
 

 

 
การน าเสนอผลงานการศึกษา 

วิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (รศ 9000) 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

 
 
 
 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ 
จังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 22 

 

 

 

 

 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์            สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 



ก 
 

บทความการศึกษาวิชาการศึกษาค้นควา้อิสระของ 
นักศกึษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณโุลก  

ค ำน ำ 
 

การรวบรวมและเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาโดยเฉพาะผลงานของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาเนื่องจากเป็นการกระตุ้นให้
นักศึกษาได้น าความรู้ที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการท าวิจัยแล้ว ยังกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายใน
ประเด็นต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับองค์ความรู้ที่นักศึกษาได้เรียนมา 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เล็งเห็นความส าคัญของการรวบรวมและเผยแพร่ผลงานของ
นักศึกษา จึงได้จัดท าหนังสือรวมบทความการท าวิจัยของนักศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวม
ผลงานการศึกษาและวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ        
ศูนย์การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ในวิชา รศ 9000 การศึกษาค้นคว้าอิสระ ในปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีหัวข้อ
การศึกษาวิจัยที่หลากหลายและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้  คณะรัฐประศาสนศาสตร์              
มีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาในระดับคณะเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายใน
ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์และการบริหารการพัฒนาอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะและนักศึกษาต่อไป 

เนื่องจากนักศึกษาเป็นนักวิจัยเบื้องต้นและระยะเวลาในการจัดท าโครงการศึ กษาค้นคว้า
อิสระมีจ ากัด ผลงานของนักศึกษาอาจจะมีข้อผิดพลาดในบางจุด คณะรัฐประศาสนศาสตร์ต้องขอ
อภัยมา ณ ที่นี้ด้วย  คณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย 
 
                                                                                คณะรัฐประศาสนศาสตร์   

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



ข 
 

บทความการศึกษาวิชาการศึกษาค้นควา้อิสระของ 
นักศกึษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณโุลก  

 
 



ค 
 

บทความการศึกษาวิชาการศึกษาค้นควา้อิสระของ 
นักศกึษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณโุลก  

 
 
 
 
 
 



ง 
 

บทความการศึกษาวิชาการศึกษาค้นควา้อิสระของ 
นักศกึษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณโุลก  

 
 
 
 
 
 
 
 



จ 
 

บทความการศึกษาวิชาการศึกษาค้นควา้อิสระของ 
นักศกึษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณโุลก  

 
 
 



ฉ 
 

บทความการศึกษาวิชาการศึกษาค้นควา้อิสระของ 
นักศกึษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณโุลก  

 
 
 



ช 
 

บทความการศึกษาวิชาการศึกษาค้นควา้อิสระของ 
นักศกึษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณโุลก  

 
ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนกำรศึกษำวิชำค้นคว้ำอิสระออนไลน์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จ.พิษณุโลก  รุ่นที่ 22 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00-17.00 น. (จ านวน 21 คน) 
----------------------------------------------------------- 

 
ห้อง 1 รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ ผศ.ดร.ปนันดำ  จันทร์สุกรี และ ผศ.ดร.จิระพงค์  เรืองกุน 
(ช่วงเช้ำ) (น ำเสนอ 10 นำที / ตอบข้อซกัถำม 10 นำที) 
 

ล ำดับ เวลำ เร่ือง ผู้น ำเสนอ อำจำรย์ที่ปรึกษำ 

1 09.00-09.10 น. 

สตรีกับบทบาททางการเมอืงและการท าหนา้ที่ในฐานะ
ก านนั ผู้ใหญ่บ้าน สมาชกิสภาทอ้งถิน่ และผู้บริหาร
ท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะพืน้ทีอ่ าเภอโพธิ์ประทับช้าง 
จังหวัดพิจิตร 

นายจารกุิตติ์ ป่ินสกุล ผศ.ดร.ตญิทรรศน์ ประทีปพรณรงค ์

  09.10-09.20 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒิ 

2 09.20-09.30 น. 
ปัญหาการสืบสวนคดยีาเสพติดในพื้นที่อ าเภอเมอืง
สุโขทยั จงัหวัดสุโขทยั 

นายธนกร เดชาศรตุาชัย ผศ.ดร.ตญิทรรศน์ ประทีปพรณรงค ์

  11.20-11.30 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒ ิ

3 09.40-09.50 น. 
ปัจจัยที่ส่งผลตอ่ความผกูพันองคก์รของบุคลากรสังกัด
กรมการปกครองในจังหวัดพิษณุโลก 

นางสาวมนิตรา อิสาสะวิน ผศ.ดร.ตญิทรรศน์ ประทีปพรณรงค ์

  09.50-10.00 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒิ 

4 10.00-10.10 น. 
แนวทางการบริหารความเสี่ยงโรแรมขนาดเล็ก 
กรณีศกึษา โรงแรมน ้าปาดรีสอรท์ อ าเภอน า้ปาด 
จังหวัดอุตรดิตถ ์

นายวชิรวชิญ์ สทุะนะ ผศ.ดร.ตญิทรรศน์ ประทีปพรณรงค ์

  10.10-10.20 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒ ิ     

5 10.20-10.30 น. 
ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานระบบ
สารบบคดีอิเลก็ทรอนกิส์ของส านกังานอัยการภาค 6 

นางสาวสายพิณ อินทโฉม ผศ.ดร.ตญิทรรศน์ ประทีปพรณรงค ์

  10.30-10.40 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒิ     
  10.40-10.50 น. พักเบรก 

6 10.50-11.00 น. 
ความรู้ความเขา้ใจของข้าราชการธรุการส านักงาน
อัยการภายในเขตท้องที่ภาค 6 เกีย่วกับพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

นางสาวธนัวาพร ขนุมธรุส ผศ.ดร.ตญิทรรศน์ ประทีปพรณรงค ์

  11.00-11.10 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒิ     

7 11.10-11.20 น. 
แนวทางในการป้องกนัปัญหายาเสพติดในพืน้ที่ต าบล
ถาวรวฒันา อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัด
ก าแพงเพชร 

นายวรีวัฒน์ ปิงพยอม ผศ.ดร.ตญิทรรศน์ ประทีปพรณรงค ์

  11.20-11.30 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒิ     

8 11.30-11.40 น. 
แนวทางการเพิม่ประสทิธิภาพการจ่ายกล้าไม้และการ
ติดตามผลการจ่ายกล้าไม้ สถานีเพาะช ากลา้ไม้จังหวัด
ก าแพงเพชร 

นายอนุวฒัน์ จันทสิทธิ ์ ผศ.ดร.ตญิทรรศน์ ประทีปพรณรงค ์

  11.40-11.50 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒิ     



ซ 
 

บทความการศึกษาวิชาการศึกษาค้นควา้อิสระของ 
นักศกึษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณโุลก  

ล ำดับ เวลำ เร่ือง ผู้น ำเสนอ อำจำรย์ที่ปรึกษำ 

9 11.50-12.00 น. 

แนวทางในการขับเคลื่อนโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยของรัฐบาล  กรณีศึกษา
โครงการงบจังหวัดละ 200 ล้านบาท ในพืน้ที่อ าเภอวัง
ทอง จังหวัดพิษณุโลก 

นายชนินทร ใหม่อุด ผศ.ดร.ตญิทรรศน์ ประทีปพรณรงค ์

  12.00-12.10 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒิ     
  12.10-13.10 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

 

(ช่วงบ่ำย) (น ำเสนอ 10 นำที / ตอบข้อซักถำม 10 นำที) 

10 13.10-13.20 น. 
ปัจจัยที่ส่งผลตอ่ประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคคลากรส านักงานจังหวัดสโุขทัย 

นางสาววรรณวิสา เฮิงมล รศ.ดร.ณัฐกริช เปาอนิทร ์

  13.20-13.30 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒิ    

11 13.30-13.40 น. 
การเพิ่มประสทิธิภาพในกระบวนการออกแบบการ
จัดท าแผนพัฒนาจังหวดัแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม
ของทุกภาคสว่น  

นายอัครเดช คลอ้ยบุญ รศ.ดร.ณัฐกริช เปาอนิทร ์

  13.40-13.50 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒิ    

12 13.50-14.00 น. 

