
วิเคราะห์ 5 C’s Credit ดังนี้ (อัจฉรา โยมสินธุ์, 2555) (1) บุคลิกลักษณะ อุปนิสัย (Character) 
เป็นการพิจารณาลักษณะ คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ (2) ความสามารถในการช าระหนี้ (Capacity) 
พิจารณาจากความสามารถในการท าก าไรหรือความเสี่ยงในธุรกิจ (3) เงินทุน (Capital) คือทรัพย์สินที่
เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขอสินเชื่อ (4) หลักประกัน (Collateral) คือ หลักประกัน ซึ่งเป็นการค ้าประกัน
เงินกู้ และ (5) เงื่อนไข ของสินเชื่อ (Conditions) คือ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกิจการหรือผู้ขอ สินเชื่อ
ได้แก่ สภาพทางเศรษฐกิจ สถานการณ์ด้านการเมือง และนโยบายของรัฐบาล (ชุดาภา ผิวเผือก, 
2562) 

3.5) การกู้เงินนอกระบบ จากการศึกษาการกู้เงินนอกระบบของผู้ประกอบการ
อาชีพอิสระ ในที่นี้เป็นการศึกษาอาชีพที่ส าคัญได้แก่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ร้านตัดผม ร้านนวด 
ร้านอาหาร (ตลาด) ร้านเครื่องดื่ม (มีหน้าร้าน) ร้านขายสินค้าแฟชั่น (ตลาด) พบว่ามีผู้ประกอบการ
อิสระอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง อาชีพร้านนวดอาชีพร้านอาหาร(มีหน้าร้าน ) ที่มีการกู้เงินนอกระบบ
โดยมีรายละเอียดดังนี้  

อาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างพบว่า อ าเภอบางละมุง มีการกู้ยืมเงินจากญาติพ่ีน้อง 
เป็นการกู้ยืมในลักษณะของการให้ความช่วยเหลือ (สมพงษ์, 2 ตุลาคม 2564) ส าหรับอาชีพร้านนวด
พบว่าอ าเภอเมืองชลบุรี มีการกู้เงินนอกระบบเพ่ือมาใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน เนื่องจากมีความ
จ าเป็นต้องใช้เงิน และไม่สามารถกู้เงินในระบบได้ (ดารา, 10 ตุลาคม 2564) อ าเภอสัตหีบมีการกู้เงิน
นอกระบบเป็นการยืมเงินญาติพ่ีน้องที่มีความสนิทคุ้นเคยกันในบางครั้งที่มีความจ าเป็นต้องใช้เงิน  
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(ส้ม, 20 ตุลาคม 2564) นอกจากนี้อาชีพร้านอาหาร(มีหน้าร้าน)พบว่าอ าเภอบางละมุง มีการกู้ยืม
ญาติพ่ีน้องในลักษณะของการให้ความช่วยเหลือ เพ่ือมาใช้จ่ายในบางเดือน (ดาวยุภา, 16 ตุลาคม 
2564) 

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่าผู้ประกอบการอาชีพอิสระส่วนใหญ่
ไม่มีความสนใจในการกู้เงินนอกระบบ แต่เมื่อมีความจ าเป็นต้องใช้เงินจะเลือกหยิบยืมคนในครอบครัว
ก่อนเป็นล าดับแรก และหากเกิดความขัดสนทางการเงินมากขึ้นจะน าไปสู่การกู้เงินนอกระบบตามมา 
โดยมีเพียงผู้ประกอบการร้านนวดเท่านั้นที่มีการกู้เงินนอกระบบเพ่ือมาใช้จ่ายในกิจการ ส่วนสาเหตุ
ของการเกิดหนี้นอกระบบมีสาเหตุมาจากปัญหาต่าง ๆ ดังนี้ 1) เกิดจากปัญหาเศรษฐกิจ 2) เกิดจาก
ตัวลูกหนี้ 3) เกิดจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นวัตถุนิยม 4) เกิดจากระบบของสถาบันการเงิน 
และ 5) เกิดจากการที่ประชาชนไม่ได้รับการศึกษา (ส านักกฎหมาย ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง , 
2554) 

3.6) พฤติกรรมการใช้จ่าย จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้ประกอบการ
อาชีพอิสระ พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้ประกอบการอาชีพอิสระ มีรูปแบบที่แตกต่างกันหลากหลาย
ตามลักษณะพ้ืนฐานนิสัยที่ถูกปลูกฝังมาจากครอบครัว ในที่นี้เป็นการศึกษาอาชีพที่ส าคัญได้แก่ 
มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ร้านตัดผม ร้านนวด ร้านอาหาร (ตลาด) ร้านเครื่องดื่ม (มีหน้าร้าน) ร้านขายสินค้า
แฟชั่น (ตลาด) รายละเอียดแต่ละอาชีพพิจารณาได้ดังนี้ 

จากผลการวิจัยพบว่าผู้ประกอบการอาชีพอิสระทุกอาชีพที่มีพฤติกรรมการใช้จ่าย
อย่างระมัดระวัง เนื่องจากไม่สามารถคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคตได้ จึงต้องปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้จ่ายให้รอบคอบมากขึ้น แต่มีเพียงอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ในเขตพ้ืนที่อ าเภอบาง
ละมุงที่ยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายได้ อันเนื่องมาจากมีภาระหนี้สินที่สะสมมานาน
ส่งผลให้รายจ่ายไม่เพียงพอกับรายรับในบางเดือน (สมพงษ์, 2 ตุลาคม 2564) ส่วนอาชีพร้าน
เครื่องดื่ม(มีหน้าร้าน) มีความคุ้นชินกับการซื้อของฟุ่มเฟ่ือยจึงต้องใช้ความพยายามปับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้จ่ายให้ลดลงเหลือไว้ใช้จ่ายเท่าที่จ าเป็น (คิรินทร์, 30 ตุลาคม 2564) 

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ผู้ประกอบการอาชีพอิสระส่วนใหญ่
มีความระมัดระวังเรื่องการใช้จ่าย ส่วนหนึ่งมาจากพ้ืนฐานนิสัยที่ถูกปลูกฝังมาจากครอบครัวและ
รายได้ที่ลดลงจากวิกฤตการแพร่ระบาดโควิด 19 ท าให้ผู้ประกอบการอาชีพอิสระบางรายต้องน าเงิน
ออมที่ เก็บไว้มาหมุนเวียนในกิจการก่อน ส่วนผู้ประกอบการอาชีพมอเตอร์ไซต์รับจ้างและ
ผู้ประกอบการอาชีพร้านเครื่องดื่ม(มีหน้าร้าน)ที่ก าลังประสบปัญหาด้านพฤติกรรมการใช้จ่าย เป็นผล
อันเนื่องมาจากก่อนหน้านั้นไม่ได้ใช้จ่ายด้วยความระมัดระวัง ขาดสติไปตามสิ่งเร้าจากภายนอก 
ตามหลักทฤษฏีพฤติกรรมผู้บริโภค คือการค้นหาการซื้อการใช้ประเมินผลการใช้สอยผลิตภัณฑ์และ
การบริการ ซึ่งคาดว่าจะสนอง ความต้องการของเขา หรือการศึกษาถึงพฤติกรรม การตัดสินใจและ
การกระท าของผู้บริโภค เกี่ยวกับการซื้อและการใช้สินค้า (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541, น.124)  
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3.7) การควบคุมการใช้จ่าย จากการศึกษาการควบคุมการใช้จ่ายของผู้ประกอบการ
อาชีพอิสระ แนวทางการควบคุมการใช้จ่ายของผู้ประกอบการอาชีพอิสระ มีรูปแบบที่แตกต่างกันตาม
ความถนัดของแต่ละอาชีพ ในที่นี้เป็นการศึกษาอาชีพที่ส าคัญได้แก่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ร้านตัดผม 
ร้านนวด ร้านอาหาร (ตลาด) ร้านเครื่องดื่ม (มีหน้าร้าน) ร้านขายสินค้าแฟชั่น (ตลาด) รายละเอียดแต่
ละอาชีพพิจารณาได้ดังนี้ 

การควบคุมค่าใช้จ่ายของแต่ละอาชีพมีความแตกต่างกันไม่มากในด้านของการ
เลือกใช้วิธีการในการควบคุมค่าใช้จ่าย ดังเช่นการลดค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารในครอบครัวและน ามา
รับประทานยังที่สถานประกอบกิจการ การซื้อสินค้ามาตุนไว้ในช่วงที่มีการปรับลดราคา ส าหรับอาชีพ
ร้านตัดผมของอ าเภอศรีราชา (บุษบา, 3 ตุลาคม 2564) และร้านอาหาร (มีหน้าร้าน) ของอ าเภอ 
บางละมุง (ภาวินี, 30 ตุลาคม 2564) พบว่านอกจากควบคุมค่าใช้จ่ายทุกช่องแล้ว ยังมีการเลิกจ้าง
ลูกจ้างภายในกิจการเพื่อลดค่าใช้จ่าย  

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ผู้ประกอบการอาชีพอิสระส่วนใหญ่
มีการควบคุมการใช้จ่ายทุกช่องทางได้ดีอยู่แล้ว แต่ยังขาดหลักการที่สามารถควบคุมเป็นล าดับขั้นตอน 
เพ่ือเป็นการตรวจสอบว่าได้ใช้จ่ายไปกับสิ่งของที่จ าเป็นต้องใช้สอยครบถ้วนและซื้อมาในราคาที่
ประหยัดแล้วจริงหรือไม่ ซึ่งข้อมูลจากวารสารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2558) ได้มีการให้
แนวคิดไว้ดังนี้ กฎเหล็ก 5 ประการฉลาดซื้อ ฉลาดใช้ 1) ตั้งงบประมาณก่อนใช้ 2) เปรียบเทียบราคา
ก่อนซื้อ 3) สรุปการใช้จ่ายอย่างสม่ าเสมอ 4) ใช้น้อยกว่าหาได้ และ 5) ไม่ใช้ก็ไม่ซื้อ 

3.8) การบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย จากการศึกษาการบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย
ของผู้ประกอบการอาชีพอิสระ การบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายของผู้ประกอบการอาชีพอิสระ 
มีรูปแบบพ้ืนฐานที่เหมือนกันในการบันทึกด้านรายรับ และด้านรายจ่าย แต่สิ่งที่ใช้จดบันทึกมีความ
แตกต่างกันตามความชอบส่วนบุคคล ในที่นี้เป็นการศึกษาอาชีพที่ส าคัญได้แก่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง 
ร้านตัดผม ร้านนวด ร้านอาหาร (ตลาด) ร้านเครื่องดื่ม (มีหน้าร้าน) ร้านขายสินค้าแฟชั่น (ตลาด) 
รายละเอียดแต่ละอาชีพพิจารณาได้ดังนี้ 

ผลจากการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการอาชีพอิสระมอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นเพียงอาชีพ
เดียว ที่ไม่มีการบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย (สมพงษ์, 2 ตุลาคม 2564, อ านวย, 3 ตุลาคม 2564, 
เสมอ, 10 ตุลาคม 2564, แดง, 23 ตุลาคม 2564) ส าหรับร้านอาหาร (มีหน้าร้าน) พบว่า มีการท า
บัญชีรายรับ-รายจ่ายของกิจการทั้ง 4 อ าเภอ ซึ่งมีเพียงอ าเภอบางละมุง (ภาวินี, 30 ตุลาคม 2564) 
และอ าเภอสัตหีบ (อนุชิต, 7 พฤศจิกายน 2564) ที่ท าบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายส่วนบุคคล 
นอกจากนี้ผู้ประกอบการอาชีพร้านตัดผม ร้านนวด ร้านเครื่องดื่ม (มีหน้าร้าน) ร้านขายสินค้าแฟชั่น 
(ตลาด) พบว่ามีการท าบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายบ้างประปราย 

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ผู้ประกอบการอาชีพอิสระส่วนใหญ่
ยังไม่มีความตระหนักในการท าบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนทางการเงิน
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เพ่ือให้ทราบว่าตนเองใกล้ถึงเป้าหมายที่วางไว้แล้วหรือยัง โดยเฉพาะอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ไม่พบ
ผู้ให้ข้อมูลที่ท าบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายเลย โดยทิชากร ส าราญชลารักษ์ (2555) ได้กล่าวไว้ว่า การ
ท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย หมายถึง การจดบันทึกรายการข้อมูลด้านการเงินของการปฏิบัติงาน ทั้งที่
เกี่ยวกับรายการที่รับเข้ามาและรายการที่ต้องจ่ายออกไป เพ่ือให้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงิน 
ตลอดจนผลของการด าเนินงาน นั้นไว้ว่าคงเหลือเงินหรือไม่จ านวนเท่าไร และเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินกิจการว่าได้ก าไรหรือขาดทุนเพียงไร โดยได้นิยามค าศัพท์ที่ใช้ในการจัดท าบัญชี ดังนี้ 1) 
รายรับ เป็นข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับเงินเข้ามา 2) รายจ่าย เป็นข้อมูลรายจ่ายทั้งหมดในการประกอบ
กิจการนั้น ๆ 3) เงินคงเหลือ คือผลต่างระหว่างรายรับกับรายจ่ายทั้งหมด 4) ราคาขาย หมายถึง 
ราคาสินค้าหรือบริการที่ก าหนดขึ้น และ 5) ต้นทุน หมายถึง ทรัพย์สินทั้งหลายที่น ามาลงไว้ขณะที่
แรกเริ่มด าเนินการ และน ามาเพ่ิมเติมภายหลัง 

3.9) การประกอบอาชีพเสริม  จากการศึกษาการประกอบอาชีพเสริมของ
ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ เพ่ือเป็นทางเลือกในการสร้างรายได้เพ่ิมเติมให้กับผู้ประกอบการอาชีพ
อิสระ ในที่นี้เป็นการศึกษาอาชีพที่ส าคัญได้แก่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ร้านตัดผม ร้านนวด ร้านอาหาร 
(ตลาด) ร้านเครื่องดื่ม (มีหน้าร้าน) ร้านขายสินค้าแฟชั่น (ตลาด) รายละเอียดแต่ละอาชีพพิจารณาได้
ดังนี้ 

ผลจากการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการอาชีพอิสระมอเตอร์ไซค์รับจ้างอ าเภอศรีราชา 
(สมพงษ,์ 2 ตุลาคม 2564) อ าเภอเมืองชลบุรี (เสมอ, 10 ตุลาคม 2564) อ าเภอบางละมุง (สมพงษ์, 2 
ตุลาคม 2564) มีความสนใจในอาชีพเสริมมากกว่าอาชีพอิสระประเภทอ่ืน เนื่องจากรายได้หลังจาก
ช่วงโควิดลดลงไปมากท าให้ในบางเดือนรายรับไม่พอกับรายจ่าย ส าหรับอาชีพที่มีความสนใจในอาชีพ
เสริมล าดับถัดมาคือ อาชีพร้านอาหาร(มีหน้าร้าน) ในอ าเภอเมืองชลบุรีมีความสนใจค้าส่งลูกชื้นหมูไร้
แป้ง (ดาวยุภา, 16 ตุลาคม 2564) และอ าเภอสัตหีบมีท าอาชีพเกษตรกรควบคู่กันมากับร้านอาหาร 
(อนุชิต, 7 พฤศจิกายน 2564) 

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ผู้ประกอบการอาชีพอิสระมีความ
กังวลด้านเงินทุนต้องการรักษาสภาพคล่องให้มากที่สุด ถ้ามีการประกอบอาชีพเสริมจึงมีความลังเล
เพราะหากไม่ประสบความส าเร็จอาจท าให้ยิ่งเป็นการบอบช้ าทางการเงินมากยิ่งข้ึน 

3.10) ปัญหาอุปสรรค จากการศึกษาปัญหาอุปสรรคของผู้ประกอบการอาชีพอิสระ 
ที่ต้องเผชิญในช่วงของการแพร่ระบาดโควิด 19 ของผู้ประกอบการอาชีพพบว่ามีปัญหาอุปสรรค 
ในลักษณะที่เหมือนกัน ในที่นี้เป็นการศึกษาอาชีพที่ส าคัญได้แก่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ร้านตัดผม 
ร้านนวด ร้านอาหาร (ตลาด) ร้านเครื่องดื่ม (มีหน้าร้าน) ร้านขายสินค้าแฟชั่น (ตลาด) รายละเอียดแต่
ละอาชีพพิจารณาได้ดังนี้ 

ผลจากการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการอาชีพอิสระต้องเผชิญกับปัญหาจากมาตรการ
ป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของภาครัฐบาล ส่งผลให้ในอาชีพร้านนวด และ
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ร้านท าผมต้องปิดกิจการชั่วคราว และภาคการท่องเที่ยวเมื่อนักท่องเที่ยวลดลง การเดินทางข้าม
จังหวัดมีความยากขึ้น ร่วมกับเศรษฐกิจถดถอย เป็นผลให้ผู้ประกอบการอาชีพอิสระประเภทค้าขาย 
และมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีรายได้ที่ลดลงมาเช่นกัน 

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ผู้ประกอบการอาชีพอิสระได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่เข้ามากระทบซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้นควรส ารวจกิจการจาก
ภายในเพ่ือสร้างความแข่งแกร่งให้กับกิจการ ซึ่งแนวคิด 7S ที่สรุปรวมแนวทางการสร้างธุรกิจให้
ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืนเอาไว้ 7 ข้อด้วยกัน ซึ่งประกอบด้วย Strength (จุดแข็ง) Story 
(ต านานและเรื่องราว) Style (เอกลักษณ์แบบเฉพาะตัว) Service (บริการที่ดีเกินกว่าจะบรรยาย) 
Sincerity (ความจริงใจในธุรกิจ) Sensitivity (ว่องไวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น) Sustainability 
(ตอบสนองความต้องการของสังคม) 
 

8. สรุป 
 
จากการศึกษาการบริหารเงินยุคโควิดของผู้ประกอบการอาชีพอิสระในเขตเมือง จังหวัด

ชลบุรี สามารถสรุปผลการศึกษาตามตัวแปรทั้ง 10 ด้าน ได้ว่า ด้านการวางแผนทางการเงินยังพบ
ผู้ประกอบการอาชีพอิสระไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องนี้ ส าหรับแหล่งที่มาของรายได้หลักนั้นมา
จากอาชีพที่ประกอบกิจการอยู่และพบว่ากิจการยังไม่มีความโดนเด่นกว่าธุรกิจเดียวกัน นอกจากนี้
การรับเงินสนับสนุนจากรัฐมีผู้ประกอบการอิสระทั้งให้ความสนใจและไม่ให้ความสนใจอันเนื่องมาจาก
ไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีเพียงพอ ส่วนการขอสินเชื่อในระบบค่อนข้างมีน้อย เนื่องมาจาก
เกณฑ์การพิจารณาของผู้ให้บริการสถาบันการเงินอยู่ในเกณฑ์สูง การกู้เงินนอกระบบผู้ประกอบการ
อาชีพอิสระส่วนใหญ่ไม่มีความสนใจการกู้ เงินนอกระบบ เนื่องจากกลัวเรื่องความปลอดภัยและ
ดอกเบี้ยค่อนข้างสูง เมื่อเกิดความขัดสนทางการเงินจะหยิบยืมคนใกล้ชิดก่อนเป็นล าดับแรก แต่ยัง
พบว่ามีผู้ประกอบการอาชีพอิสระบางรายเลือกใช้บริการกู้เงินนอกระบบ เพราะมีปัญหาด้านการเงิน 
ส าหรับพฤติกรรมการใช้จ่ายผู้ประกอบการอาชีพอิสระมีความระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายกันอยู่แล้ว
พบว่าอาชีพมอเตอรไซค์รับจ้างและอาชีพร้านเครื่องดื่ม (มีหน้าร้าน) ประสบปัญหาด้านการใช้จ่ายอัน
เป็นผลเนื่องมาจากก่อนหน้านั้นใช้จ่ายโดยขาดความระมัดระวัง นอกจากนี้การควบคุมการใช้จ่าย
ผู้ประกอบการอาชีพอิสระมีการควบคุมการใช้จ่ายที่ดีอยู่แล้ว แต่ยังไม่มีการจัดล าดับเป็นขั้นตอนอย่าง
ถูกวิธี ส่วนการบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการอาชีพอิสระยังไม่ตระหนัก 
ในประโยชน์จากการท าบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายมากพอ โดยเฉพาะอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างไม่พบ
ผู้ท าบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายเลย ส าหรับการประกอบอาชีพเสริมผู้ประกอบการอาชีพอิสระยังมี
ความกังวลในเรื่องของเงินลงทุน และปัญหาอุปสรรคที่ผู้ประกอบการอาชีพอิสระต้องเผชิญนั้น 
มาจากมาตรการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของภาครัฐบาลเป็นส่วนใหญ่ 
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ร่วมกับปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดตามมาจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ท าให้คนมีก าลังซื้อ
ลดลง 

 

9. ข้อเสนอแนะ 
 
9.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย  
รัฐบาลควรสนับสนุนทุกช่วงชีวิตของประชาชน และมีการกระตุ้นให้เห็นความส าคัญของการ

มีแผนทางการเงินที่ดีอยู่ตลอดเวลาดังนี้ ควรจัดให้มีการน าหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับการ
วางแผนทางการเงิน เข้าไปในระบบการศึกษาไทยขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับหน่วยงานราชการท้องถิ่นจัดให้มี
การอบรมแก่ประชาชนในต าบลของตนเอง เกี่ยวกับความรู้ว่าด้วยการจัดการการเงินภาคครัวเรือน 
นอกจากนี้รัฐบาลควรมีการจัดสรรงบประมาณลงทุนด้านการฝึกสอนวิชาชีพให้กับศูนย์ฝึกอาชีพ ในแต่
ละจังหวัดเพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้มากกว่า 1 ทาง เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้เกิดการค้าขาย
แลกเปลี่ยนและจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต 

 
9.2 ข้อเสนอแนะของกำรวิจัย  
ในแต่ละอาชีพสามารถน าวิธีการบริหารการเงินมาเป็นแนวทางการน าพากิจการให้อยู่รอด

จากสถานการณ์เศรษฐกิจตกต่ า อันเป็นผลเนื่องมาจากการแพร่ของโควิด 19 โดยน าลักษณะการ
บริหารเงินในยุคโควิด 19 ที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษากับผู้ประกอบอาชีพอิสระซึ่งประกอบด้วย 
การวางแผนทางการเงิน แหล่งที่มาของรายได้หลัก การรับเงินสนับสนุนจากรัฐ การขอสินเชื่อในระบบ 
การกู้เงินนอกระบบ พฤติกรรมการใช้จ่าย การควบคุมการใช้จ่าย การบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
การประกอบอาชีพเสริม ปัญหาอุปสรรค ควรจะมีการกระบวนการบริหารการเงินตามแต่ละอาชีพ
ดังนี้ 

1) การวางแผนทางการเงิน ผู้ประกอบการอาชีพอิสระจ าเป็นต้องเชื่อมช่องว่างทางด้าน
การเงินระหว่าง “เราอยู่ ณ ที่ใดในปัจจุบัน” กับ “เราต้องการไป ณ ที่ใดในอนาคต” เพ่ือค้นหา
เป้าหมายของตนเอง และก าหนดเป้าหมายที่ต้องการขึ้นมา จากนั้นน ามาประเมินตนเองว่าจะสามารถ
เดินทางไปถึงเป้าหมายได้อย่างไร และระหว่างการเดินทางไปถึงเป้าหมายสามารถเปลี่ยนแปลงแผน
ทางการเงินได้ตลอดเวลา โดยความต้องการและเป้าหมายจะเปลี่ยนไปตามช่วงชีวิตของแต่ละบุคคล 

2) แหล่งที่มาของรายได้หลัก ซึ่งผู้ประกอบการอาชีพอิสระสามารถที่จะก าหนดรูปแบบและ
วิธีด าเนินงานของตัวเองได้ตามความเหมาะสม ไม่มีเงินเดือนหรือมีรายได้ที่แน่นอนตายตัว 
ผลตอบแทนคือเงินก าไรจากการลงทุน หรือรายได้จากการใช้แรงงานใช้ความคิด ดังนั้นการที่จะ
ประสบผลส าเร็จได้ในการประกอบอาชีพ ควรมีความมานะ อดทนพยายามในเวลาที่รายได้จากกิจการ
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ด าเนินงานไม่เป็นดั่งท่ีหวังไว้ เมื่อระยะเวลาผ่านไปผู้ประกอบการอิสระจะทราบปัญหา และอุปสรรคที่
พบเจอจากอาชีพให้น ามาเป็นบทเรียนในการประกอบกิจการเพื่อจะไม่ผิดพลาดในครั้งถัดไป 

เนื่องจากในยุคปัจจุบันมีเทคโนโลยีเข้ามามีผลต่อการใช้ชีวิตประจ าวันค่อนข้างมาก หาก
ผู้ประกอบการอาชีพอิสระสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบสินค้าและบริการที่ตนเองใช้ในการสร้างแหล่ง
รายได้หลัก ให้มีความสอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบันได้จะเป็นการสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันในทางการตลาด 

3) การรับเงินสนับสนุนจากรัฐ ผู้ประกอบการอาชีพอิสระที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งซึ่งเป็นโครงการที่ไม่ได้มีเงื่อนไข
ก าหนดด้านรายได้ ด้านอาชีพ หรือภูมิล าเนา เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านอาหาร เสื้อผ้า ยา ได้ก่ึงหนึ่ง 

4) การขอสินเชื่อในระบบและการกู้เงินนอกระบบ ผู้ประกอบการอาชีพอิสระควรมีการจด
ทะเบียนการค้า เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อรายได้จากกิจการมากพอที่จะน าไปลงทุนต่อ ควร
เลือกลงทุนด้านที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้างเพราะทรัพย์สินประเภทนี้สามารถน าไปประกอบการขอ
สินเชื่อในระบบได้ ด้านเอกสารสารแสดงที่มาท่ีไปของรายได้ท่ีชัดเจน จะสร้างความได้เปรียบเรื่องของ
การยื่นกู้สินเชื่อกับสถาบันผู้ให้บริการทางการเงิน ส่วนการกู้เงินนอกระบบมีความเสี่ยงค่อนข้างมาก
ผู้ประกอบการอาชีพอิสระควรเลือกใช้บริการเป็นกรณีสุดท้าย 

5) พฤติกรรมการใช้จ่าย ผู้ประกอบการอาชีพอิสระต้องมีการส ารวจรายรับของตนเองว่า 
เพียงพอต่อการใช้จ่ายจ าเป็นในชีวิตประจ าวันหรือไม่ หากพบว่ารายรับพอดีกับรายจ่าย หรือมีความ
แตกต่างกันเล็กน้อย ก็ควรมีการควบคุมพฤติกรรมการใช้จ่ายไม่ให้เกินความจ าเป็น เพ่ือป้องกันการ
เกิดปัญหารายจ่ายสูงกว่ารายรับ เพราะหากมีรายจ่ายสูงกว่ารายรับสะสมเป็นเวลานานอาจเกิดปัญหา
หนี้สินตามมาภายหลัง 

6) การควบคุมการใช้จ่าย แล้วน าแนวทางจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2558) 
มาใช้ควบคู่กับสิ่งที่ผู้ประกอบการอิสระควบคุมค่าใช้จ่ายอยู่ในปัจจุบัน กฎเหล็ก 5 ประการฉลาดซื้อ 
ฉลาดใช้ (1) ตั้งงบประมาณก่อนใช้ (2) เปรียบเทียบราคาก่อนซื้อ (3) สรุปการใช้จ่ายอย่างสม่ าเสมอ 
(4) ใช้น้อยกว่าหาได้ และ (5) ไม่ใช้ก็ไม่ซื้อ 

7) การบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการอาชีพอิสระจ าเป็นต้องท าอย่าง
สม่ าเสมอ เพ่ือตรวจสอบผลของการด าเนินงานเปรียบเทียบกับรายจ่ายว่ามีการขาดทุนหรือก าไรมา
น้อยเพียงไร โดยมีหลักการบันทึกบัญชีเบื้องต้นดังนี้ (1) น าสมุดที่ผู้ประกอบการอาชีพอิสระสะดวกต่อ
การจดบันทึกในประจ าวัน (2) แบ่งสมุดบัญชีด้านรับละด้านจ่าย (3) บันทึกบัญชีทุกครั้งตามความเป็น
จริง (4) กระทบยอดประจ าวัน เพื่อตรวจสอบว่ามีรายรับ หรือรายจ่ายที่มากกว่ากันในสิ้นวัน (5) รับรู้
เงินคงเหลือจากสมุดบัญชี ว่าสามารถใช้ได้อีกจ านวนเท่าไหร่ (6) วางแผนใช้จ่ายเงินจากสมุดบัญชี 
จัดสรรเงินคงเหลือให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายที่ก าลังจะมาถึง เพราะเมื่อเราได้วางแผนจากเงินจ านวน
จริงที่คงเหลืออยู่ จะมีส่วนช่วยในการควบคุมตนเองไม่ให้ใช้จ่ายเกินความจ าเป็น (7) ลงบัญชีจนครบ 
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1 เดือน เมื่อสิ้นเดือนให้ปิดบัญชีรายเดือนแล้วขึ้นเดือนใหม่ ผู้ประกอบการอาชีพอิสระจะเกิดความคุ้น
ชิน เมื่อมองเห็นข้อดีจะมีก าลังใจบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายได้อย่างทุกวัน เพราะหากเราไม่บันทึก
เราจะไม่รู้และวางแผนการเงินได้ยากมาก  

8) การประกอบอาชีพเสริม ผู้ประกอบการอิสระควรมีการค้นหาตนเอง เพ่ือให้สามารถ
ประกอบเป็นอาชีพเสริมได้ ส่วนด้านเงินทุนควรเลือกให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ตนเองรับได้ ศึกษา
ข้อมูลอาชีพเสริมที่ตนเองสนใจทั้งข้อดีและข้อเสีย ไม่ควรใช้เงินทั้งหมดที่มีเพ่ือน าไปลงทุนในธุรกิจ
ใหม่ เพราะมีความเสี่ยงต่อการไม่ประสบความส าเร็จ 

9) ปัญหาอุปสรรค ให้ผู้ประกอบการอาชีพอิสระน าแนวคิด 7S มาปรับใช้กับกิจการของ
ตนเอง ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ได้รับการคิดค้นขึ้นเพ่ือการวางแผนธุรกิจและการประเมินประสิทธิภาพของ
ธุรกิจ ได้แก่ (1) Strength (จุดแข็ง) สร้างจุดแข็งให้กับสินค้าและบริการของตนเอง (2) Story 
(ต านานและเรื่องราว) บอกเล่าเรื่องราวการเป็นมาของกิจการให้กับลูกค้าได้ทราบความเป็นมา  (3) 
Style (เอกลักษณ์แบบเฉพาะตัว) สร้างรูปแบบเฉพาะตัวให้กิจการมีความเหมาะสมกับยุคสมัยใน
ปัจจุบัน (4) Service (บริการที่ดีเกินกว่าจะบรรยาย) เน้นการบริการที่ดีให้เป็นจุดขาย (5) Sincerity 
(ความจริงใจในธุรกิจ) ผู้ประกอบการอาชีพอิสระต้องมีความยึดมั่นในอาชีพที่ตนเองประกอบกิจการ
อยู่ (6) Sensitivity (ว่องไวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น) ผู้ประกอบการอาชีพอิสระต้องไวต่อการ
เปลี่ยนแปลงของตลาด ดังนั้นรู้สึกได้ไว แก้ไขได้ก่อน เดินหน้าไปรอดในการแข่งขันได้ และ (7) 
Sustainability (ตอบสนองความต้องการของสังคม) เมื่อประกอบกิจการมีรายได้เข้ามาแล้วควรมี
น้ าใจคืนกลับให้สังคมด้วยเช่นกัน 

 
9.3 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยครั้งต่อไป  
จากการศึกษาการบริหารเงินยุคโควิดของผู้ประกอบการอาชีพอิสระในเขตเมือง จังหวัด

ชลบุรี เป็นการศึกษาลักษณะการบริหารเงินรายบุคคลจ านวนทั้งสิ้น 4 อ าเภอ ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ยัง
ขาดข้อมูลในส่วนของอ าเภออ่ืนๆของจังหวัดชลบุรี ได้แก่ อ าเภอพนัสนิคม อ าเภอพานทอง อ าเภอ
บ้านบึง อ าเภอเกาะจันทร์ อ าเภอบ่อทอง อ าเภอหนองใหญ่ และอ าเภอเกาะสีชัง หากได้ทราบข้อมูล
ลักษณะการบริหารเงินของผู้ประกอบการอาชีพอิสระครบทั้ง 11 อ าเภอ จะส่งผลให้เห็นการบริหาร
เงินที่ชัดเจนมากขึ้นของในแต่ละอาชีพ 
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กำรศึกษำควำมต้องกำรของผู้บริหำรระดับต้นกลุ่ม Generation Y ในกำร
ปฏิบัติงำน กรณีศึกษำ : บริษัทเอกชนแห่งหน่ึงในจังหวัดชลบุรี 

อ ำพร สีหบุตร* 

บทคัดย่อ 

การศึกษานี้ มี วั ตถุประสงค์  1) เ พ่ื อศึ กษาความต้องการของผู้ บริ ห ารระดับต้น 
กลุ่ม Generation Y ในการปฎิบัติงาน ช่วงอายุ 21-37 ปี แผนกทรัพยากรบุคคล แผนกวิศวกรรม 
แผนกประกันคุณภาพ และแผนกผลิต 2) เพ่ือศึกษาความแตกต่างความต้องการของผู้บริหารระดับต้น 
กลุ่มGeneration Y ในการปฎิบัติงาน ช่วงอายุ 21-37 ปี ในแผนกทรัพยากรบุคคล แผนกวิศวกรรม 
แผนกประกันคุณภาพ และแผนกผลิต ทั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Method) โดยใช้แบบสอบถามกึ่งโครงสร้าง แหล่งข้อมูลที่ใช้สัมภาษณ์ประกอบด้วยผู้บริหารระดับต้น 
ช่วงอายุ 21-37 ปีจ านวน 4 แผนกคือ แผนกทรัพยากรบุคคล จ านวน 2 คน แผนกวิศวกรรม จ านวน 
4 คน แผนกประกันคุณภาพ จ านวน 14 คน และแผนกผลิต จ านวน 19 คน รวมเป็น 39 คน ในช่วง
ระยะเวลาระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2564  

ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการของผู้บริหารระดับต้น กลุ่ม Generation Y มี 11 ประเด็น 
ดังนี้  1) ความต้องการรายได้ที่ เหมาะสม 2) ต้องการบรรยากาศที่ดีในการท างาน 3) ต้องการ 
Feedback จากผู้บังคับบัญชา 4) ต้องการการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน 5) ต้องการการช่วยเหลือ
จากเพ่ือนร่วมงาน 6) การให้ค าปรึกษาและรับฟังความคิดเห็นจากผู้บังคับบัญชา 7) ความผูกพนใน
องค์การ 8) ความท้าทายในการท างาน 9) การเห็นโอกาสในการเติบโต 10) การได้รับโอกาสในการ
เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ และ 11) ต้องการค าชื่นชมจากผู้บังคับบัญชา ส่วนความแตกต่างของความ
ต้องการใน 4 แผนก มีดังนี้ 1) แผนกทรัพยากรบุคคล มีความต้องการเห็นโอกาสในการเติบโต 2) 
แผนกวิศวกรรม ต้องการค าชื่นชมจากผู้บังคับบัญชา 3) แผนกประกันคุณภาพ ต้องการความท้าทาย
ในการท างาน และ 4) แผนกผลิต ต้องการมีความผูกพันต่อองค์การ ความแตกต่างของความต้องการ
มีความแตกต่างกันเนื่องมาจากความรับผิดชอบของแต่ละแผนก ดังนั้นเพ่ือเป็นสิ่งจูงใจในการท างาน
ให้พนักงานเกิดความทุ่มเท มีความรับผิดชอบกับงานที่ได้รับมอบหมาย และสร้างสังคมการท างานให้
บุคคลากรมีความสุขในการท างานและองค์การบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพองค์การควร
ค านึงถึงความต้องการขั้นพ้ืนฐานในการจัดรูปแบบสวัสดิการหรือผลตอบแทนที่พนักงานได้รับให้
สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานในแต่ละระดับ แต่ละแผนกโดยให้เกิดความสมดุลและ

                                                           
*
 นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพ่ือเป็นนโยบายและกลยุทธ์ในการคัดเลือกดูแลและรักษาทรัพยากรบุคคลที่
ถือว่าเป็นก าลังส าคัญขององค์การต่อไป 

ค ำส ำคัญ: ความต้องการ, ผู้บริหารระดับต้น, Generation Y  

 
1. บทน ำ 
 

ปัจจุบันสภาพแวดล้อมภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท าให้องค์การต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมภายในเพ่ือให้ธุรกิจด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
เป้าหมายขององค์การ ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นก าลังส าคัญในการท างาน ขับเคลื่อน พัฒนา 
ให้องค์การมีการเติบโต อยู่รอดและยั่งยืน โดยเฉพาะการแข่งขันทางธุรกิจที่ต้องมีกลยุทธ์การบริหาร
การตลาด การมีกลยุทธ์ในการบริหารคนก็มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง จากวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส COVID-19 ท าให้พบว่า เมื่อทุกคนอยู่ในสถานการณ์เดียวกันสิ่งที่จะท าให้องค์การมีความ
แตกต่าง คือ ทีมงาน ซึ่งเป็นคนที่มีความสามารถในการปรับตัว และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างยืดหยุ่นและรวดเร็วกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทมีเป้าหมายในการขยายตัวของธุรกิจให้มีการ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง  

ดังนั้นในส่วนของการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะกลุ่ม Generation Y ในปัจจุบันช่วง
อายุของผู้บริหารระดับต้น ที่เรียกได้ว่าเป็นกลุ่ม Generation Y จะอยู่ในช่วง 21-37 ปี เป็นก าลังหลัก
ในการปฎิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัท แต่พนักงานกลุ่ม Generation Y มีพฤติกรรม
เปลี่ยนงานบ่อย ขาดความอดทน มีความคิดและความมั่นใจในตนเอง นี่จึงเป็นความท้าทายอย่างหนึ่ง
ของผู้บริหารในการสร้างแรงจูงใจให้กับ พนักงานกลุ่ม Generation Y มีความผูกพันต่อองค์การบริษัท
เป็นองค์การที่มีพนักงานในกลุ่ม Generation Y เป็นส่วนใหญ่ 

 
ภำพที่ 1 สัดส่วนพนักงาน Generation  Y (L4-L6) ของพนักงาน 4 แผนก ในปี 2564 
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จากภาพที่ 1 เป็นการแสดงสัดส่วนของพนักงาน Generation Y พบว่า ต าแหน่งในระดับ
ผู้บริหารระดับต้นแบ่งเป็น ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก (L4) หัวหน้าแผนก (L5) และหัวหน้าแผนกอาวุโส (L6) 
โดยในปี 2564 มีสัดส่วนพนักงานกลุ่ม Generation Y แผนกผลิต 95.0% แผนกประกันคุณภาพ 
93.3% แผนกทรัพยากรบุคล 66.7% และแผนกวิศวกรรม 66.7% ตามล าดับ คิดเป็นสัดส่วนรวม 
88.6% ดังนั้นควรเป็นกลุ่มที่ต้องให้ความส าคัญและได้รับการพัฒนาทั้งด้านองค์ความรู้ในการท างาน
และวัฒนธรรมองค์การเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการท างานและเกิดประโยชน์กับองค์การมากท่ีสุด    

 
ภำพที่ 2 อัตราการลาออกทั้งหมดของพนักงานรายเดือนทุกแผนกเทียบกับพนักงานรายเดือน (L4-

L6) ของ 4 แผนก ในปี 2564 
 
จากที่ได้กล่าวในข้างต้นว่า พนักงานกลุ่ม Generation Y ขาดความอดทนในการท างาน และ

มีอัตราการลาออกสูงกว่าพนักงานกลุ่ม Generation อ่ืน ๆ ดังแสดงในภาพที่ 1.2 พบว่า เมื่อน าอัตรา
การลาออกท้ังหมดของพนักงานรายเดือนทุกแผนกมาเทียบกับพนักงานรายเดือน (L4-L6) ของแผนก
ทรัพยากรบุคคล แผนกวิศวกรรม แผนกประกันคุณภาพ และแผนกผลิต ในปี 2564 พนักงานกลุ่ม 
Generation Y มีอัตราการลาออกอยู่ที่ 64% ถือว่ามีอัตราส่วนการลาออกสูง เมื่อมีการลาออกของ
ผู้บริหารระดับต้นบ่อยครั้ง ผลที่ตามมาคือ ประสิทธิภาพในการผลิตลดลง ขาดก าลังคนในการควบคุม
การผลิต และท าให้เกิดปัญหาอ่ืน ๆ ขึ้นได้ ดังนั้นการให้ความส าคัญกับพนักงานกลุ่ม Generation Y 
จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง 

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้บริหารจึงให้ความสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่ท าให้
พนักงานกลุ่ม Generation Y ท างานกับบริษัทนานยิ่งขึ้นและท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การ
ควรมีแนวทางในการด าเนินการกิจกรรมการสร้างวัฒนธรรมที่มีความเหมาะสมในการรักษาพนักงาน
กลุ่มนี้ไว้ เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการปฎิบัติงานต่อไป 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. รวม เฉล่ีย 

จ ำนวนลำออกทั้งหมด 5.0 3.0 0.0 3.0 0.0 11.0 2.2

L4-L6 (อำย ุ21-37 ปี) 4.0 1.0 0.0 2.0 0.0 7.0 1.4

คิดเป็น% 80% 33% 0% 67% 0% 64% 64%
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2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 
2.1 เพ่ือศึกษาความต้องการของผู้บริหารระดับต้น กลุ่มGeneration Y ในการปฎิบัติงาน 

ช่วงอายุ 21-37 ปี แผนกทรัพยากรบุคคล แผนกวิศวกรรม แผนกประกันคุณภาพ และแผนกผลิต 
2.2 เพ่ือศึกษาความแตกต่างความต้องการของผู้บริหารระดับต้น กลุ่มGeneration Y ในการ