ปัจจัยที่ส่งผลตอ่ประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลสายล าโพง อ าเภอ
ท่าตะโก จงัหวัดนครสวรรค์ ศกึษาเฉพาะกรณีของ
บุคลากรในสว่นงานส านกัปลัด 

นางสาวอญัธญิา แจ้งนาม รศ.ดร.ณัฐกริช เปาอนิทร ์

  14.00-14.10 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒิ     

13 14.10-14.20 น. 
การศกึษาปัจจยัทีม่ีผลต่อประสทิธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนทอ้งถิน่ ในเขตจังหวัด
นครสวรรค ์

นายพรีะ แดงทองด ี รศ.ดร.ณัฐกริช เปาอนิทร ์

  14.20-14.30 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒิ     
  14.30-14.40 น.  พักเบรก 

14 14.40-14.50 น. 
แรงจูงใจและความส าเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ของกอง
อาสารกัษาดินแดนจังหวัดก าแพงเพชร 

นายณฐัพล ปกเกษ รศ.ดร.ณัฐกริช เปาอนิทร ์

  14.50-15.00 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒิ     

15 15.00-15.10 น. 
การวเิคราะห์ จุดแข็ง จุดออ่น ปญัหาและอปุสรรค เพือ่
ก าหนดกลยทุธ์ในการด าเนินงาน กรณีศกึษา : 
ศูนย์วจิัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนอืตอนล่าง 

นายดิสภรณ์ อรรถาเวช รศ.ดร.ณัฐกริช เปาอนิทร ์

  15.10-15.20 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒิ    

16 15.20-15.30 น. 

ปัจจัยที่มีผลตอ่ประสทิธิภาพในการท างานของก านนั 
ผู้ใหญ่บ้าน ในการป้องกนัและแก้ไขปญัหาการแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
กรณีศกึษา ในพืน้ทีอ่ าเภอเมืองก าแพงเพชร 

นายอนุพนธ์ ปรารมภ์ รศ.ดร.ณัฐกริช เปาอนิทร ์

  15.30-15.40 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒ ิ     

17 15.40-15.50 น. 
ความรับผิดชอบของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทีเ่ปิดเผยขอ้มูลด้านความ
รับผิดชอบตอ่สังคม บริษัทในกลุ่ม SET 50 

นายอิทธิศักดิ์ ต๊ะค า รศ.ดร.ณัฐฐา วนิิจนัยภาค 

  15.50-16.00 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒิ     

18 16.00-16.10 น. 
การประเมนิผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบัิติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวดัสุโขทยั 

นางสาวเบญจมาศ สายาจักร ์ รศ.ดร.ณัฐฐา วนิิจนัยภาค 

  16.10-16.20 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒิ     



ฌ 
 

บทความการศึกษาวิชาการศึกษาค้นควา้อิสระของ 
นักศกึษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณโุลก  

ล ำดับ เวลำ เร่ือง ผู้น ำเสนอ อำจำรย์ที่ปรึกษำ 

19 16.20-16.30 น. 

 บทบาทหน้าที่ของฝ่ายปกครองในการบริหารจัดการ
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด– 19) ในพื้นที่อ าเภอพรานกระต่าย 
จังหวัดก าแพงเพชร  

นางสาวปิยธิดา บุญโสพิศ รศ.ดร.ณัฐฐา วนิิจนัยภาค 

  16.30-16.40 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒิ     

20 16.40-16.50 น. 
บทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้านที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานด้านการอ านวยความเป็นธรรม อ าเภอ
บึงนาราง จงัหวัดพิจิตร 

นายรัฐพงษ์ พาค า รศ.ดร.ณัฐฐา วนิิจนัยภาค 

  16.50-17.00 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒิ     

21 17.00-17.10 น. 
The different between generation X and Y on 
job motivation in workplace : An evidence in 
Thai Immigration Bureau 

Suparut Kunsron 
(MPA-EP) 

ศ.ดร.ทพิวรรณ หลอ่สุวรรณรัตน ์

  17.10-17.20 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒิ     

  17.20-17.30 น. 
 

ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ ให้ค ำแนะน ำกำรเตรียมตัวสอบประมวลควำมรู้ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ญ 
 

บทความการศึกษาวิชาการศึกษาค้นควา้อิสระของ 
นักศกึษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณโุลก  

 
ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนกำรศึกษำวิชำค้นคว้ำอิสระออนไลน์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จ.พิษณุโลก  รุ่นที่ 22 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00-17.00 น. (จ านวน 20 คน) 
----------------------------------------------------------- 

 
ห้อง 2   รศ.ดร.ณัฐกริช  เปำอินทร์  อ.ดร.ธนำพร  เต็งรัตนประเสริฐ และ ผศ.ดร.ธีระ  กุลสวัสดิ์ 
(ช่วงเช้ำ) (น ำเสนอ 10 นำที / ตอบข้อซักถำม 10 นำที) 

 
ล ำดับ เวลำ เร่ือง ผู้น ำเสนอ อำจำรย์ที่ปรึกษำ 

1 09.00-09.10 น. 
ปัจจัยที่มีผลตอ่การแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะ
บุคคลของกลุม่ชาติพนัธุ์นพืน้ทีอ่ าเภอแม่จรมิ  
จังหวัดน่าน 

นายศริชัช ช่างทอง รศ.ดร.ณัฐฐา วนิิจนัยภาค 

  09.10-09.20 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒิ     

2 09.20-09.30 น. 
ปัจจัยที่ส่งผลตอ่ประสทิธิภาพการปฏิบัตืงานบุคลากร
เรือนจ ากลางพิษณุโลก 

นางสุนทราภรณ์ เป่ียมไหวพริบ รศ.ดร.ณัฐฐา วนิิจนัยภาค 

  09.30-09.40 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒิ     

3 09.40-09.50 น. 
หัวข้อ แนวทางการจัดการขยะชมุชน : กรณีศึกษา
ชุมชนบ้านโนนปอแดง หมูท่ี่ 2 ต าบลสลกบาตร อ าเภอ
ขาณุวรลกัษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 

นางสาวอชิราภัสร์ นิพนธ์ภวูิชญ ์ รศ.ดร.ณัฐฐา วนิิจนัยภาค 

  09.50-10.00 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒิ     

4 10.00-10.10 น. 
การพัฒนากลไกส าหรับการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
กรณีศกึษา ศูนยร์าชการจังหวดัพิจิตร 

นายช านาญ จันทวาล รศ.ดร.ดนุวัศ สาครกิ  

  10.10-10.20 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒิ     

5 10.20-10.30 น. 
การศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อความผกูพันองคก์าร ของ
พนักงานราชการ สังกดัส านกัจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่
4 (ตาก) ท้องที่จังหวดัตาก 

นางสาวเตือนใจ ประทุมมา รศ.ดร.ดนุวัศ สาครกิ  

  10.30-10.40 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒิ     
  10.40-10.50 น. พักเบรก 

6 10.50-11.00 น. 
ปัจจัยที่ส่งผลตอ่ประสทิธิภาพการท างานในรูปแบบ 
Work Form Anywhere (WFA) ฝ่ายก่อสร้างระบบส่ง 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

นายอดิศักดิ์ สุทธิรกัษ์ รศ.ดร.ดนุวัศ สาครกิ  

  11.00-11.10 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒิ     

7 11.10-11.20 น. 
ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาเทคโนโลยดีิจิทัลของ
งานทะเบียนและบัตร กรณีศกึษาส านกัทะเบียนอ าเภอ
ในพื้นทีจ่ังหวัดพจิิตร 

นายสทิธิชยั โนฤทธิ ์ รศ.ดร.ดนุวัศ สาครกิ  

  11.20-11.30 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒิ     

8 11.30-11.40 น. 
แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการ บริษัท ซงิซิงเฮง 
จ ากัด จังหวัดเชียงใหม ่

นางสาวสุตาภทัร ชอบธรรม รศ.ดร.ดนุวัศ สาครกิ  

  11.40-11.50 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒิ     



ฎ 
 

บทความการศึกษาวิชาการศึกษาค้นควา้อิสระของ 
นักศกึษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณโุลก  

ล ำดับ เวลำ เร่ือง ผู้น ำเสนอ อำจำรย์ที่ปรึกษำ 

9 11.50-12.00 น. 
การมสี่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ กรณีศกึษาองคก์ารบริหารส่วนต าบล
คันโช้ง อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 

นางสาวอุไรวรรณ สนุิมิตไพรวัน รศ.ดร.ดนุวัศ สาครกิ  

  12.00-12.10 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒิ     

  12.10-13.10 น. 
 

พักรบัประทำนอำหำรกลำงวัน 
  

 
(ช่วงบ่ำย) (น ำเสนอ 10 นำที / ตอบข้อซักถำม 10 นำที) 

     
ล ำดบั เวลำ เร่ือง ผู้น ำเสนอ อำจำรย์ที่ปรึกษำ 

10 13.10-13.20 น. 
แนวโน้มของการฟืน้ฟูประเพณีวฒันธรรมของชาวไทด า
ในอีก 5 ปีข้างหน้า 

นายสถิต ทาศิลป์ รศ.ดร.ดนุวัศ สาครกิ  

  13.20-13.30 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒิ     

11 13.30-13.40 น. 
แรงจูงใจที่มผีลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
บุคลากร  กรณีศึกษาส านักงานที่ดินในพืน้ที่จังหวัดน่าน 

นางสาวจรวยพร ขันทะยศ รศ.ดร.บุญอนันต์ พนิยัทรัพย ์

  13.40-13.50 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒิ     

12 13.50-14.00 น. 

กลยทุธก์ารตลาดบรกิารกับการตัดสนิใจซ้ือซ ้า
ผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟในช่วงสถานการณ ์COVID-19 
กรณีศกึษา ศูนย์ OTOP วิสาหกิจชมุชนกลุม่กาแฟบ้าน
ถ ้าสิงห ์จังหวัดชมุพร  

นายจักรพันธุ ์จ าปาแก้ว รศ.ดร.บุญอนันต์ พนิยัทรัพย ์

  14.00-14.10 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒิ     

13 14.10-14.20 น. 
ปัจจัยด้านการบริหารที่มผีลต่อประสิทธิภาพการท างาน 
กรณีศกึษา ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตาก 

นายปณัฑ ฉ ่าชะเอม รศ.ดร.บุญอนันต์ พนิยัทรัพย ์

  14.20-14.30 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒิ     
  14.30-14.40 น.  พักเบรก 

14 14.40-14.50 น. 
พฤติกรรมตามแผนที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
กรณีศกึษา ต าบลท้องฟ้า อ าเภอบ้านตาก จงัหวัดตาก 

นางสาวสาวติรี ศรีสมบัต ิ รศ.ดร.บุญอนันต์ พนิยัทรัพย ์

  14.50-15.00 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒิ     

15 15.00-15.10 น. 
ภาวะผู้น าใฝ่บรกิารที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ให้บริการของก านนัผู้ใหญ่บ้าน สังกัดที่ท าการปกครอง
จังหวัดก าแพงเพชร 

นางสาวสาวติรี ขันแก้ว รศ.ดร.บุญอนันต์ พนิยัทรัพย ์

  15.10-15.20 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒ ิ    

16 15.20-15.30 น. 

แนวทางการบรกิารจัดการแบบมีสว่นร่วมในส่วนภาค
ราชการภายในอ าเภอน ้าปาด กรณกีารแก้ไขปัญหา
เรื่องร้องเรยีน/รอ้งทกุขข์องศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอน ้า
ปาด จังหวัดอตุรดิตถ ์

นายนพนิวฒัน์ อัคจร รศ.ดร.ปกรณ ์ปรยีากร 

  15.30-15.40 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒิ     

17 15.40-15.50 น. 

ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อการพฒันาบทบาทและขับเคลื่อน
การท างานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ให้มี
ประสิทธภิาพ  กรณีศกึษา ต าบลภนู ้าหยด อ าเภอ
วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ ์

นางสาวพิรพร ทองล ี รศ.ดร.ปกรณ ์ปรยีากร 

  15.50-16.00 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒิ     



ฏ 
 

บทความการศึกษาวิชาการศึกษาค้นควา้อิสระของ 
นักศกึษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณโุลก  

ล ำดับ เวลำ เร่ือง ผู้น ำเสนอ อำจำรย์ที่ปรึกษำ 

18 16.00-16.10 น. 

แนวทางการแก้ไขปัญหาการให้บรกิารงานทะเบียน
ราษฎรแก่ผู้มารับบริการด้านสัญชาติและสถานะบุคคล
กรณีศกึษา ส านักทะเบียนอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
จังหวัดเพชรบูรณ ์

นายมงคล ใสนวล รศ.ดร.ปกรณ ์ปรยีากร 

  16.10-16.20 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒิ     

19 16.20-16.30 น. 

การประเมนิผลโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเขม้แข็งตาม
แนวทางแผน่ดนิธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) 
ประจ าปี 2563 ระดับจังหวัด กรณีศกึษา บ้านบุ่ง  
หมู่ที่ ๕ ต าบลศรภีิรมย์ อ าเภอพรหมพริาม  
จังหวัดพิษณุโลก 

นายอนุชิต นรเศรษฐกร รศ.ดร.ปกรณ ์ปรยีากร 

  16.30-16.40 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒ ิ     

20 16.40-16.50 น. 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดบรกิารสาธารณะ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ กรณีศกึษาเทศบาล
ต าบลห้วยลาน อ าเภอดอกค าใต ้จังหวัดพะเยา 

นางสาวฐิติรัตน์ ใจด ี รศ.ดร.ปกรณ ์ปรยีากร 

  16.50-17.00 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒ ิ     

  
17.00-17.30 น. 

 
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ ให้ค ำแนะน ำกำรเตรียมตัวสอบประมวลควำมรู้ 
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แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร 
กรณีศึกษาส านักงานที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดน่าน 

 
จรวยพร ขันทะยศ* 

 

บทคัดย่อ 
 
การวิจัย “แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรกรณีศึกษาส านักงานที่ดิน          

ในพื้นที่จังหวัดน่าน” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
บุคลากรส านักงานที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดน่าน ศึกษาความสัมพันธ์ของแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
การท างานของบุคลากรส านักงานที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดน่าน และเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของแรงค ้าจุน
ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร ส านักงานที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดน่าน 
 ผลการศึกษา แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร กรณีศึกษาส านักงาน

ที่ดิน ในพ้ืนที่จังหวัดน่าน พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = 4.11 S.D. = 0.46) เมื่อ
พิจารณาแรงจูงใจ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานในรายด้านทั้ง 5 ด้านพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบต่องาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 

( = 4.22 S.D. = 0.53) รองลงมา คือ ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก   

(  = 4.17 S.D. = 0.52) และลักษณะของงานที่ปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = 4.10 S.D. = 0.56) 

ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านความมั่นคงก้าวหน้า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = 
3.99 S.D. = 0.62) ดังนั้น หน่วยงานควรให้ความส าคัญด้านความรับผิดชอบต่องาน โดยปลูกฝังให้
บุคลากรค านึงถึงคุณภาพของงานเสมอ มีความกระตือรือร้นในการท างานที่ได้รับมอบหมาย ในการ
ปฏิบัติงานบุคลากรมีอิสระ ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ปฏิบัติงานได้
ส าเร็จตามเวลาและปริมาณงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย และปลูกฝังให้บุคลากรมุ่งมั่นพยายาม
หาวิธีป้องกัน และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ  

ผลการศึกษา แรงค ้าจุนที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร กรณีศึกษาส านักงาน
ที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดน่าน พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงค ้าจุนที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร กรณีศึกษาส านักงานที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดน่าน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก (  = 4.04 S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณาแรงค ้าจุนที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานในราย
 

*นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
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ด้านทั้ง 9 ด้าน พบว่า  ล าดับที่หนึ่ง ด้านเพ่ือนร่วมงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.13 S.D. = 

0.57) ล าดับที่สองรองลงมาคือ ด้านวิธีการปกครองบังคับบัญชา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = 4.12  

S.D. = 0.58)  ล าดับที่สาม ด้านผู้ใต้บังคับบัญชา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = 4.09 S.D. = 0.55) 

ล าดับที่สี่  ด้านสภาพการท างาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = 4.05 S.D. = 0.60) ล าดับที่ห้า ด้าน

การนิเทศงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = 4.04 S.D. = 0.57) ล าดับที่หก ด้านสถานะทางอาชีพ 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = 4.03 S.D. = 0.60) ล าดับที่เจ็ด ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา        

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = 4.02 S.D. = 0.55) ซึ่งเท่ากันกับด้านนโยบายและการบริหาร มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = 4.02 S.D. = 0.52) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ล าดับที่แปด คือ 

ด้านค่าตอบแทน มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก (  = 3.82 S.D. = 0.79) ดังนั้น หน่วยงานควรให้
ความส าคัญด้านเพ่ือนร่วมงาน ปลูกฝังให้บุคลากรในหน่วยงานมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และให้
ความร่วมมือกันในการปฏิบัติงาน หน่วยงานควรมีการอบรมสัมมนาพัฒนาทีมงานในหน่วยงานเพ่ือ
สร้างความสนิทสนมกลมเลียวกันเพ่ือให้ง่ายต่อการติดต่อประสานงาน และสร้างบรรยากาศที่ดีในการ
ท างาน 
  