ปฎิบัติงาน ช่วงอายุ 21-37 ปี ในแผนกทรัพยากรบุคคล แผนกวิศวกรรม แผนกประกันคุณภาพ และ
แผนกผลิต 

 

3. ขอบเขตกำรศึกษำ 
 
3.1 งานวิจัยจะศึกษาเกี่ยวกับความต้องการของผู้บริหารระดับต้น Generation Y ในการ

ปฎิบัติงานต าแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าแผนก (L4) หัวหน้าแผนก (L5) และหัวหน้าแผนกอาวุโส (L6) 
ในแผนกทรัพยากรบุคคล แผนกวิศวกรรม แผนกประกันคุณภาพ และแผนกผลิต ของบริษัทเอกชน
แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี 

3.2 งานวิจัยเรื่องนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เจาะลึก ( In-Depth Interview) จ านวนทั้งหมด 39 คน 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.6 ของพนักงานทั้งหมด 

3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา ในการท าวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ระยะเวลาในการศึกษา รวบรวม
ข้อมูลวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัยระหว่างเดือน สิงหาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 

4. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

4.1 สามารถทราบความต้องการของผู้บริหารระดับต้น กลุ่ม Generation Y ในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือน าไปปรับปรุง ส่งเสริม รูปแบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลต่อไป 

4.2 สามารถน าข้อมูลความต้องการ ไปใช้เป็นประโยชน์ในด้านบริหารนโยบายงานทรัพยากร
บุคคล เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้มีศักยภาพในการด าเนินงานส่งผลต่อ
ผลการปฎิบัติงานที่มีคุณภาพสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
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5. กำรทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด 
 

ผู้วิจัยได้ท าการทบทวนนิยามแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องดังนี้ 
5.1 ทฤษฎีเจเนอเรชั่น (Theory of generation) 
เจเนอเรชั่น (Generation) หมายถึง กลุ่มคนรุ่นราวคราวเดียวกัน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์จาก

เหตุการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่คล้ายคลึงกันในสังคมหนึ่ง  ๆ และประสบการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิด
ทัศนคติและพฤติกรรมร่วมกันในกลุ่มคนรุ่นราวคราวเดียวกัน (Glass, 2007; อ้างถึงใน เดชา เดชะ
วัฒนไพศาล, 2552)  

ส าหรับทฤษฎีเจเนอเรชั่นมีการจ าแนกแยกแยะเป็นกลุ่มไว้แตกต่างกัน โดยการแบ่งกลุ่มที่
แตกต่างกันนั้นมักเป็นความแตกต่างในการกล่าวรวมกลุ่มกันระหว่างกลุ่มไซเลนด์เจเนอเรชั่น (Silent 
Generation) และกลุ่มเจ เนอเรชั่นบี  (Baby Boomer Generation) (มนัสวี  ศรีนนท์ ,  2560) 
โดยทั่วไปกลุ่มเจเนอเรชั่นหลักตามเกณฑ์ช่วงอายุที่เป็นส่วนผสมส าคัญในองค์การต่าง ๆ ในปัจจุบัน
สามารถจัดแบ่งเป็นกลุ่มและอธิบายลักษณะเด่นของแต่ละกลุ่มได้ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 ไซเลนส์เจเนอเรชั่น (Silent Generation) หมายถึง กลุ่มคนที่เกิดในช่วง พ.ศ. 
2468-2488 กลุ่มคนรุ่นนี้จะมีไม่มากเท่ากลุ่มคนรุ่นอ่ืน ๆ เพราะอยู่ในช่วงสงครามโลก ครั้งที่ 2 และ
หลังจากนั้นก็เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจตกต่ า ดังนั้น ผู้คนจึงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากล าบาก ต้องท างานหนัก
หามรุ่งหามค่ า กลุ่มคนรุ่นนี้จึงมีความเคร่งครัด มีระเบียบแบบแผนมาก มีความจงรักภักดีต่อ
ผู้บังคับบัญชาและประเทศชาติสูง เคารพกฎหมาย เป็นยุคที่ผู้หญิงออกไปท างานนอกบ้านมากขึ้น 
จนกระท่ังเมื่อเวลาผ่านไปเศรษฐกิจเริ่มฟ้ืนตัว กลุ่มคนรุ่นนี้จึงมีโอกาสและช่องทางในการสร้างกิจการ
ของตนเองมากขึ้น รวมทั้งการมีบทบาทในการพัฒนาและสร้างเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เป็นรากฐานมา
จนถึงปัจจุบัน  

กลุ่มที่ 2 เจเนอเรชั่นบี (Baby Boomer Generation) หมายถึง กลุ่มคนที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ
ในปัจจุบัน (พ.ศ. 2489-2507) คนกลุ่มนี้เป็นผลผลิตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่แต่ละประเทศต้องการ
เร่งผลิตประชากรเพ่ือมาพัฒนาประเทศหลังจากบอบช้ าจากสงคราม ท าให้เข้าใจถึงความล าบากของ
คนรุ่นพ่อแม่ ความตกต่ าทางเศรษฐกิจ ภาวะความวุ่นวายต่าง ๆ คนกลุ่มนี้จึงมีความอดทนสูง สู้งาน 
ชอบท างานและประสบความส าเร็จด้วยตัวเอง เนื่องจากมีประชากรที่เกิดในช่วงเดียวกันเป็นจ านวน
มากท าให้มีการแข่งขันสูง นอกจากนี้กลุ่มคนเจเนอเรชั่นบียังยึดติดระบบชนชั้น ในที่นี้หมายถึง 
การท างาน เนื่องด้วยสมัยก่อนเทคโนโลยียังไม่ทันสมัย องค์ความรู้ต่าง ๆ จึงตกอยู่กับชนชั้นน าหรือชน
ชั้นปกครอง ดังนั้น เขาจึงเชื่อมั่นและรับฟังค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานที่มีองค์ความรู้
มากกว่า ขณะเดียวกันกลุ่มคนยุคนี้ใช้ชีวิตเรียบง่ายและเก็บออม 

กลุ่มที่ 3 เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X) หมายถึง กลุ่มคนวัยท างานในปัจจุบัน (พ.ศ. 
2508-2522) เป็นผลกระทบจากการเร่งผลิตประชากรท าให้เกิดประชากรกลุ่มนี้ล้นจนต้องคุมก าเนิด 
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ในขระเดียวกันเทคโนโลยีเริ่มทันสมัยและแพร่หลายขึ้น และเริ่มมีตัวเลือกมากขึ้น ท าให่คนกลุ่มนี้มี
ความอดทนน้อยลง คนในเจเนอเรชั่นนี้ยังคงท างานด้วยตนเอง ยึดระบบชนชั้นน้อยลง เก็บออมและ
ใช้เท่าที่มี เลือกท างานที่ชอบ รักอิสระ และมีความคิดสร้างสรรค์  

กลุ่มที่ 4 เจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) หมายถึง กลุ่มคนวัยตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนปลาย
ถึงกลุ่มคนที่เริ่มท างานใหม่ (พ.ศ. 2523-2540) คนกลุ่มนี้เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็น
ที่แพร่หลาย รวมทั้งองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับการพัฒนา ท าให้เริ่มมีความอดทนน้อยลง สมาธิสั้น 
และเปลี่ยนงานบ่อย กลุ่มคนในเจเนอเรชั่นนี้ไม่ชอบการแบ่งชนชั้น ซึ่งตรงนี้หมายถึงการท างานและ
การใช้ชีวิต โดยคนในกลุ่มนี้ชอบการท างานเป็นทีม ท างานร่วมกันมากกว่าฟังค าสั่งจากผู้บังคับบัญชา
หรือหัวหน้าเพียงอย่างเดียว  

กลุ่มที่ 5 เจเนอเรชั่นซี หรือแซด (Generation Z) หมายถึง กลุ่มคนวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง
มัธยมศึกษาตอนต้น (พ.ศ. 2540 ขึ้นไป) คนกลุ่มนี้เกิดมาด้วยการเลี้ยงดูที่เพียบพร้อม การแพร่หลาย
ของเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่ทันสมัย ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการที่ง่ายดายและมีตัวเลือกมากมาย ท าใค
นกลุ่มนี้มักท าในสิ่งที่ชอบ ชอบความสะดวกสบาย ไม่ชอบพิธีการ และสามารถท าอะไรหลาย ๆ อย่าง
ในคราวเดียวกัน 

เดชา เดชะวัฒนไพศาล (2552) ได้ท าการศึกษาโดยส ารวจและเปรียบเทียบการรับรู้
คุณลักษณะของกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวายและแรงจูงใจในการท างานจากมุมมองของเจเนอเรชั่นต่าง ๆ 
ที่ก าลังท างานร่วมกันในองค์การปัจจุบัน (Work Generation) พบว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นกลุ่มคนเจ
เนอเรชั่นวาย 101 คน และเจเนอเรชั่นเอ็กซ์รวมกับเบบี้บูมเมอร์ 102 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างแต่ละเจเนอ
เรชั่นมีมุมมองต่อคุณลักษณะและพฤติกรรมของเจเนอเรชั่นวายในหลายปัจจัยที่แตกต่างกัน  โดยที่
กลุ่มเจเนอเรชั่นที่อาวุโสกว่านั้นมองว่าเจเนอเรชั่นวายมักติดเพ่ือน จึงมีพฤติกรรมติดต่อเพ่ือน
ตลอดเวลา มีความม่ันใจในตนเองสูง รอบรู้และเชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ รักอิสระ แต่ต้องการ 
ให้ผู้อื่นยอมรับ ชอบแสดงความคิดเห็นของตน อยากประสบความส าเร็จในระยะเวลาอันสั้น สามารถ
เรียนรู้ได้เร็ว ชอบความท้าทาย และมีความคาดหวังสูง ตามล าดับ กลุ่มเจเนอเรชั่นที่อาวุโสกว่าก็มี
ความคิดเห็นในอีกด้านหนึ่งว่าเจเนอเรชั่นวายนั้นมักค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์เฉพาะ
หน้าเป็นส าคัญ จึงไม่ค่อยวางแผนระยะยาวหรือมองการณ์ไกล ที่ส าคัญไม่ค่อยรู้สึกผูกพันกับองค์การ 
และมีความอดทนไม่มากนัก สื่อให้เห็นถึงช่องว่างในการรับรู้ที่แตกต่างกันหรือมีช่องว่าง (Gap) ในเชิง
การรับรู้และตีความหมายในเชิงการรับรู้และตีความหมายคุณลักษณะและพฤติกรรมของเจเนอเรชั่น
วายในองค์การ โดยที่มุมมองจากการรับรู้ของกลุ่มเจเนอเรชั่นที่อาวุโสกว่านั้น  ในส่วนของผลส ารวจ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท างาน (Motivational Preferences) พบว่า กลุ่มตัวอย่างเจ
เนอเรชั่นวายให้ความคิดเห็นว่า เงินเดือนความรับผิดชอบในงานที่เหมาะสม การมีผู้บังคับบัญชาและ
เพ่ือนร่วมงานที่ดี การได้รับการยอมรับในความสามารถ บรรยากาศในการท างานที่เป็นกันเอง โอกาส
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน อัตราการเติบโตขององค์การ ความท้าทายของงาน โบนัส โอกาสในการ
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พัฒนาทักษะ ความรู้ และท าเลที่ตั้งขององค์การ เป็นปัจจัย 10 อันดับแรกของปัจจัยที่เกี่ยวกับ
แรงจูงใจในการท างานมากที่สุด จากปัจจัยทั้งหมด 22 รายการ ซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะของเจ
เนอเรชั่นวายที่มีความมุ่งมั่นต่อความส าเร็จ ความรับผิดชอบที่สูง งานที่ท้าทาย การได้รับการยอมรับ 
โดยที่มีเงินเดือนหรือโบนัสเป็นสัญลักษณ์ของความส าเร็จที่ส าคัญ พฤติกรรมการให้ความส าคัญกับ
เพ่ือนนั้นส่งผลให้บรรยากาศในการท างาน บุคคลในองค์การไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือเพ่ือน
ร่วมงาน จึงเป็นปัจจัยที่กลุ่มเจเนอเรชั่นวายพิจารณาให้ความส าคัญเป็นอันดับต้น ๆ เจเนอเรชั่นวาย
เพศชายและเพศหญิงให้ความส าคัญกับแรงจูงใจในการท างานโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เพศชายจะให้
ความส าคัญกับความอิสระในการท างาน ท าเลที่ตั้งของส านักงาน และความทันสมัยของสถานที่
ท างานมากกว่าเพศหญิง ซึ่งผลการวิจัยยืนยันถึงความต้องการ แรงจูงใจในการท างานที่แตกต่ างกัน
ระหว่างเจเนอเรชั่นที่สามารถน าไปประยุกต์เพ่ือเสริมสร้างการรับรู้และเข้าใจในความเป็นเจเนอเรชั่น
วาย ตลอดจนความแตกต่างระหว่างเจเนอเรชั่น เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
ต่อไป 