ค าส าคัญ: แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร กรณีศึกษาส านักงานที่ดินในพ้ืนที่ 
             จังหวัดน่าน 
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บทน า 
 

หน่วยงานของส านักงานที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดน่านพบปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
การท างานของบุคลากรหลายด้าน ได้แก่ บุคลากรกลุ่มผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่   
ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาได้ หรือไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนดได้ กรณีดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหางานค้าง มีสาเหตุเนื่องจากบุคลากรขาดความช านาญ      
ขาดความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายได้ 
ประกอบกับหน่วยงาน ไม่มีนโยบายเกี่ยวกับการให้ความส าคัญในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อย่างจริงจัง ไม่มีกิจกรรมเสริมทักษะด้านวิชาการและกิจกรรมสัมพันธ์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือเป็น
เป้าหมายสูงสุด คือ ท าให้พนักงานมีประสิทธิภาพ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ลดปัญหาการโยกย้าย  
ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นต่อเนื่องไม่ก่อให้เกิดปัญหางานค้าง สร้างความรักในองค์กร พร้อมทั้ง
ผลักดันองค์กรไปสู่ความส าเร็จและเป้าหมายที่วางไว้ (พระมหาทองมี (สุทฺธิจิตฺโต), 2554) เหตุการณ์
ปัญหางานค้างนั้นยังคงเป็นปัญหาที่ท าให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกรมที่ดินและส านักงาน
ที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดน่าน กระทบต่อความพึงพอใจของประชาชน ผู้มาขอรับบริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบไม่ได้รับการแก้ไขเยียวยา หรือมีการแก้ไขล่าช้าไม่ทันการณ์ 
ก่อให้เกิดความเสียหายหลายๆ ด้าน ซึ่งปัญหาดังกล่าวท าให้ผู้บังคับบัญชาในระดับเหนือตนขึ้นไปเกิด
ความไม่ไว้วางใจและขาดความความน่าเชื่อถือในการที่จะมอบหมายงานต่างๆ ที่ส าคัญให้ปฏิบัติ  ใน
กรณีสาเหตุงานค้างดังกล่าวท าให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานถูกตักเตือนหรือถูกด าเนินการทางวินัย 
ตลอดจนมีการร้องเรียนร้องทุกข์ไปยังกรมที่ดินต้นสังกัด เป็นสาเหตุให้บุคลากรเกิดความเครียด ไม่มี
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน ส่งผลกระทบต่อการพิจารณาประเมินผลปฏิบัติงาน เกิดผลกระทบด้านการ
ปรับขั้นเงินเดือนต่างๆ และน าไปสู่ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน เมื่อบุคลากรได้รับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ เกิดปัญหาท าให้บุคลากรมีภาวะความเครียด
ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพตามมาและท าให้ปฏิบัติงานได้ไม่เต็มที่ และปัญหาด้านสุขภาพเป็นสาเหตุ
ให้บุคลากรมีภาระค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น ปัญหาเหล่านี้ท าให้บุคลากรของหน่วยงานตัดสินใจโยกย้าย
บ่อยครั้งส่งผลให้งานบางอย่างชะงักหรือไม่ได้รับการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น เพ่ือเป็นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของ
บุคลากรส านักงานที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดน่าน ผู้วิจัยในฐานะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในส านักงานที่ดินพ้ืนที่
จังหวัดน่าน จึงมีความสนใจที่จะศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร 
กรณีศึกษาส านักงานที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดน่าน เพ่ือศึกษาปัจจัยจูงใจและปัจจัยค ้าจุนที่มีผลต่อ
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ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร เพ่ือน าผลการศึกษาวิจัยที่ได้รับ ไปเป็นแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรในการท างานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรส านักงานที่ดิน     
ในพ้ืนที่จังหวัดน่าน 

2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร
ส านักงานทีด่ินในพื้นท่ีจังหวัดน่าน    

3)  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของแรงค ้าจุนที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร
ส านักงานที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดน่าน 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

การศึกษา “แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร กรณีศึกษาส านักงานที่ดิน        
ในพ้ืนที่จังหวัดน่าน” ผู้ศึกษาได้ศึกษาและค้นคว้าเอกสารและรายงานการวิจัยต่างๆ ทบทวนทฤษฎี 
แนวคิด และและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 

1.  ทฤษฎีแรงจูงใจในการท างาน 
Herzberg (1968) ได้คิดค้นทฤษฎีแรงจูงใจในการท างาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง 

ในวงการบริหาร ชื่อทฤษฎีของ Herzberg (1968) ทฤษฎี 2 ปัจจัย ประกอบด้วย 1) ปัจจัยจูงใจหรือ
ปัจจัย ที่เป็นตัวกระตุ้นในการท างาน (Motivation Factors) และ 2) ปัจจัยอนามัยหรือปัจจัยที่ช่วย
ลดความไม่พึงพอใจในการท างาน (Hygiene Factors) (กมลพร กัลยาณมิตร, 2559, น. 175-183) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1)   ปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นในการท างาน (Motivation Factors) เป็น
ปัจจัยภายในที่ขับเคลื่อนพฤติกรรมของมนุษย์ที่สัมพันธ์กับธรรมชาติภายในของงานที่ท า แต่ไม่
จ าเป็นต้องสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมโดยรอบและเป็นกลุ่มปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานท างาน
ด้วยความพึงพอใจน าไปสู่ทัศนคติทางบวกและการจูงใจที่แท้จริง ซึ่งประกอบด้วย 5 ปัจจัย ดังนี้ (กมลพร 
กัลยาณมิตร, 2559, น. 175-183) 
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(1)  การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง เป็นความ
ต้องการที่จะให้ตนเอง มีค่าในสายตาของตนเองและผู้อื่น เชื่อมันในตนเอง ถ้าต้องการอะไรที่น ามาซึ่ง
ชื่อเสียง และเกียรติยศ ความส าเร็จ ความรู้ความสามารถ ต าแหน่งในหน้าที่การงาน คนที่ยอมรับนับ
ถือตนเองมองเห็นคุณค่าและความสามารถของตนเองนั้น การได้รับการยอมรับนับถือ  ไม่ว่าจาก
ผู้บังคับบัญชา จากเพ่ือน จากผู้มาขอรับค าปรึกษา หรือการแสดงออกอ่ืนใด ที่แสดงให้เห็นถึงการ
ยอมรับในความสามารถเมื่อได้ท างานอย่างใดอย่างหนึ่งบรรลุผลส าเร็จ การยอมรับนับถือจะแฝงอยู่
กับความส าเร็จในงานด้วย (จุรี วรรณาเจริญกุล, 2558, น. 32) 

(2)  ความส าเร็จในการท างานของบุคคล (Achievement) หมายถึง การที่
บุคคลสามารถท างานได้เสร็จสิ้น และประสบผลส าเร็จอย่างดี มีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ 
การรู้จักป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อผลงานส าเร็จเขาจึงเกิดความรู้สึกพอใจและปลื้มใจในผลส าเร็จของ
งานนั้นอย่างยิ่ง 

(3)  ความก้าวหน้า (Advancement) หรือโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้า
ในอนาคต (Possibility of Growth) หมายถึง ได้รับเลื่อนขั้นต าแหน่งให้สูงขึ้นของบุคคลในองค์การ 
การมีโอกาสได้ศึกษาเพ่ือหาความรู้เพ่ิมเติม หรือได้รับการฝึกอบรม ตลอดถึงสถานการณ์ที่บุคคล
สามารถได้รับความก้าวหน้าในทักษะวิชาชีพ 

(4)  ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้น
จากการได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ๆ และมีอ านาจในการรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ ไม่มีการ
ตรวจสอบหรือควบคุมอย่างใกล้ชิด 

(5)  ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (The Work Itself)  หมายถึง งานที่น่าสนใจ 
งานที่ต้องอาศัยความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ท้าทายให้ต้องลงมือท าหรือเป็นงานที่มีลักษณะสามารถ  ท า
ตั้งแต่ต้นจนจบได้โดยล าพังผู้เดียว 

2) ปัจจัยค ้าจุนหรือปัจจัยที่ช่วยลดความไม่พ่ึงพอใจในการท างาน  (Hygiene 
Factors) เป็นปัจจัย  ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง เป็นเพียงสิ่งที่สกัดกั้นไมให้บุคลากรเกิดความไม่พอใจ 
แต่ไม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นได้ ปัจจัยในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นปัจจัยฟ้ืนฐานที่จ าเป็นต้อง
ได้รับการสนองตอบ ถ้าไม่มีหรือมีในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับบุคคลในองค์การจะท าให้เกิดความไม่
พึงพอใจในการท างานขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 10 ปัจจัย ได้แก่ (กมลพร กัลยาณมิตร, 2559, น. 175-
183) 

(1)  เงินเดือน (Salary) และสวัสดิการ หมายถึง เงินเดือน ค าจ้าง และ
ผลตอบแทนที่องค์การจ่ายให้แก่บุคลากรส าหรับการท างานให้องค์การ รวมถึงการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ในหน่วยงานให้เหมาะสม เป็นธรรมและเป็นที่พอใจของบุคลากรที่ท างาน 
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(2)  ความสั ม พั น ธ์ กั บหั วห น้ างาน  ( Interpersonal Relations with 
Supervision) หมายถึง การติดต่อจะเป็นกิริยาหรือวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สามารถ
ท างานร่วมกัน มีความเข้าใจเป็นอย่างดีต่อกัน เช่น ความสนิทสนม ความจริงใจ ความร่วมมือ และกา
ได้รับความช่วยเหลือจากหัวหน้างาน 

(3)  ความสัมพันธ์กับ เพ่ือนร่วมงาน ( Interpersonal Relations with 
Peers) หมายถึง การติดต่อไม่ว่าจะเป็นกิริยาหรือวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สามารถ
ท างานร่วมกัน มีความเข้าใจ ซึ่งกันและกันอย่างดีต่อกัน เช่น ความสนิทสนม ความจริงใจ ความ
ร่วมมือ และการได้รับความช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงาน 

(4)  ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา (Interpersonal Relations with 
Subordinators) หมายถึง การติดต่อไม่ว่าจะเป็นกิริยาหรือวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
สามารถท างานร่วมกัน มีความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างดีต่อกัน เช่น ความสนิทสนม ความจริงใจ 
ความร่วมมือ และการได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใต้บังคับบัญชา 

(5)  สถานะของอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนั้นเป็นที่ยอมรับนับถือของ
สังคมมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

(6)  นโยบายและการบริห ารขององค์ การ (Company Policy and 
Administration) หมายถึง การจัดการและการบริหารงานขององค์การ การติดต่อสื่อสารภายใน
องค์การ ได้แก่ นโยบาย  การควบคุมดูแลระบบขั้นตอนของหน่วยงาน ข้อบังคับ วิธีการท างาน การ
จัดการ วิธีการบริหารงานขององค์การ มีการแบ่ งงาน ไม่ซับซ้อน มีความเป็นธรรม มีการเขียน
นโยบายที่ชัดเจน และมีการแจ้งนโยบายให้ทราบอย่างทั่วถึง 

(7)  สภาพการท างาน (Working Conditions) หมายถึง สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพของที่ท างานได้แก่ แสงสว่าง อุณหภูมิ การระบายอากาศ ห้องท างาน กลิ่น บรรยากาศ
ในการท างาน ชั่วโมงในการท างานเป็นต้น รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการท างาน 

(8)  ความมั่นคงในงาน (Job Security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มี
ต่อความมั่นคงในการท างาน ความยั่งยืนของอาชีพหรือความมั่นคงขององค์การ 

(9) การบั งคับบัญชาและการควบคุมดูแล (Supervision) หมายถึง 
ลักษณะการบังคับบัญชาของหัวหน้างาน ความยุติธรรมในการแบ่งและกระจ่ายงานของผู้บังคับบัญชา 
ความสามารถของผู้บังคับบัญชาในการบริหารงาน การให้ค าแนะน าแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา การสั่งงาน 
การมอบหมายงาน วิธีการดูแลควบคุมการปฏิบัติงาน การรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา การสอนงานมีความชัดเจน เป็นต้น 
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ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า แรงจูงใจเป็นพฤติกรรมเชิงบวกในการท างานที่สร้างประโยชน์แก่องค์กรที่
จะต้องได้รับการเสริมแรงจากภายในก่อนที่จะสามารถแสดงออกมาได้ และเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมสูงขึ้น และส่งผลต่อความเติบโต ความก้าวหน้า และความมั่นคง ของ
องค์กร ผู้บริหารจึงต้องจัดให้มีปัจจัยทั้งสองกลุ่ม เพ่ือตอบสนองความต้องการของบุคลากรภายใน
องค์กรอย่างเหมาะสม เป็นการสร้างแรงจูงใจและขจัดความรู้สึกไม่พอในการท างานของบุคลากรให้
หมดไป ซึ่งจะท าให้บุคลากรภายในองค์กรเกิดความพึงพอใจ มีความรักและความผูกพันต่อองค์กร 
ตลอดถึงท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการท างานอย่างกระตือรือร้นในการพัฒนาองค์กรให้
เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง  

 
2. แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างาน 
จากการศึกษา ค าว่า “ประสิทธิภาพ” หมายถึง การใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่าโดยไม่ให้

เกิดความสูญเปล่าหรือความสูญเสีย ทรัพยากรต่างๆ คือ ปัจจัยที่ใช้ในการบริหารจัดการ ได้แก่ 1) 
ปัจจัยด้านแรงงาน ที่ส าคัญต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยจ านวนพนักงาน ค่าจ้าง
เงินเดือนพนักงาน และจ านวนชั่วโมงท างาน 2) ปัจจัยด้านต้นทุนการด าเนินงานที่ส าคัญต่อการเพ่ิม
ผลผลิตหรือประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย เงินลงทุน ชั่วโมงการท างานของเครื่องจักร
หรือพาหนะ 3) ปัจจัยด้านพลังงานที่ส าคัญต่อการเพ่ิมผลผลิตหรือประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย น ้ามัน ไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติ 4) ปัจจัยด้านเครื่องมือที่ส าคัญต่อการเพ่ิมผลผลิตหรือ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานประกอบด้วยความพร้อมใช้ของเครื่องจักรหรือพาหนะ และ 5) ปัจจัย
ด้านวัตถุดิบส าคัญต่อการเพ่ิมผลผลิตหรือประสิทธิภาพการปฏิบัติงานประกอบด้วย ปริมาณ หรือ
จ านวนเครื่องจักรหรือพาหนะ และระดับราคาเพ่ือการลงทุน (จ าลักษณ์ ขุนพลแก้ว, 2551, น. 148, 
164) 

จากค ากล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง การกระท าใดๆ ที่บรรลุผลตามที่
ต้องการและตั้งเป้าหมายไว้ โดยสามารถประหยัดและลดการสูญเสียของทรัพยากรต่างๆ ในการด าเนิน
กิจกรรม ที่มุ่งผลิตผลลัพธ์ โดยมสัดส่วนของต้นทุนหรือปัจจัยน าเข้าในการลงทุนน้อยที่สุด เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ อย่างทันต่อเหตุการณ์ และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรอย่างคุ้มค่า 

 
3.  ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 
ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง คุณลักษณะส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ  อายุ

สถานะภาพ ระดับการศึกษา อายุงาน (ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน) และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จาก
การศึกษาและทบทวนวรรณกรรม พบว่า สุพรรษา บุญนิติภพ (2561) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผล
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ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร องคก์ารบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอเขาพนม จังหวัด
กระบี่ จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุการศึกษา และต าแหน่งงาน ไม่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน บุคลากรมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ใน
ระดับสูง  เช่นเดียวกับผลการศึกษาของจิตราวรรณ ถาวรวงศสกุล (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
การศึกษาปัจจัยกระบวนทัศน์ทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานระดับ 
2-7 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส านักงานใหญ่ ผลการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า อายุ สถานะ ระดับ
การศึกษา อัตราเงินเดือน ระดับต าแหน่งงาน ต่างกัน มีประสิทธิภาพการท างานไม่แตกต่างกัน จาก
การศึกษาสรุปได้ว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงาน รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผล
ต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร กรณีศึกษาส านักงานที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดน่าน ที่ไม่แตกต่างกัน 
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

จากการที่ได้ทบทวนวรรณกรรมพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อายุงาน รายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร 
กรณีศึกษาส านักงานที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดน่านได้ ซึ่งอาจแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นอยู่กับลักษณะของ
งานที่ท า 
 

4.  ความสัมพันธ์ระหว่างความส าเร็จในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 
ความส าเร็จในการท างาน หมายถึง การที่บุคคลสามารถท างานได้เสร็จสิ้นและประสบ