นุช สัทธาฉัตรมงคล (2562) จากการศึกษาการปรับองค์การเพ่ือรับมือคนเจนเนอเรชั่นวาย
สรุปได้ว่าแม้ว่าปัจจุบันองค์การให้ความส าคัญกับคนรุ่นใหม่แต่ในความเป็นจริงแล้วองค์การยังเป็น
แหล่งรวมคนหลากหลายรุ่น หลากหลายวัย หลากหลายความคิด ที่ต้องมาท างานร่วมกัน จึงท าให้มี
ความแตกต่างระหว่างคนหลายเจเนอเรชั่น โดยเฉพาะคนเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ ซึ่งปัจจุบันอาจจะเป็น
เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บังคับบัญชา หรือเพ่ือนร่วมงานกับคนเจเนอเรชั่นวาย ความ
แตกต่างมักน ามาซึ่งความไม่เข้าใจกันจนก่อตัวเป็นความขัดแย้งในที่สุด แต่ในบางครั้งความแตกต่าง
อาจเป็นกุญแจน ามาซึ่งความส าเร็จในการบริหารจัดการองค์การ เพียงเปิดใจท าความรู้จักและยอมรับ
คนในแต่ละรุ่นให้ลึกซึ้งก็จะได้แนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสมขององค์การ หาเลือกการสื่อสาร
ที่ถูกต้ององค์การก็อาจจะได้อะไรใหม่ ๆ จากคนเจเนอเรชั่นวายอย่างคาดไม่ถึง และอีกหนึ่งสิ่งที่  
ผู้บริการควรท า คือ ท าความเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของคนเจเนอเรชั่นวาย และสื่อสารท าความเข้า
ในตั้งแต่เริ่มรับเข้าท างานในเรื่องต่าง ๆ เช่น การยืดหยุ่นเวลาท างาน หรือท างานที่บ้านได้โดยผลงาน
ต้องมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมหรือดีกว่า ผู้บริหารหรือคนที่มีอ านาจในการแก้ไขปัญหาต้องเปิดโอกาส
ให้เข้าถึงตัวได้ เพราะคนเจเนอเรชั่นวายจะต้องการค าตอบที่สามารถแก้ไขปัญหาได้จริงและรวดเร็ว 
นอกจากนี้คนกลุ่มเจเนอเรชั่นวายมักถูกมองว่าไม่เคารพผู้อาวุโสกว่า การปฏิสัมพันธ์กับคนในองค์การ
ไม่ค่อยดี ไม่สนใจล าดับการบังคับบัญชา ผู้บริหารจึงควรแนะน าให้กลุ่มคน เจเนอเรชั่นวายรู้จัก
แยกแยะในสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติตน และสุดท้ายในการปรับปรุง
องค์การให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละองค์การก็ควรท าแบบค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งจะน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา 

เดชา วัฒนะไพศาล และคณะ (2557) ได้กล่าวถึง มุมมองที่แตกต่างกันของคนเจเนอเรชั่น
เอ็กซ์และเจเนอเรชั่นวายในด้านคุณลักษณะต่าง  ๆ ที่มีต่อตนเองและความคาดหวังที่มีต่อกัน 
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จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า คุณลักษณะหลายประการที่แต่ละเจเนอเรชั่นมีมุมมองแตกต่างกันไป 
เช่น การท างานเป็นทีม ชอบความท้าทาย การยอมรับความเปลี่ยนแปลง มีความมั่นใจในตนเอง 
ลดภาระการท างานโดยใช้เทคโนโลยี ชอบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน คิดว่าตนเองมีความส าคัญต่อองค์การ 
ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่เจเนอเรชั่นวายมีมุมมองเหล่านี้ที่สูงกว่าเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ จากการเปรียบเทียบจะ
เห็นว่าการรับรู้จะมีช่องว่างเก่ียวกับเก่ียวกับคุณลักษณะส าคัญของทั้งสองเจเนอเรชั่น คือ การรับรู้ของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเจเนอเรชั่นวายต่อคุณลักษณะของผู้บังคับบัญชาเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ ซึ่งมีความเป็นไปได้
ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาเจเนอเรชั่นวายมีความเข้าใจ ทั้งนี้ยังมีมุมมองที่เป็นบวกต่อผู้บังคับบัญชาเจอเนอ
เรชั่นเอ็กซ์พอสมควร 

วัชราภรณ์ วายลม (2563) ได้กล่าวถึง กลุ่มคนเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ว่า มีความชอบอิสระ 
เปิดกว้างในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เชื่อในความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว 
มีความยืดหยุ่นในการท างาน สามารถปรับตัวได้ดี และคิดนอกกรอบ ให้ความส าคัญต่อความสัมพันธ์
ทั้งกับเพ่ือนร่วมงานและครอบครัว มีความพึงพอใจต่องานที่มีความท้าทาย ลักษณะงานที่ต้องใช้
ทักษะหลากหลาย และมองว่าการท างานเป็นอีกก้าวหนึ่งของการน าไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ชื่นชอบงานที่เป็น
ความรู้ใหม่ ๆ ชอบอิสระในการเลือกสถานที่และเวลาในการท างาน ต้องการทราบมุมมองการท างาน
จากผู้อ่ืน และต้องการค่าตอบแทนสูง นอกจากนั้นเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ยังมีความพึงพอใจในผู้น าที่มี
ลักษณะที่ เป็นผู้น าที่ เข้มแข็ง มีไหวพริบ มีความยืดหยุ่นในการท างาน และให้การสนับสนุน
ผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ 
 

5.2 ทฤษฎีล ำดับควำมต้องกำร 5 ขั้นของมำสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Need 
Theory) 

มาสโลว์ (Maslow, 1954; อ้างถึงใน ประภัสสร วัฒนา, 2560) แนวคิดมนุษยนิยมภายใต้
แนวคิดของมาสโลว์ ที่โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์เกิดมาพร้อมกับความคิดที่จะท าสิ่งที่ดี เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของตนเอง ซึ่งมาสโลว์ได้กล่าวไว้ในทฤษฎีล าดับความต้องการ 5 ขั้น ของมาสโลว์ ที่มี
จุดเริ่มต้นจากการพยามสร้างแรงจูงใจให้กับคนงานในอุตสาหกรรมโรงงานต่าง ๆ เพ่ือกระตุ้นให้
คนงานมีก าลังใจในการท างาน และท างานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยทฤษฎี
ดังกล่าวเป็นทฤษฎีที่แสดงให้เห็นระดับความต้องการตามแรงจูงใจของมนุษย์ 5 ขั้น เรียงล าดับตั้งแต่
ระดับความต้องการขั้นที่ต่ าท่ีสุดไปจนถึงขั้นที่สูงที่สุด โดยระดับความต้องการทั้ง 5 ขั้น นี้ จะสามารถ
พัฒนามนุษย์ให้ไปถึงความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ (Self-actualization) อันเป็นเป้าหมายสูงสุด 
มาสโลว์ได้ก าหนดระดับความต้องการของมนุษย์ 5 ขั้น ดังนี้ 
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ภำพที่ 3 ล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs)  
แหล่งที่มำ: (Maslow, 1954; อ้างถึงใน ประภัสสร วัฒนา, 2560) 
 

ขั้นที่ 1 ความต้องการด้านกายภาพ (Physiological needs) คือ ความต้องการด้านร่างกาย 
ได้แก่ ความต้องการอาหาร น้ าดื่ม อากาศ การพักผ่อน ความต้องการทางเพศ ต้องการรักษาอาการ
เจ็บป่วยและต้องการรักษาสมดุลของร่างกาย มนุษย์ทุกคนต้องการสิ่งเหล่านี้เหมือนกัน เพียงแต่อาจ
แตกต่างกันด้วยวัย เพศ และสถานการณ์ 

ขั้นที่ 2 ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety needs) คือ ความมั่นคงในครอบครัว 
เช่น การมีบ้านและมีความรักใคร่ปรองดองกันในครอบครัว เป็นต้น ความมั่นคงในอาชีพ เช่น มีรายได้
ยุติธรรม ไม่ถูกไล่ออก งานไม่เสี่ยงอันตราย และผู้บังคับบัญชาดีมีความยุติธรรม เป็นต้น และการมี
หลักประกันชีวิต เช่น มีผู้ดูแลยามเจ็บป่วยและชรา เป็นต้น 

ขั้นที่ 3 ความต้องการความรักและการเป็นเจ้าของ (Belongingness and love needs) คือ 
แรงจูงใจที่มนุษย์ต้องการที่จะแสดงความเป็นเจ้าของ ทั้งจากสถานะของผู้มอบความรักและผู้ได้รับ
ความรัก ความรัก คือ ความเอ็นดู ความเอาใจใส่ที่ได้รับจากบุคคลรอบข้าง ได้แก่ พ่อ แม่ สามี ภรรยา 
ลูก ญาติพี่น้อง เพ่ือนฝูง รวมทั้งจากคนรอบข้าง เป็นต้น 

ขั้นที่ 4 ความต้องการความเคารพ (Self-esteem needs) คือ แรงจูงใจที่จะแสวงหา
เกียรติยศทั้งโดยตนเองส านึกและผู้อ่ืนกล่าวยกย่องเชิดชู เช่น การได้รับการยกย่อง การได้ รับการ
ยอมรับ ได้รับความสนใจจากคนในสังคม มีสถานภาพทางสังคมที่ดี มีชื่อเสียง และมีความต้องการที่
จะได้รับค าชมจากสิ่งที่ตนกระท า เป็นต้น 

ขั้นที่ 5 ความต้องการบรรลุความหมาย (Self-actualization needs) คือ การตระหนักถึง
ความสามารถของตน ประพฤติหรือปฏิบัติตนตามความสามารถและท าจนสุดความสามารถ 
โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ เช่น รู้จักตัวตนของตนเอง ยอมรับตัวตนของตนเอง 



 652 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอสิระของ 
นักศึกษาหลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุรี 

เปิดใจรับฟังค าวิจารณ์และรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นโดยไม่มีอคติ รู้จักแก้ไขตนเองในส่วนที่บกพร่อง 
มีความต้องการพัฒนาตนเอง ต้องการเป็นตัวของตัวเองและประสบความส าเร็จด้วยตัวเอง เป็นต้น 

ประเภทของควำมต้องกำร 
ความต้องการทั้ง 5 ขั้น สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม 
1) Deficiency needs (D-needs) คือ ความต้องการ 4 ขั้นแรก ได้แก่ ความต้องการด้าน

กายภาพ ความมั่นคงปลอดภัย ความรักและการเป็นเจ้าของ และความเคารพ 
2) Being needs or growth needs (B-needs) คือ ความต้องการด้านการบรรลุความหมาย

ภายใน หรือความสมบูรณ์ของชีวิต (Self-actualization) 
ประภัสสร วัฒนา (2560) ได้กล่าวถึง ทฤษฎีล าดับความต้องการ 5 ขั้น (Hierarchy of 

Need Theory) ของมาสโลว์ จัดอยู่ในประเภททฤษฎีการจูงใจ (Motivation Theory) โดยทฤษฎี
ดังกล่าวนี้เริ่มขึ้นในปี ค.ศ.1950 มีจุดเริ่มต้นมาจากการพยายามสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานใน
ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพ่ือกระตุ้นพนักงานมีก าลังใจในการท างาน และจูงใจให้พนักงานท างาน
ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ระดับความต้องการ 5 ขั้น มีดังนี้ 1) ความต้องการ
ด้านร่างกาย (Physiological needs) 2) ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety needs) 3) 
ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (Belongingness and love need) 4) ความต้องการ
เกียรติยศชื่อเสียงและความภาคภูมิใจ (Self-esteem need) และ 5) ความต้องการตระหนัก 
ในตนเอง (Self-actualization need) โดยมาสโลว์เชื่อว่า มนุษย์ทุกคนมีจุดมุ่งหมายในชีวิต เพ่ือให้
เป็นมนุษญ์โดยสมบูรณ์แต่อย่างไรก็ตาม มาสโลว์ยอมรับว่าทฤษฎีล าดับความต้องการ 5 ขั้น ของเขา
นั้น ยังมีข้อยกเว้นอยู่บางประการ การที่เป็นบุคคลที่มีบุคลิกเข้มแข็ง มีความคิดสร้างสรรค์สูงและ 
มีแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองให้มาถึงจุดความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ ถึงแม้ว่าบุคคลเหล่านี้จะได้รับ
การตอบสนองความพึงพอใจในระดับเบื้องต้นอย่างไม่สมบูรณ์ เช่น อาจจะต้องเผชิญหน้ากับการดูถูก
และเหยียดหยาม ตลอดจนไม่มีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แต่ก็สามารถพัฒนาตนมา
จนถึงจุดความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ได้  

สมฤดี สงวนแก้ว และคณะ (2020) ได้กล่าวถึง เครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมที่ส่งผ่าน
ปัจเจกบุคคลและความผูกพันที่เชื่อมปัจเจกบุคคลเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นรูปแบบความผูกพันแบบเครือ
ญาติ ความสัมพันธ์แบบนี้จะสามารถยึดเหนี่ยวคนไว้ด้วยกันได้ เป็นความรู้สึกของบุคคลที่ผูกติดอยู่กับ
กลุ่มหรือการได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม เรียกว่า ความเชื่อมแน่นที่รับรู้ได้ (Perceived cohesion) 
เป็นการรับรู้ของบุคคลคนหนึ่งถึงความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน นอกจากนี้การเป็นส่วนหนึ่ งของกลุ่มสะท้อน
ให้เห็นแนวโน้มของการอยู่ร่วมกับกลุ่มหรือผูกพันกับกลุ่ม เพราะเมื่อระดับความเชื่อมแน่นมากขึ้นจะ
ท าให้เกิดผลบวกต่อองค์การ สมาชิกเกิดความรัก ความผูกพันต่อองค์การและกลุ่มเพ่ือนร่วมงาน กลุ่ม
ที่มีความเชื่อแน่นนั้นจะสามารถเชื่อมโยงสมาชิกทุกคนเข้าหากันได้ทั้งหมด 
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6. กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

การศึกษาความต้องการของผู้บริหารระดับต้น กลุ่ม Generation Y ของบริษัทเอกชนแห่ง
หนึ่งในจังหวัดชลบุรี ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังภาพที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 4 กรอบแนวคิดการศึกษาความต้องการของผู้บริหารระดับต้น กลุ่ม Generation Y ในการ

ปฎิบัติงาน 
 

7. ระเบียบวิธีกำรวิจัย 
 

การศึกษาความต้องการของผู้บริหารระดับต้น กลุ่ม Generation Y ในการปฎิบัติงานของ
บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยโดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ 
แบบสัมภาษณ์เจาะลึก โดยมีขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ 

1) แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา ผู้บริหารระดับต้น กลุ่ม Generation Y ช่วงอายุ 21-37 ปี 
จ านวน 39 คน ใน 4 แผนก คือ พนักงานแผนกทรัพยากรบุคคล จ านวน 2 คน พนักงานแผนก
วิศวกรรม จ านวน 4 คน พนักงานแผนกประกันคุณภาพ จ านวน 14 คน และพนักงานแผนกผลิต 
จ านวน 19 คน 

2) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยใช้
แบบสอบถามแบบกึ่งโครงสร้าง และใช้ข้อมูลทั่วไปจากแผนกทรัพยากรบุคคล โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่
พัฒนาตามกรอบแนวคิดในการศึกษา แบบกึ่งโครงสร้าง โดยมีการด าเนินการดังนี้ (1) นัดหมาย ชี้แจง
กับผู้ให้สัมภาษณ์ล่วงหน้าและกล่าวขออนุญาตก่อนด าเนินการสัมภาษณ์ อธิบายจุดประสงค์การ
สัมภาษณ์ (2) ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะใช้การจดบันทึกรายละเอียด
อย่างละเอียดและสรุปประด็นส าคัญ และเม่ือจบการสัมภาษณ์จะต้องบันทึกข้อมูลอ่ืน ๆ ร่วมด้วย เช่น 

ขั้นที่ 1 ความต้องการด้านกายภาพ 

ขั้นท่ี 2 ความต้องการด้านความมัน่คง ปลอดภัย 

กำรศึกษำควำมต้องกำร 
ของผู้บริหำรระดับต้น 

ขั้นที่ 3 ความต้องการด้านความรกัหรือความเป็นเจ้าของ 

ขั้นที่ 4 ความต้องการดา้นความเคารพ 

ขั้นที่ 5 การบรรลุความหมาย ความสมบรูณ์ของชีวิต 
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ลักษณะท่าทาง การพูด น้ าเสียง ตามความจริง จนได้ข้อมูลที่เข้าใจตรงกัน หลังจากที่ได้ข้อมูลที่
สมบรูณ์ครบถ้วน ผู้ให้สัมภาษณ์จะอ่านข้อมูลที่บันทึกเพ่ือยืนยันความถูกต้องของข้อมูลและตรวจสอบ
ว่าข้อมูลใดบ้างไม่ต้องการให้เปิดเผย และ (3) น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ท าการวิเคราะห์เพ่ือให้
ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ ประเด็นครบถ้วนตามที่ผู้วิจัยได้จากผู้ให้สัมภาษณ์  

3) การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ด าเนินการวิจัยเรียบเรียงจากการสัมภาษณ์โดยการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก โดยใช้แบบสอบถามแบบกึ่งโครงสร้างเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ อาจเพ่ิมค าถามเพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้น และใช้ข้อมูลทั่วไปจากแผนกทรัพยากรบุคคล จากนั้นท าการสรุปในแต่ละ
ประเด็นจากการสัมภาษณ์ในแต่ละกลุ่ม ใส่ประเด็นส าคัญที่ได้จากการสัมภาษณ์มาจัดหมวดหมู่เพ่ือหา
ข้อมูลที่สอดคล้องและแตกต่างกัน ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แนวความคิดและทฤษฎีต่าง ๆ น ามา
สรุปและตอบค าถามการวิจัย หรือวัตถุประสงค์การวิจัย ในครั้งนี้โดยจะน าเสนอผลการศึกษาการวิ
แคราะห์งานวิจัยเชิงคุณภาพในบทต่อไป 

การสร้างเครื่องมือการวิจัย (1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2) จัดท าแบบสอบถาม
แบบกึ่งโครงสร้าง ในการสัมภาษณ์ (3) น าแบบสัมภาษณ์เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ (4) จัดท าแบบสอบถามแบบกึ่งโครงสร้าง ฉบับสมบรูณ์ (5) นัดหมายผู้ให้ข้อมูลในการ
สัมภาษณ์ และ (6) ท าการสัมภาษณ์ บันทึกข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลที่ครบถ้วน 

 

8. ผลกำรศึกษำ 
 

การศึกษาความต้องการของผู้บริหารระดับต้น กลุ่ม Generation Y ในการปฎิบัติงานของ 
บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดชลบุรี ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นในการวิเคราะห์ผลวิจัยไว้ 2 
ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความต้องการของผู้บริหารระดับต้นกลุ่ม Generation Y และ 2) ความ
แตกต่างของความต้องการของผู้บริหารระดับต้นกลุ่ม Generation Y ในแผนกทรัพยากรบุคคล 
แผนกวิศวกรรม แผนกประกันคุณภาพ และแผนกผลิต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

8.1 ควำมต้องกำรของผู้บริหำรระดับต้น กลุ่ม Generation Y  
โดยผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับต้นทั้งหมด 4 แผนก ประกอบไปด้วย แผนก

ทรัพยากรบุคคล แผนกวิศวกรรม แผนกประกันคุณภาพ และแผนกผลิต จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ให้
ข้อมูลทั้ง 4 แผนก ให้ประเด็นความต้องการไว้ทั้งหมด 11 ประเด็น ดังนี้  

8.1.1 ต้องการมีรายได้ที่เหมาะสม พบว่าผู้ให้ข้อมูลทั้ง 39 คน มีความต้องการเรื่องนี้
เหมือนกัน โดยให้ประเด็นไปที่ รายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ใช้จ่ายประจ าวัน รวมถึงภาระหนี้สิน 
และรายได้ที่เหมาะสมต่อภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบหรืองานที่ได้รับมอบหมายด้วย 
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“ถ้าเงินเดือนต่ า ก็ไม่พอค่าใช้จ่าย ตอนนี้รวมโอทีก็พออยู่ได้ แต่ขึ้นกับว่าท าน้อยท ามาก 
ถ้าจะออกก็มีเรื่องเงินเนี่ยแหละ” (ผู้ให้ข้อมูล QA 7, สัมภาษณ์, 23 กันยายน 2564) 

“ท างานเหนื่อยแต่เงินเดือนน้อยก็ไม่ไหว รายได้หนูรวมถึงสวัสดิการอ่ืน ๆ ด้วยนะคะ 
ต้องเหมาะกับงานท่ีให้ด้วย” (ผู้ให้ข้อมูล QA 14, สัมภาษณ์, 23 กันยายน 2564) 

“อยากให้ฐานเงินเดือนบริษัทสูงกว่านี้ เพราะมีภาระต้องส่งทางบ้าน มีหนี้รถยนต์ต้อง
ผ่อน” (ผู้ให้ข้อมูล EN 3, สัมภาษณ์, 15 กันยายน 2564) 

“ต้องการให้ปรับฐานเงินเดือนเยอะ เพราะฐานเงินเดือนไม่ปรับขึ้น โอทีก็ได้เท่าเดิม 
เอาไปยื่นกู้ก็ไม่ผ่าน เพราะเค้าเอาฐานเงินเดือนเป็นหลัก” (ผู้ให้ข้อมูล PD 8, สัมภาษณ์, 9 ตุลาคม 
2564) 

8.1.2 บรรยากาศที่ดีในการท างาน พบผู้ให้ข้อมูลทั้ง 39 คน มีความต้องการเกี่ยวกับ
บรรยากาศที่ดีในการท างานทั้งบรรยากาศด้านสภาพแวดล้อม ในห้องท างาน และบรรยากาศการ
ท างานในแผนก การแบ่งพรรคพวกท าให้เกิดความอึดอัดในการปฎิบัติงาน ผลการสัมภาษณ์ยังพบอีก
ว่า หากการท างานแบบวัฒนธรรมครอบครัว ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบบพ่ีน้อง จะท าให้บรรยากาศ
การท างานเป็นทีมดีข้ึน กล้าแสดงความคิดเห็นในเรื่องงานมากขึ้น  

“ต้องการให้บรรยากาศการท างานในแผนกไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก มันท าให้หนูอึก
อัด” (ผู้ให้ข้อมูล PD 2, สัมภาษณ์, 9 ตุลาคม 2564) 

“ต้องการให้เกิดบรรยากาศการท างานเป็นทีม มีอะไรคอยช่วยเหลือกัน” (ผู้ให้ข้อมูล HR 
2, สัมภาษณ์, 26 สิงหาคม 2564) 

8.1.3 ได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ พบว่าผู้ให้ข้อมูล จ านวน 39 คน 
ให้ข้อมูลว่าการท างานต้องได้รับโอกาสที่จะเรียนรู้ ทั้งในด้านของการเรียนรู้งาน และในด้านของการ
เรียนรู้คน ผ่านช่องทางการอบรม หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรประจ าปี ซึ่งองค์การยังไม่แผนที่ชัดเจน
ที่ลงรายละเอียดถึงตัวบุคคลเพ่ือให้แต่ละคนมีแผนการเรียนรู้ของที่ชัดเจนเพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร้อมและปรับตัวตลอดเวลา ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 

“ต้องการเห็นแผนการพัฒนาของเราว่าเราต้องเรียนรู้อะไรเพ่ิมเติมโดยเฉพาะเรื่องคน 
ที่จะส่งผลดีต่อการท างานเราในอนาคต เพราะปัจจุบันไม่ชัดเจน” (ผู้ให้ข้อมูล HR 1, สัมภาษณ์, 26 
สิงหาคม 2564) 

“ต้องการที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา เพราะเห็นโอกาสในการพัฒนาตนเอง เวลาเพ่ือได้อบรม
แล้วเราไม่ได้อบรม เหมือนจะโตเลย” (ผู้ให้ข้อมูล HR 2, สัมภาษณ์, 26 สิงหาคม 2564) 

“ต้องการรู้ว่าในปีนี้เราจะได้รับการอบรมอะไรบ้าง วันไหน เพ่ือที่จะได้เตรียมตัว 
แต่ตอนนี้ไม่มีแผนชัดเจน รู้ใกล้วันอบรม และบางครั้งอบรมไม่ต่อเนื่อง” (ผู้ให้ข้อมูล QA 4, สัมภาษณ์, 
23 กันยายน 2564) 
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“อยากให้มีการสอนเกี่ยวกับความสามารถเฉพาะในเรื่องของงาน เช่น การใช้เครื่องจักร 
การปรับปรุงประสิทธิภาพ เห็นมีบางปีบางปีไม่ม”ี (ผู้ให้ข้อมูล PD18, สัมภาษณ์, 9 ตุลาคม 2564) 

8.1.4 ความต้องการ Feedback จากผู้บังคับบัญชา พบว่าผู้ให้ข้อมูล มีความต้องการผล
สะท้อนกลับการท างานของตนเองทั้งด้านบวกและด้านลบ อย่างสม่ าเสมอ สามารถบ่งบอกถึงความใส่
ใจและเอาใจใส่ที่ผู้บังคับบัญชามีต่อลูกน้องได้เป็นอย่างดี 

8.1.5 การให้ค าปรึกษาและรับฟังความคิดเห็นจากผู้บังคับบัญชา พบว่าผู้ให้ข้อมูล 
จ านวน 37 คน ให้ข้อมูลว่า การท างานในแต่ละวัน เกิดปัญหาต่าง ๆ ทั้งปัญหาเดิมและปัญหาใหม่ 
โดยการท างานในองค์การนี้มีการท างานใหม่ ๆ ตลอดเวลา การให้ค าปรึกษาระหว่างผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาควรมีปฎิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน คอยรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  

“ปัญหาการท างานมีทุกวัน อยากให้หัวหน้าคอยให้ค าปรึกษาไม่ใช่ถามก็ด่า ด่าผิดก็ไม่ขอ
โทษ” (ผู้ให้ข้อมูล PD10, สัมภาษณ์, 9 ตุลาคม 2564) 

“ต้องการหัวหน้าไว้เป็นที่ปรึกษาและประสานงานกับแผนกอ่ืน ตอนนี้ไม่มีหัวหน้าเลย
รู้สึกว่าเป็นแผนกที่ต้องยอมคนอ่ืนเพราะไม่กล้าไปเถียงเค้าเราเด็กกว่า” (ผู้ให้ข้อมูล EN 2, สัมภาษณ์, 
15 กันยายน 2564)  

“ต้องการให้หัวหน้ารับฟังความคิดเห็นเรา เวลาที่เราแสดงความคิดเห็นก็ไม่ฟัง เวลาไม่
พูดก็ว่าเราไม่แสดงความคิดเห็น” (ผู้ให้ข้อมูล QA 10, สัมภาษณ์, 23 กันยายน 2564) 

8.1.6 ความผูกพันต่อองค์การ พบว่าผู้ให้ข้อมูล จ านวน 10 คน ให้ข้อมูลว่า การท างานที่
มีเพ่ือนร่วมงานและหัวหน้าที่เติบโตมาด้วยกัน ช่วยเหลือกันทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวเกิดความรู้สึก
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การมีส่วนร่วมในการท างาน และมีหัวหน้าคอยช่วยเหลือ ช่วยแก้ไข 

“ท างานที่นี่มานาน การช่วยเหลือ และมีผู้บริหารคอยรับฟัง อยู่กันแบบพ่ีน้อง เรื่อง
ส่วนตัวหนูก็คุยกับหัวหน้าได้ แม้ยามป่วยไม่สบายพ่ีเค้าก็ดูแล อยู่กันแบบครอบครัวหนูรู้สึกผูกพันกับ
ที่นี่มาก” (ผู้ให้ข้อมูล PD 19, สัมภาษณ์, 9 ตุลาคม 2564)  

8.1.7 การได้รับความช่วยเหลือในการท างาน พบว่าผู้ให้ข้อมูล จ านวน 39 คน ให้ข้อมูล
ว่า การท างานเป็นทีมการช่วยเหลือกันเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก ซึ่งปัจจุบันคนส่วนใหญ่ใช้เวลาที่อยู่ใน
องค์การมากกว่าที่บ้านของตนเอง อยากให้องค์การมีความยุติธรรมในการปฎิบัติกับทุกคนอย่างเท่า
เทียมกัน โดยเฉพาะผู้บังคับบัญชาผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ให้ข้อมูลถึงผู้บังคับบัญชาคอยกดดัน มากกว่า
คอยช่วยเหลือการท างาน การช่วยเหลือการท างานส่วนใหญ่มาจากเพ่ือร่วมงานซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกัน 

8.1.8 การได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน พบว่าผู้ให้ข้อมูล จ านวน 39 คน มีความ
ต้องการที่เหมือนกัน การได้รับการยอมรับและสามารถเข้ากับเพ่ือนร่วมงานถือเป็นเรื่องส าคัญ เพราะ
มันหมายถึงความสุขในการท างานในองค์การ การยอมรับจึงเป็นพ้ืนฐานของการช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันการให้ความร่วมมือในการท างาน การเป็นส่วนหนึ่งของทีม  
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8.1.9 ความท้าทายในการท างาน พบว่าผู้ให้ข้อมูล จ านวน 7 คน และเป็นผู้ให้ข้อมูล 
ในแผนก ประกันคุณภาพ ต้องการความท้าทายในการท างาน การได้รับโอกาสในการงานที่รับ
มอบหมายใหม่ ๆ ไม่ย่ ากับที่ ท างานเดิม ๆ แล้วรู้สึกเบื่อหน่าย อิสระในการตัดสินใจในงานบางส่วนได้ 