ความส าเร็จอย่างดี มีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ และรู้จักป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นครั้นผลงาน
ส าเร็จเขาจึงเกิดความรู้สึกพอใจและปลื้มใจในผลของงานอย่างยิ่ง ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน เป็น
เป้าหมายหลักของการบริหารงาน เพ่ือให้ผู้บริหารได้ก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์และเป้าหมาย
ในการปฏิบัติงานแล้ว สิ่งส าคัญคือท าอย่างไรจึงจะสามารถน านโยบายและ กลยุทธ์ต่างๆ มาประยุกต์
สู่การปฏิบัติ เพ่ือผู้ปฏิบัติงานจะสามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จได้ตามเป้าหมาย จากการศึกษาค้นว้า
พบว่า งานวิจัยของ นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558, น. 88) ที่พบว่า ความส าเร็จในการท างาน อยู่ในระดับ
มาก โดยที่ท่านพยายามหาวิธีปรับปรุงแก้ไขงานที่ ปฏิบัติอยู่ ให้ดีขึ้นเสมอ จนท าให้บุคลากรมี
ความรู้สึกว่า ตนเองได้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานที่ประสบความส าเร็จของหน่วยงาน  ซึ่งงานวิจัยของ
คมกริช เสาวิจิตร (2556, น. 68) ผลการศึกษาด้านความส าเร็จในงานที่ปฏิบัติ พบว่า อยู่ในระดับมาก 
จากแนวคิดดังกล่าวข้างตน้ผู้วิจยัสามารถสรุปได้ว่า  ปัจจัยด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของแต่ละบุคคลที่จะท างานได้เสร็จสิ้น มีการพยายามหาวิธีการ มีการ
วางแผน ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขงานที่ปฏิบัติอยู่เพ่ือให้งานส าเร็จ โดยมุ่งหวังให้งานที่ปฏิบัตินั้น
ประสบความส าเร็จอย่างมีคุณภาพ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นผู้วิจยัสามารถสรุปได้ว่า  ปัจจัยด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน
ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของแต่ละบุคคลที่จะท างานได้เสร็จสิ้น มีการพยายามหาวิธีการ มี
การวางแผน ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขงานที่ปฏิบัติอยู่เพ่ือให้งานส าเร็จ โดยมุ่งหวังให้งานที่ปฏิบัตินั้น
ประสบความส าเร็จอย่างมีคุณภาพ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 
5.  ความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับการยอมรับนับถือที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 
ผจญ เฉลิมสาร (2555) ได้อธิบายว่า การได้รับการยอมรับนับถือ หมายถึง การได้รับการ

ยอมรับนับถือจากผู้บังคับ บัญชา เพ่ือนร่วมงาน กลุ่มเพ่ือน และบุคคลอ่ืนทั่วไป ซึ่งการยอมรับนับถือ
นี้บางครั้งอาจแสดงออกในรูปของการยกย่องชมเชย ซึ่งสอดคล้องกับ สุรีย์พร น้อยมณี (2558) ได้
ศึกษาและให้ความหมายเกี่ยวกับการยอมรับนับถือ จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ธนัญกรณ์ 
ราศรี (2558) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานของ
บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พบว่า ปัจจัยจูงใจด้านการได้รับการยอมรับนับถือ มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยมี
ความสัมพันธ์ในระดับปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับ จันทร์แรม พุทธนุกูล 
(2554) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรีผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการท างาน
ได้แก่ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความส าเร็จในการท างาน ด้าน
ความก้าวหน้าในต าแหน่ง มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลางทุก
ด้านและเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การได้รับการยอมรับนับถือที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างาน ซึ่งการได้รับการยอมรับนับถือย่อมได้รับจากผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน 
กลุ่มเพ่ือน และบุคคลอ่ืนทั่วไป ซึ่งการยอมรับนับถือนี้บางครั้งอาจแสดงออกในรูปของการยกย่อง
ชมเชย ต่อผลส าเร็จของงาน ท าให้บุคคลเกิดความภาคภูมิใจ 

 
6.  ความสัมพันธ์ของความรบัผิดชอบต่องานที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 
ความรับผิดชอบต่องาน หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการได้รับมอบหมายให้

รบัผิดชอบงานใหม่ๆ และมีอ านาจในการรับผิดชอบงานอย่างเต็มที ความรับผิดชอบเป็นลักษณะของ
บุคคลที่แสดงออกถึงความเอาใจใส่ จดจ่อตั้งใจ มุ่งมั่นต่อหน้าที่การงาน จากการศึกษาค้นคว้าและ
ทบทวนวรรณกรรมพบว่า อรสุดา ดุสิตรัตนกุล (2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
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ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์: ศึกษาเฉพาะกรณี ของ
บุคลากรส่วนกลาง ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย ด้านความรับผิดชอบส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
ระดับมาก มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

สรุปได้ว่าความรับผิดชอบต่องานมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง 
บุคคลต้องมคีวามเอาใจใส่ จดจ่อตั้งใจ มุ่งมั่นต่อหน้าที่การงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บรรลุผล
ส าเร็จตามความมุ่งหมายในเวลาที่ก าหนด ยอมรับผลการกระท าทั้งผลดีและผลเสียที่เกิดขึ้น รวมทั้ง
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นเพ่ือส่งผลให้การปฏิบัตินั้นหน้าที่ส าเร็จลุล่วง 

 
7.  ลักษณะของงานที่ปฏิบัติที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หมายถึง ความรู้สึกที่มีต่องาน งานมีความน่าสนใจท้าทาย ความสามารถ 

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การส่งเสริมหรือกระตุ้น ให้ผู้ปฏิบัติงานมีความตื่นตัว มีโอกาสได้เรียนรู้สิ่ง
ใหม่ และมีความผูกพันกับงาน จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมพบว่า ณัฐวัตร เป็งวันปลูก 
(2560, น. 40) ได้ศึกษาระดับความพึงพอใจในการท างานของพนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
จังหวัดล าพูน และเพ่ือให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของพนักงานที่มีต่อสวัสดิการที่
ได้รับจากบริษัทเพ่ือเป็นแนวทางเพ่ือที่จะน ามาใช้พัฒนาระบบ ค่าจ้าง และสวัสดิการของบริษัท 
ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจด้านสภาพการท างานในการปฏิบัติหน้าที่โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลางสอดคล้องกับ สุธานิธ์ นุกูลอ้ึงอารี (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจในงาน ของพนักงาน
บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) กรณีพนักงานบริษัทการบินไทยฯ ผลการวิจัยพบว่า ความพึง
พอใจด้านลักษณะงาน มีผลต่อการการท างาน อยู่ในระดับมาก  

สรุปได้ว่าลักษณะของงานที่ปฏิบัติมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง 
ถ้าลักษณะของงานที่บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีความสุขที่ได้ท างานดังกล่าวย่อม
ออกมาดีและประสบความส าเร็จ งานมีคุณภาพ ดังนั้น สรุปได้ว่า ลักษณะของงานที่ปฏิบัติส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร 
 

8.  ความสัมพันธ์ของความม่ันคงก้าวหน้าที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 
ประสิทธิ์ชัย พิภักดี (2552, น. 46) ได้สรุปความหมายของค าว่า ความมั่นคงก้าวหน้าในงาน      

ไว้ว่า หมายถึง ลักษณะงานที่ก าลังท าอยู่มีความเหมาะสม และท าให้รู้สึกว่าจะมีอนาคตที่ดีขึ้น ซ่ึงจาก
การศึกษาผลการวิจัยของ ศุกลวัฒน์ นิธิกุลธนาโรจน์ (2552) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ฮินเดโลร์ เลนส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
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ผลการศึกษา พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ว่า
ความก้าวหน้ามีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ประกอบกับผล
การศึกษาของ มลทา พิทักษ์ (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน สังกัดส านักงานมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีระดับความคิดเห็นว่าปัจจัยด้านความมั่นคงก้าวหน้ามีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งไปในทิศทางเดียวกันกับผลการวิจัยของ  
คมกริช เสาวิจิตร (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติพนักงาน
ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยด้านความมั่นคงและโอกาสก้าวหน้ามีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก แต่จะแตกต่างจากผลการวิจัยชอง วิโรจน์ ทรงนิรันดร์ (2552) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็น
ต่อปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทพานาโชนิค อิเล็คทริคเวิร์ค 
อยุธยา จ ากัด ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านความมั่นคงและโอกาสก้าวหน้าในงาน มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง 

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าความมั่นก้าวหน้าเป็นงาน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ในการ
ปฏิบัติงาน หากงานที่ท ามีโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ ได้เลือนชั้น เลื่อนต าแหน่ง ส่งผลให้
เงินเดือนและสวัสดิการสูงขึ้นตามล าดับ ท าให้พนักงานมีขวัญและก าลังในการท างานมากข้ึน  
 

9.  ความสัมพันธ์ของค่าตอบแทนที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 
ค่าตอบแทน หมายถึง สิ่งตอบแทนทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน ที่องค์การจ่ายให้แก่

พนักงานเพ่ือตอบแทนการท างานหรือปฏิบัติงานให้กับองค์การ (ก.พ. , 2551, 2) ได้แก่ เงินเดือน 
ค่าจ้าง โบนัส กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ค่าประกันชีวิตและสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล เงินสมทบกรณี
เสียชีวิต การลาโดยได้รับค่าจ้าง และไม่ใช่ทางการ เงินที่องค์การจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน จากการศึกษา
ค้นคว้าทบทวนวรรณกรรมผู้วิจัยได้พบว่า จุฑารัตน์ ศรีใย (2554) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
แรงจูงใจในการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารกสิกรไทยจังหวัดเชียงราย จาก
ประชากรทั้งสิ้น 147 ราย พบว่า การศึกษาด้านรายได้ค่าตอบแทนมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจในการ
ท างานของพนักงานธนาคารกสิกรไทยจังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับมากที่สุดประกอบกับการศึกษา
งานวิจัยของ เสกสรร เมฆไตรรัตน์ (2550) ศึกษาเรื่อง การธ ารงรักษาพนักงานที่มีศักยภาพสูงโดยใช้
กลยุทธ์การ บริหารค่าตอบแทน กรณีศึกษาบริษัท เอฟเอ็มพีกรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ไฮพี 
ไทยแลนด์ จ ากัด พบว่า บริษัทมีการบริหารค่าตอบแทนตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และเงินเดือน
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ผลตอบแทนเหมาะสมกับงานที่ท า และค่าตอบแทนเท่าเทียมกับพนักงานคนอ่ืนที่ท างานลักษณะ
คล้ายคลึงกันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม อยู่ในระดับสูง 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าค่าตอบแทนที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ทั้งผลตอบแทนโดยทางตรง 
อันได้แก่ เงินเดือน โบนัส การแบ่งผลก าไร และผลตอบแทนทางอ้อม อย่างเช่น วันหยุด พักผ่อน วัน
ลาป่วย โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ เป็นต้น 

 
10.  ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน              
ผู้บังคับบัญชา หมายถึงผู้ที่คอยบังคับบัญชา ควบคุมดูแลมอบหมายการท างานของ

ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่ได้รับมอบหมาย สามารถให้ค าปรึกษาแนะน า และเป็น
แบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา จากการศึกษาค้นคว้าและทบทวนวรรณกรรม
พบว่า จันทร์แรม พุทธนุกูล (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี ผลการวิจัย พบว่าผู้บังคับบัญชา มีความสัมพันธ์
กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี อยู่ในระดับ
ปานกลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกับ จุรี วรรณาเจริญกุล (2558, น. 197) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งจากการศึกษาพบว่า
ข้าราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ความส าคัญในประเด็นหัวหน้าและผู้บังคับบัญชาที่มี
ความรู้ความสามารถในการบริหารงาน และสามารถแก้ไขปัญหาและปรับปรุงงานให้บรรลุผลส าเร็จ 
เนื่องจากข้าราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินในระดับหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชามีความสามารถ
ในการบริหารงานโดยสามารถบังคับบัญชาและควบคุมดูแลให้การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน
หน่วยงานบรรลุผลส าเร็จจึงส่งผลให้ภาพรวมของด้านการบังคับบัญชาและการควบคุมดู แลในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ในระดับมาก 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชามีผลต่อประสิทธิภาพการท างานในอันดับ
ต้นๆ ซึ่งผู้บังคับบัญชาเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้งานเกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ตามประสิทธิผลของ
องค์การ 
  

11.  ความสัมพันธ์ของเพื่อนร่วมงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน หมายถึง การปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ด้านความร่วมมือ

ของเพ่ือนในการปฏิบัติงานและคนอ่ืนด้วย จากการศึกษาค้นคว้าและทบทวนวรรณกรรมพบว่า 
สมชาย เรืองวงษ์ (2552) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
บริษัทฮิตาชิคอมเพรสเซอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ด้านเพ่ือนร่วมงาน
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มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า ความสัมพันธ์กับ
บุคคลในที่ท างานเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อกัน เห็นความส าคัญของมนุษย์ แสดงความห่วงใยซึ่งกัน
และกัน การพูดจาหรือการแสดงพฤติกรรมต่อผู้อ่ืน ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน ท าให้เกิดมิตรภาพที่ดี 
ส่งผลให้เกิดความส าเร็จในการปฏิบัติงานร่วมกัน ซึ่งตรงกับพรทิพย์ เพ็ชรนพรัตน์ (2559) ได้
ศึกษาวิจัย เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สรุปผลการศึกษาวิจัยไว้ว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างมีนัยส าคัญคือสัมพันธภาพกับเพ่ือนร่วมงาน  

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ความสัมพันธ์ของเพ่ือนร่วมงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานมนุษย
สัมพันธ์เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ช่วยให้บุคคลประสบความส าเร็จในชีวิตและการท างาน เรื่องของมนุษย
สัมพันธ์ จึงเป็นเรื่องที่ควรเรียนรู้และน ามาประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตและการท างานร่วมกันในสังคม 

  
12.  ความสัมพันธ์ของการนิเทศงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 
การนิเทศงาน หมายถึง ความพยายามของผู้ท าหน้าที่นิเทศ ที่จะช่วยในการให้ค าแนะน าแก่

ผู้รับฟังการนิเทศ หรือผู้อ่ืนที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องให้สามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนให้ดีขึ้น การ
นิเทศช่วยให้เกิดความเจริญงอกงามในวิชาชีพ จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมพบว่า เพ็ญรุ่ง 
แก้วทอง ได้ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการศาลยุติธรรม 
กรณีศึกษา ศาลอุทธรณ์ภาค 1 แรงจูงใจในการท างาน มีสหสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ธุรการศาลยุติธรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีระดับหรือน ้าหนักของ
ความสัมพันธ์โดยรวมในระดับสูง (r = 0.882) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเทคนิคการนิเทศ
งานมีสหสัมพันธ์กับประสิทธิผลในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับกวี แย้มกลีบ 
(2550) ได้ท าการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการท างานของพนักงานบริษัททาคาฮาชิ โคราช (1995) 
จ ากัด ผลการวิจัยพบว่า ระดับแรงจูงใจในการท างานของพนักงานบริษัททาคาฮาชิ โคราช (1995) 
จ ากัด ตามแผนกงาน ปัจจัยจูงใจ ด้านการนิเทศ อยู่ในระดับมาก ประกอบกับการศึกษาของ พิมพา 
(2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ า เภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ปัจจัยด้านการนิเทศงานมีผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
บุคลากร โดยถ้าคุณภาพชีวิตดีจะส่งผลต่อขวัญและก าลังใจในการท างาน และเป็นสิ่งที่จะช่วยให้
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ผู้ปฏิบัติงานได้รับความพึงพอใจ  ในการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลให้องค์การสามารถด าเนินกิจกรรม
และบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ตั้งไว้  

สรุปได้ว่า การนิเทศงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน การนิเทศงานท าให้พนักงานแต่ละ
คนสามารถรับรู้ เข้าใจ เห็นความส าคัญ และปฏิบัติได้ ในเรื่องที่เกี่ยวกับงานที่ตนเองได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติ ตามระเบียบปฏิบัติงานที่ได้ก าหนดไว้ รวมทั้งการได้รับการฝึกอบรม การทดสอบก่อนการลง
มือปฏิบัติงานจริง และการได้ปฏิบัติงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถของตน   
 

13.  ความสัมพันธ์ของนโยบายและการบริหารที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 

นโยบาย หมายถึง หลักการและวิธีปฏิบัติซึ่งถือเป็นแนวด าเนินการอย่างชัดเจน และสามารถ
ปฏิบัติได้ มีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ต่างๆ จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าและทบทวน
วรรณกรรมพบว่า ปฐมวงศ์ สีหาเสนม (2557, น. 25) ได้ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานบุคลากร
เทศบาล ต าบลค่ายเนินวง ต าบลบางกะจะ อ าเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลเนินวง ต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง
จันทบุรีจังหวัดจันทบุรีและเพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลค่าย
เนินวง ต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีพบว่า แรงจูงใจในการท างานด้านนโยบายและ
การบริหาร มีผลต่อการปฏิบัติงานบุคลากรเทศบาล ต าบลค่ายเนินวง ต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง
จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ ภาคิน ศรีสังข์งาม (2554)        
ได้ศึกษาเรื่อง “แรงจูงใจที่มีผลต่อผลลัพธ์ในการด าเนินงานขององค์การ กรณีศึกษากองบังคับการ
ต ารวจภูธร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการศึกษาพบว่าแรงจูงใจในการด าเนินงานด้านนโยบาย
และการบริหารมีผลต่อผลลัพธ์ในการด าเนินงานขององค์การของกองบังคับการต ารวจภูธร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมาก 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า นโยบายและการบริหารที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ซึ่งจะใช้เป็น
หลักการและวิธีปฏิบัติ แนวทางด าเนินการที่ชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้ โดยนโยบายและการ
บริการงานจะต้องมีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือเป็นข้อเสนอส าหรับแนวทางการ
ด าเนินงานของบุคคล กลุ่มบุคคล ที่จะผลักดันให้ปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ได้
วางไว้ 
 