8.1.10 ต้องการเห็นโอกาสในการเติบโต พบว่าผู้ให้ข้อมูล จ านวน 2 คน และเป็นผู้ให้
ข้อมูลแผนกทรัพยากรบุคคล ต้องการความก้าวหน้าในอาชีพโดยต้องการเห็นการเติบโตที่ชัดเจน 
ถึงแม้องค์การจะมีการด าเนินการเกี่ยวกับแผนการสืบทอดต าแหน่งและแผนพัฒนาความก้าวหน้าใน
อาชีพ แต่ยังไม่พบการปฎิบัติที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนในการด าเนินการ 

8.1.11 ความต้องการการชื่นชมจากผู้บังคับบัญชา พบว่าผู้ให้ข้อมูล จ านวน 1 คน 
ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลแผนกวิศวกรรม การชื่นชมจากผู้บังคับบัญชา หมายถึง การได้รับการยอมรับจาก
ผู้บังคับบัญชาและเป็นขวัญก าลังใจในการท างานต่อไป  

“ต้องการให้ผู้หัวหน้า กล่าวชื่นชมเวลาเราท างานได้ตามเป้าหมาย เพราะมันก าลังใจ  
ในการท างานของเราและแสดงว่าหัวหน้ายอมรับเรา” (ผู้ให้ข้อมูล EN 3, สัมภาษณ์, 15 กันยายน 
2564)  

จากผลการศึกษาสามารถวิเคราะห์ผลได้ว่า ผู้บริหารระดับต้น กลุ่ม  Generation Y 
ส่วนใหญ่มีความต้องการไปในทิศทางเดียวกัน มีการค านึงถึงความต้องการของตนเองและกลุ่มเป็น
หลัก โดยยังมีความต้องการขั้นพ้ืนฐานขั้นที่ 1-4 ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีล าดับความต้องการ 5 ขั้น 
ของมาสโลว์ และยังมีความต้องการด้านรายได้ท่ีเหมาะสมทั้งด้านการเงินและหน้าที่ที่รับผิดชอบที่ต้อง
เติมเต็มความต้องการก่อนถึงจะมีความต้องการขั้นที่สูงขึ้นไปอีก จากผลการศึกษายังพบว่าผู้ให้
สัมภาษณ์ ความต้องการขั้นที่ 3 ต้องการความรักหรือความเป็นเจ้าของ เป็นความพึงพอใจที่ผู้บริหาร
ระดับต้นกลุ่ม Generation Y ให้ความส าคัญกับการพึงพอใจหรือต้องการในการปฎิบัติงาน 
โดยเฉพาะการได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงานหรือกลุ่มเดียวกัน เพราะถ้าได้รับการยอมรับจะมี
ความเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ การได้รับการช่วยเหลือซึ่งกันก็จะเกิดขึ้น ยังต้องการวัฒนธรรมการ
ท างานแบบครอบครัวท าให้บรรยากาศที่ดีในการท างานและมีความสุขในการปฎิบัติงานได้ ไม่ชอบ
ความอึดอัด รวมถึงด้านผู้บังคับบัญชา ที่ต้องการให้คอยช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษา และรับฟังความ
คิดเห็น แต่กลับให้ข้อมูลเกีย่วกับผู้บังคับบัญชาเป็นการกดดันการท างานมากกว่าช่วยเหลือการท างาน 
ผู้ที่มีอายุการท างานมากกว่า 5 ปี ขึ้นไป ให้ความผูกพันกับผู้บังคับบัญชามากกว่าผู้ที่มีอายุงานไม่ถึง 5 ป ี
และผลการสัมภาษณ์ยังบอกอีกว่า ผู้บริหารระดับต้นกล่มนี้ ยังมีความต้องการถึงขั้น  4 ซึ่งสอดคล้อง
กับทฤษฎีล าดับความต้องการ 5 ขั้น ของมาสโลว์ คือ ความต้องการความเคารพ การยกย่อง 
โดยเฉพาะจากผู้บังคับบัญชา โดยผู้บริหารระดับต้น กลุ่มนี้ ต้องการได้รับงานที่มีความท้าทาย แสดง
ให้เห็นศักยภาพการท างานที่ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์สูงถึงจะท างานที่ท้าทายได้  เพราะส่วนใหญ่
จะถูกปิดกั้นโอกาสจากหัวหน้างานให้ท างานซ้ า ๆ เดิม ๆ ซึ่งจะท าให้ Gen Y เกิดความเบื่อหน่ายได้
ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับ เดชา เดชะวัฒนไพศาล (2552) 
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8.2 ควำมแตกต่ำงของควำมต้องกำรของผู้บริหำรระดับต้น กลุ่ม Generation Y  
โดยผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับต้นทั้งหมด 4 แผนก ประกอบไปด้วย แผนก

ทรัพยากรบุคคล แผนกวิศวกรรม แผนกประกันคุณภาพ และแผนกผลิต จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ให้
ข้อมูลทั้ง 4 แผนก ให้ประเด็นความแตกต่างกัน 4 ประเด็น ประกอบไปด้วย 1) ความท้าทายในการ
ท างาน 2) การเห็นโอกาสในการเติบโต 3) ความต้องการการชื่นชมจากผู้บังคับบัญชา และ 4) ความ
ผูกพันต่ององค์การ 

“ต้องการให้หัวหน้าให้อิสระในการตัดสินใจ และให้งานที่ยากมากขึ้น ไม่ใช่งานเดิม ๆ” (ผู้ให้
ข้อมูล QA 4, สัมภาษณ์, 23 กันยายน 2564) 

“ต้องการมีแผนการเติบโตที่ชัดเจน อยู่มานานแล้วแต่ไม่ได้ปรับต าแหน่ง แต่แผนกอ่ืนอายุ
งานน้อยกว่าแต่เค้าได้ปรับ เลยไม่รู้ว่าท าไมไม่ได้ปรับกับเค้า” (ผู้ให้ข้อมูล QA 13, สัมภาษณ์, 23 
กันยายน 2564) 

จากผลการศึกษาสามารถวิเคราะห์ผลได้ว่า ผู้บริหารระดับต้น กลุ่มGeneration Y บางแผนก
ยังมีความต้องการที่แตกต่างกัน เมื่อน ามาวิเคราะห์ตามทฤษฎีล าดับความต้องการ 5 ขั้น ของมาสโลว์ 
พบว่าความแตกต่างของความต้องการจะเป็น ขั้นที่ 3 ความต้องการด้านความรักหรือความเป็น
เจ้าของ และขั้นที่ 4 ความต้องการความเคารพและยกย่อง ด้วยลักษณะงานที่รับผิดชอบของแต่ละ
แผนกที่แตกต่างกันออกไป ท าให้ความต้องการเป็นไปตามงานที่ปฎิบัติในช่วงนั้น ๆ และมีความ
ต้องการที่จะเห็นโอกาสในการเติบโตเป็นผู้บริหารระดับกลางมากขึ้น และจากข้อมูลขององค์การยัง
พบอีกว่า พบช่วงอายุ 28-35 ปี Generation Y สมัครงานในต าแหน่งที่เป็นผู้บริหารระดับกลางมาก
ขึ้น คือ ต าแหน่งผู้จัดการแผนก ซึ่งสอดคล้องกับนุช สัทธาฉัตรมงคล (2562) ที่กล่าวถึงการปรับ
องค์การเพื่อรับมือคนเจนเนอเรชั่นวาย ที่มีความแตกต่างกัน ความต้องการที่แตกต่างกันของผู้บริหาร
ระดับต้น กลุ่ม Generation Y ในแต่ละแผนกที่รับผิดชอบด้วยลักษณะงานที่มีความรับผิดชอบ 
เป้าหมายในการท างานที่แตกต่างกันมีผลต่อการให้ข้อมูลความต้องการบางเรื่องต่างกัน ได้แก่ แผนก
ทรัพยากรบุคคล ต้องการเห็นโอกาสในการเติบโต ด้วยลักษณะงานที่เป็นกลุ่มสนับสนุนการท างาน
ของฝ่ายต่าง ๆ ผลการปฎิบัติจึงไม่ชัดเจนเท่ากับฝ่ายผลิต จึงมองว่าแผนกทรัพยากรบุคคลมีการเติบโต
ช้า ไม่ชัดเจนเท่าแผนกอ่ืน แผนกวิศวกรรม ให้ความต้องการค าชื่นชมจากผู้บังคับบัญชาที่แตกต่าง
ออกมาจากแผนกอ่ืน เนื่องด้วยความรับผิดชอบของงานเป็นการสนับสนุนฝ่ายผลิตให้ท างานได้ตาม
ก าลังการผลิตควรได้รับค าชื่นชมบ้างเมื่อสามารถท างานได้ตามเป้าหมายโดยเฉพาะการกล่าวชื่นชม  
ในที่สาธารณะ แผนกประกันคุณภาพ ต้องการความท้าทายในการท างาน ด้วยลักษณะเป็นฝ่าย
ตรวจสอบ ทวนสอบคุณภาพของแผนกอ่ืน ท าให้การเกิดความยากล าบากในการท างาน องค์การควร
เปิดโอกาสให้พนักงานร่วมคิด ร่วมออกแบบ การท างานเป็นทีมตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการให้ใช้
ศักยภาพในการท างานมากขึ้น และแผนกผลิต เป็นแผนกที่มีกลุ่ มผู้บริหารระดับต้นมากที่สุดใน
การศึกษาในครั้งนี้ มีลักษณะงานที่มีความรับผิดชอบที่ชัดเจนทั้งด้านปริมาณ ผลผลิตและคุณภาพ 
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จึงเป็นแผนกที่มีความต้องการการดูแลเอาใจใส่กันแบบพ่ีน้องมีวัฒนธรรมการท างานแบบครอบครัว 
มีอะไรช่วยเหลือกัน พูดคุยปรึกษากันได้ทุกเรื่องส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ 
 

9. สรุปผล 
 

การศึกษาความต้องการของผู้บริหารระดับต้น กลุ่ม Generation Y ในการปฏิบัติงาน 
กรณีศึกษา บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี สามารถสรุปตามตามทฤษฎีล าดับความต้องการ 5 
ขั้น ของมาสโลว์ ดังนี้ 

ขั้นที ่1 ความต้องการด้านกายภาพ ผู้ให้ข้อมูล 39 คน ยังมีความต้องการด้านกายภาพ ได้แก่ 
รายได้ที่เหมาะสม ทั้งทางด้านการเงินและด้านความรับผิดชอบของงานที่ได้รับ  

ขั้นที่ 2 ความต้องการด้านความปลอดภัยและความมั่นคง ให้ควานใส่ใจในบรรยากาศที่ดีใน
การท างาน ที่หมายถึงบรรยากาศด้านความสัมพันธ์กับคนโดยเฉพาะกลุ่มเพ่ือน ที่สามารถพูดคุย
ปรึกษากัน มาท างานแล้วเจอเพ่ือนที่เป็นกลุ่มเดียวกัน 

ขั้นที่ 3 ความต้องการด้านความรักหรือความเป็นเจ้าของ ให้ความต้องการด้านผลสะท้อน 
(Feedback) การท างานจากผู้บังคับบัญชา การได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน และการได้รับ
ความช่วยเหลือในการท างาน  

ขั้นที่ 4 ความต้องการความเคารพ ความท้าทายในการท างาน การเห็นโอกาสในการเติบโต 
และการได้รับค าชื่นชมจากผู้บังคับบัญชา  

จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าผู้บริหารระดับต้น กลุ่ม Generation Y ยังมีความ
ต้องการระดับขั้น 1-4 ซึ่งถือว่าายังเป็นระดับต่ าของความต้องการ มีความสนใจในความต้องการของ
ตนเองและกลุ่มของตนเองเป็นหลัก หากองค์การสามารถตอบสนองความต้องการขั้นต่ าได้จะท าให้
ผู้บริหารระดับต้น กลุ่ม Generation Y รู้สึกพอใจและไม่ต้องการสิ่งใดอีกแล้วไปขณะหนึ่งแต่เมื่อ
บริบทเปลี่ยนความต้องการก็จะเปลี่ยนไปด้วย 

จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าผู้บริหารระดับต้น กลุ่มGeneration Y ยังมีความต้องการ
ระดับข้ัน 1-4 ซึ่งถือว่ายังเป็นระดับต่ าของความต้องการ มีความสนใจในความต้องการของตนเองและ
กลุ่มของตนเองเป็นหลัก เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับความต้องการของกลุ่ม Generation X 
จากงานวิจัยของ วัชราภรณ์ วายลม (2563) พบว่าทั้งสองกลุ่มมีลักษณะความต้องการที่เหมือนกัน 
พึงพอใจต่องานที่มีความท้าทาย มองความก้าวหน้าในอาชีพ ต้องการค่าตอบแทนที่สูง ซึ่ง 2 เจนเนอ
เรชั่นนี้มีความต้องการแตกต่างกันน้อย การถ่ายทอดงาน วิธีการท างาน ความเข้าใจกัน ยังอยู่ในระดับ
เดียวกันท าให้เข้าใจกันง่ายขึ้น เพียงแต่กลุ่ม Generation Y มีความเร็วในการใช้เทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของโลก หากองค์การสามารถตอบสนองความต้องการขั้นต่ าได้จะท าให้
ผู้บริหารระดับต้น กลุ่มGeneration Y รู้สึกพอใจและไม่ต้องการสิ่งใดอีกแล้วไปขณะหนึ่งแต่เมื่อ
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บริบทเปลี่ยนความต้องการก็จะเปลี่ยนไปด้วย ด้านอายุการท างานเป็นอีกปัจจัยที่มีผลในการท างานใน
องค์การ จากงานวิจัยจะเห็นได้ว่า ผู้ที่มีอายุการท างานมากกว่า 5 ปี ขึ้นไป มีความผูกพันต่องค์การ
มากกว่า ผู้ที่มีอายุงานน้อยกว่า 5 ปี เพราะมีความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมกลุ่มของบริษัท ท าให้มี
ความรู้สึกเป็นกลุ่มเดียวกัน มีความเชื่อ ทัศนคติเดียวกัน  ซึ่งสอดคล้องกับ สมฤดี สงวนแก้ว และคณะ 
(2563) องค์การจึงจ าเป็นต้องมีกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ เพ่ือท าให้เกิดการเรียนรู้ การเชื่อในเรื่อง
เดียวกัน เกิดเป็นค่านิยม เพ่ือสร้างความรู้สึกเป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน การเป็นส่วนหนึ่งของทีม 

ดังนั้น การเข้าใจความต้องการของผู้บริหารระดับต้นกลุ่ม Generation Y ถือเป็นสิ่งส าคัญ 
เพราะข้อมูลที่เกิดขึ้นจากพนักงานที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการปฎิบัติงานให้กับองค์การ และใช้
ส าหรับวางแผนกลยุทธ์และนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลต่อไป 
 

10. ข้อเสนอแนะ 
 

10.1 ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย 
1) ระดับนโยบาย ผู้บริหารสามารถน าผลการวิจัยไปประกอบเป็นข้อมูลในการก าหนด

นโยบาย กลยุทธ์ในการก าหนผลตอบแทน และสวัสดิการกับพนักงานภายในบริษัทให้สอดคล้องกับกับ
ความต้องการของพนักงานหรือมีความแตกต่างของสวัสดิการตามงานที่รับผิดชอบ หรือเปรียบเทียบ
ผลตอบแทน สวัสดิการกับกลุ่มอุตสาหกรรม เพ่ือเป็นฐานในการก าหนด 

2) ระดับการบริหาร  
2.1) ควรสร้างบรรยากาศการท างานให้มีความเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบมีความ

ยืดหยุ่น และส่งเสริมกิจกรรมการคอยช่วยเหลือกัน เปรียบเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน  
2.2) เปิดเวทีให้พนักงานได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงาน

เรียนรู้ ทดลองสิ่งใหม่ ๆ ที่มีความท้าทายและได้แสดงศักยภาพในกาท างานอย่างเต็มที่  
2.3) ผู้บังคับบัญชาควรมีระบบการประเมินผลงานที่ชัดเจนและยุติธรรม มีการ

แนะน าช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง และมีการสะท้อนกลับผลลการท างานอย่างสม่ าเสมอ และกล่าวชื่นชม
ในที่แจ้ง ต าหนิในที่ลับให้เป็นนิสัย เพื่อลดความแตกต่างและความขัดแย้งระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง 
 

10.2 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 
1) การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงความต้องการของผู้บริหารระดับต้น กลุ่ม Generation 

Y การวิจัยครั้ งต่อไปควรศึกษาพนักงาน Generation Y ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและ
อุตสาหกรรมอ่ืน เพ่ือน ามาเปรียบเทียบผลการศึกษาและเป็นแนวทางในการบริหารงานของแผนก
ทรัพยากรบุคคลเพื่อเป็นประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย คัดเลือก ดูแล และรักษาพนักงานต่อไป 
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 2) การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็น การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยครั้งต่อไป ควรเพ่ิมการศึกษาการ
วิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือน าข้อมูลเชิงสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะท าให้งานวิจัยมีความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลและมีความสมบรูณ์มากยิ่งขึ้น 
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การศึกษาวิชาการค้นคว้าอสิระของ 
นักศึกษาหลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุรี 

ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำน IS ชลบุร ีรุ่น 9 กลุ่ม 1 
ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนวิช ำ รอ 9000 กำรค้นควำ้อิสระ: กำรประยุกต์ควำมรู้สู่กำรปฏบิัต ิ

ส ำหรับนักศึกษำหลักสตูรกำรจดักำรภำครัฐและภำคเอกชนมหำบณัฑิต ภำคพิเศษ จังหวัดชลบุร ีรุ่นที่ 9 
วันอำทิตย์ที่ 19 ธันวำคม 2564 

รูปแบบออนไลน์ ผ่ำนระบบ Microsoft Teams 
ห้อง 1 จ ำนวน 10 คน 
อำจำรย์ผู้วิพำกษ์: รศ.ดร.จันทรำนุช มหำกำญจนะ อ.ดร.ภำวิณี ช่วยประคอง และ ผศ.ดร.พิชิต รัชตพิบุลภพ 
นักศึกษำด ำเนินรำยกำร: นำยนพรัตน์ สิทธิตั้งเจริญกุล /นักศึกษาผู้น าเสนอ 15 นาที อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้วิพากษ์ 10 นาที 
ท่ี เวลำ รหัสประจ ำตัว ชื่อผู้น ำเสนอ หัวข้อ อำจำรย์ที่ปรึกษำ 

1 09.00-09.15 น. 
09.15-09.25 น. 

6220128011 นางสาวสุมณฑา จ าเนียรสวัสดิ์ 
ตอบข้อซักถามจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

การปรับตัวของโรงแรมสู่การเข้าร่วมโครงการเรา
เที่ยวด้วยกันกรณีศึกษา โรงแรมฮอลลิเดย์อินแอนส
วีทระยองซิตี้เซนเตอร์ 

อ.ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์ 

2 09.25-09.40 น. 
09.40-09.50 น. 

6220128013 นายอิทธิมนต์ อินทร์คุ้มวงษ์ 
ตอบข้อซักถามจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

ความคาดหวังในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล Remote 
Consultations ช่ ว ย เพิ่ ม ค ว าม สะ ดว ก ในก า ร
ให้บริการ กรณีศึกษา ร้านชลบุรีปิยะกิจ 

3 09.50-10.05 น. 
10.05-10.15 น. 

6220128015 นายนพรัตน์ สิทธิตั้งเจริญกุล 
ตอบข้อซักถามจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานของ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

4 10.15-10.30 น. 
10.30-10.40 น. 

6220128017 นางเบญจ์รวี ศรีชนะ 
ตอบข้อซักถามจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

การศึกษาความผูกพันของต่อองค์กรของบุคลากร 
กรณีศึกษาฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานศุลกากร
ท่าเรือแหลมฉบัง 

5 10.40-10.55 น. 
10.55-11.05 น. 

6220128020 นางสาวรัตติยา น้อยสุข 
ตอบข้อซักถามจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนางานตรวจสอบตาม
แนวทางการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของ
ข้าราชการสังกัดเทศบาลต าบลส านักท้อน 

6 11.05-11.20 น. 
11.20-11.30 น. 

6220128003 นางสาวชการัตน์ วิชาเกรียงไกร 
ตอบข้อซักถามจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

การบริหารงานปรับปรุงระบบจ าหน่ายส านักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 

อ.ดร.ถนัด แก้วเจริญไพศาล 

7 11.30-11.45 น. 
11.45-11.55 น. 

6220128005 นางสาวธิติมา ชาญขุนทด 
ตอบข้อซักถามจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

การพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการตรวจสอบของ
หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง 

 11.55 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน  

8 13.00-13.15 น. 
13.15-13.25 น. 

6220128008 นางสาวนงลักษณ์ ชัดเจน 
ตอบข้อซักถามจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ประสิทธิภาพการให้บริการด้านสิทธิและนิติกรรม
ส านักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านค่าย 

อ.ดร.ถนัด แก้วเจรญิไพศาล 

9 13.25-13.40 น. 
13.40-13.50 น. 

6220128022 นางสาววิชชุดา จนัทร์อิม่ 
ตอบข้อซักถามจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ

การบริหารเงินยุคโควิดของผู้ประกอบการอาชีพ
อิสระในเขตเมือง จังหวัดชลบุรี 

10 13.50-14.05 น. 
14.05-14.15 น. 

6220122091 ร.ต.อ.ธนสาร ศรีทัศโร 
ตอบข้อซักถามจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ

การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารของศูนย์เอกซเรย์
และเทคโนโลยีศุลกากร ส านักงานศุลกากรท่าเรือ
แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 

 14.15 - 14.30 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน  

 14.30 - 16.00 น. - พิธีปิดกำรน ำเสนอผลงำนกำรศึกษำวิชำค้นคว้ำอิสระฯ 
โดย ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตรฯ 
- ให้ค ำแนะน ำเรื่องกำรเตรียมตัวสอบประมวลควำมรู้... 
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การศึกษาวิชาการค้นคว้าอสิระของ 
นักศึกษาหลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุรี 

ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำน IS ชลบุรี รุ่น 9 กลุ่ม 2 
ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนวิช ำ รอ 9000 กำรค้นควำ้อิสระ: กำรประยุกต์ควำมรู้สู่กำรปฏบิัต ิ

ส ำหรับนักศึกษำหลักสตูรกำรจดักำรภำครัฐและภำคเอกชนมหำบณัฑิต ภำคพิเศษ จังหวัดชลบุร ีรุ่นที่ 9 
วันอำทิตย์ที่ 19 ธันวำคม 2564 

รูปแบบออนไลน์ ผ่ำนระบบ Microsoft Teams 
ห้อง 1 จ ำนวน 11 คน 
อำจำรย์ผู้วิพำกษ์: อ.ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนำศิลป์ อ.ดร.ถนัด แก้วเจริญไพศำล และ ผศ.ดร.สุนิสำ ช่อแก้ว 
นักศึกษำด ำเนินรำยกำร: นำยธรรมนูญ อ่ิมสมัย /นักศึกษาผู้น าเสนอ 15 นาที อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้วิพากษ์ 10 นาที 
ท่ี เวลำ รหัสประจ ำตัว ชื่อผู้น ำเสนอ หัวข้อ อำจำรย์ที่ปรึกษำ 

1 09.00-09.15 น. 
09.15-09.25 น. 

6220128001 นางสาวกาญจรัตน์ สิงห์ศร 
ตอบข้อซักถามจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมทางด้านความถี่ของ
ผู้บริโภค ที่มาใช้บริการผ่านสาขาของธนาคารกสิกร
ไทยแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี 

รศ.ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ 

2 09.25-09.40 น. 
09.40-09.50 น. 

6220128004 นายธรรมนูญ อิ่มสมัย 
ตอบข้อซักถามจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

การศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการเรียนการสอน
ออนไลน์ในภาวะวิกฤตโควิด-19 กรณีศึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรี 

3 09.50-10.05 น. 
10.05-10.15 น. 

6220128006 นางสาวปัญฑารีย์ อ่ากร่าง 
ตอบข้อซักถามจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

ปัจจัยส่วนบุคคลและการยอมรับความเสี่ยงที่มีผลต่อ
การตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภค 
ในจังหวัดชลบุรี 

4 10.15-10.30 น. 
10.30-10.40 น. 

6220128014 นางสาวอภิญญา วงค์ษา 
ตอบข้อซักถามจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

แรงจูงใจที่มีผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรที่ท าการปกครอง อ าเภอนิคมพัฒนา 
จังหวัดระยอง 

5 10.40-10.55 น. 
10.55-11.05 น. 

6220128019 นางสาวพัสตราภรณ์ ทองตะนุนาม 
ตอบข้อซักถามจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

ปัจ จั ยส่ วน บุคคลที่ มี ผ ลต่ อความพึ งพอ ใจ ใน
ค่าตอบแทนของบริษัท กรณีศึกษา บริษัท เอ็นเอ
สแอลฟูด จ ากัด (มหาชน) 

6 11.05-11.20 น. 
11.20-11.30 น. 

6220128024 นางสาวอ าพร สีหบุตร 
ตอบข้อซักถามจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ในองค์การของพนักงาน 
Generation Y กรณีศึกษา บริษัท เอ็นเอสแอลฟูด 
จ ากัด (มหาชน) 

7 11.30-11.45 น. 
11.45-11.55 น. 

6220128002 นายค านึง การเพียร 
ตอบข้อซักถามจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

คุณภาพชีวิตของพนักงานจ้างเหมาบริการ ประเภท
งานรักษาความสะอาด โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 

อ.ดร.ภาวิณี ชว่ยประคอง 

 11.55 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน  

8 13.00-13.15 น. 
13.15-13.25 น. 

6220128007 นางสาวพัชริดา สถาพรเจรญิยิ่ง 
ตอบข้อซักถามจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ก า ร จั ด ก า ร ส ว น ส า ธ า ร ณ ะ :  ก ร ณี ศึ ก ษ า 
สวนสาธารณะทุ่งหนองตะไกร ต าบลตะเคียนเตี้ย 
อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

อ.ดร.ภาวิณี ชว่ยประคอง 

9 13.25-13.40 น. 
13.40-13.50 น. 

6220128009 นายสุพล ลี่ไพฑูรย์ 
ตอบข้อซักถามจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ

การพัฒนาสวนสาธารณะในเขตต าบลปลวกแดง 
อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

10 13.50-14.05 น. 
14.05-14.15 น. 

6220122010 นางสาวสนุิสา อนิทรกัษา 
ตอบข้อซักถามจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ

เปรียบเทียบภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่
กับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีศึกษา หมู่ 10 
ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

 14.15 - 14.30 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน  

11 14.30-14.45 น. 
14.45-14.55 น. 

6220122012 นายสุรจิตต ์จันทา 
ตอบข้อซักถามจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ประสิทธิผลของการน านโยบายแก้ไขปัญหาสลากกิน
แบ่งรัฐบาลเกินราคาในช่วงสถานการณ์ COVID-19
ของพื้นที่ชลบุรี 

 

 14.55 - 16.00 น. - พิธีปิดกำรน ำเสนอผลงำนกำรศึกษำวิชำค้นคว้ำอิสระฯ 
โดย ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตรฯ 
- ให้ค ำแนะน ำเรื่องกำรเตรียมตัวสอบประมวลควำมรู้... 
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การศึกษาวิชาการค้นคว้าอสิระของ 
นักศึกษาหลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุรี 

ค ำสั่งผู้วิพำกษ์ IS MPPM ชลบุรี รุ่น 9 
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การศึกษาวิชาการค้นคว้าอสิระของ 
นักศึกษาหลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุรี 

ค ำสั่งอำจำรย์ที่ปรึกษำ IS MPPM ชลบุรี รุ่น 9 
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