14.  ความสัมพันธ์ของสภาพการท างานที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 
สภาพการท างาน หรือสภาพแวดล้อมในการท างาน  หมายถึง สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่จะ

อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เช่น แสง เสียง อากาศ เครื่องมืออุปกรณ์ และอ่ืนๆ รวมทั้งปริมาณ



15 
 

บทความการศึกษาวิชาการศึกษาค้นควา้อิสระของ 
นักศกึษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก  

งานที่รับผิดชอบจาการศึกษาพบว่า อัครเดช ไม้จันทร์ (2560) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา ผลการวิจัย
พบว่าปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ระดับมากที่สุด ซึ่ง
สอดคล้องกับเพ็ญนภา ปัณฑุลักษณ์ (2553) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจและความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบความสัมพันธ์พบว่า แรงจูงใจด้านสภาพการท างานมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ประกอบด้วยชาญฤทธิ์ แตงอ่อน (2553) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในส านักงานศุลกากรตรวจสินค้า 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ การทดสอบสมมติฐานพบว่า แรงจูงใจด้านสภาพการท างานมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าสภาพการท างานที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน สภาพการท างานถือเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญในการท างาน  ที่จะอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและมีอิทธิพลท าให้ประสบ
ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพได้พอๆ กับความรู้ความสามารถ 
 

15.  ความสัมพันธ์ของสถานะทางอาชีพที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 
สถานะทางอาชีพ หมายถึง อาชีพนั้นเป็นอาชีพที่ได้รับการยอมรับนับถือของสังคม มีเกียรติ 

และศักดิ์ศรี และถือเป็นองค์ประกอบของอาชีพที่ท าให้เกิดความภาคภูมิใจท าให้งานที่ได้รับมอบหมาย
ประสบความส าเร็จได้ จากการศึกษาค้นคว้าและทบทวนวรรณกรรมผู้วิจัยพบว่า ชนาภา ไชยศาสตร์ 
(2556) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับการปฏิบั ติงานเชิงรุกของพยาบาลวิชาชีพที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จงัหวัดขอนแก่น พบว่า ระดับสถานภาพของวิชาชีพมี
ความความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานเชิงรุกของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล จังหวัดขอนแก่น อยู่ในระดับมาก  และสอดคล้องกับงานวิจัยของรุ่งรัชดา พิธรรมานุวัตร 
(2555) ที่ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับการท างานเป็นทีมที่มี
ประสิทธิภาพของพนักงานและเจ้าหน้าที่ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 13 กรุงเทพมหานคร 
พบว่า ระดับแรงจูงใจด้านสถานภาพของงานความสัมพันธ์กับการท างานเป็นทีม ที่มีประสิทธิภาพของ
พนักงานและเจ้าหน้าที่ส านักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติเขต 13 กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก  
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ดังนั้น สรุปได้ว่า สถานะทางอาชีพมีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน  ซึ่งสถานะทางอาชีพท า
ให้ มีความรู้สึกว่าตนเองได้รับการยอมรับนับถือของสังคม  มีเกียรติ และศักดิ์ศรี  และถือเป็น
องค์ประกอบของอาชีพที่ท าให้เกิดความภาคภูมิใจท าให้งานที่ได้รับมอบหมายประสบความส าเร็จได้ 
 

16.  ความสัมพันธ์ของวิธีการปกครองบังคับบัญชาที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 
วิธีการปกครองบังคับบัญชา หมายถึง สภาพการปกครองบังคับบัญชางานของผู้บริหาร

ระดับสูง ในเรื่องการวิเคราะห์ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน การกระจายงาน การมอบอ านาจ ความ
ยุติธรรมในการบริหารงาน รวมถึงการมีความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหา นิเทศงาน และให้
ค าแนะน าการท างานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมผู้วิจัยพบว่า กนก เพ่งจินดา 
(2560) ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดตราด พบว่า ปัจจัยจูงใจด้านวิธีการปกครองบังคับบัญชาของผู้บริหารส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดตราด 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้บังคับบัญชาให้ก าลังใจและ
ส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนาภาไชยศาสตร์ 
(2556) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับการปฏิบัติงานเชิงรุกของพยาบาลวิชาชีพที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จังหวัดขอนแก่น พบว่า แรงจูงใจด้านการปกครอง
และการนิเทศงาน มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานเชิงรุกของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า วิธีการปกครองบังคับบัญชามีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร 
ผู้ปกครองบังคับบัญชามีความสามารถในการปฏิบัติงาน สามารถกระจายงาน การมอบอ านาจ ด้วย
ความยุติธรรมในการบริหารงาน สามารถในการแก้ปัญหา และให้ค าแนะน าการท างานแก่
ผู้ใต้บังคบับัญชาได้ 
 

17.  ความสัมพันธ์ของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 
ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา หมายถึง การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับ

ผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ว่าจะเป็นกิริยาหรือวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สามารถท างาน
ร่วมกันได้มีความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างดี หากผู้บังคับบัญชาวางตัวเป็นมิตร สร้างบรรยากาศของ
ความเป็นกันเองได้อย่างเหมาะสม มีความเข้าใจเห็นอกเห็นใจผู้ใต้บังคับบัญชาเอาใจใสความเป็นอยู่ 
ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ย่อมท าให้บรรยากาศในการท างานมีความสุขมีชีวิตชีวา จะช่วยให้เกิดขวัญ
และก าลังใจที่ดีด้วย  จาการศึกษาค้นคว้าและทบทวนวรรณกรรม พบว่า ปฐมวงศ์ สีหาเสนม (2557) 
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ได้ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานบุคลากรเทศบาล  ต าบลค่ายเนินวงต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง
จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล
ต าบลเนินวง ต าบลบางกะจะ อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรีและเพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลค่ายเนินวง ต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พบว่า 
ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก โดยไม่สอดคล้องกับศราวดี อโนมา 
(2561) ได้ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลกับความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  ปัจจัยค ้าจุนด้าน
ความสัมพันธ์ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย กล่าวคือ ถึงแม้ว่าหัวหน้างาน ผู้ใต้บังคับบัญชาจะมี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีเต็มใจท างานเอาใจใส่เพ่ือนร่วมงาน รวมไปถึงการเข้าร่วมกิจกรรมส่วนรวมของ
องค์กรอย่างสม ่าเสมอ ปัจจัยค ้าจุนด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน และผู้ใต้บังคับบัญชาก็ไม่ส่งผล
ต่อความผูกพันต่อองค์กร 
 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ความสัมพันธ์ของผู้ใต้บังคับบัญชามีผลต่อประสิทธิภาพการท างานการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ว่าจะเป็นกิริยาหรือวาจาที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สามารถท างานร่วมกันได้ มีความเข้าใจซึ่ งกันและกันอย่างดี  หาก
ผู้บังคับบัญชาวางตัวเป็นมิตร สร้างบรรยากาศของความเป็นกันเองได้อย่างเหมาะสม มีความเข้าใจ
เห็นอกเห็นใจผู้ใต้บังคับบัญชาเอาใจใสความเป็นอยู่ ให้เกียรติ ซึ่งกันและกัน ย่อมท าให้บรรยากาศใน
การท างานมีความสุขมีชีวิตชีวา จะช่วยให้เกิดขวัญและก าลังใจที่ดีด้วย 
 

วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถสังเคราะห์เป็นกรอบ
แนวคิดในการศึกษา ดังภาพที่ 1 
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          ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ                           ตัวแปรตาม  

 

                   

 

 

                                                                           

   

 

            

 

 

 

 

 

 

                  

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. สถานภาพ 

4. ระดับการศึกษา 

5. อายงุาน 

6. รายไดต้่อเดือน 

 
 

ประสิทธิภาพในการท างาน 
ปัจจัยจูงใจ 

1. ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 

2. การได้รับการยอมรับนับถือ 

3. ความรับผิดชอบต่องาน 

4. ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 

5. ความมั่นคงก้าวหน้า 

ปัจจัยค ้าจุน 

1. ค่าตอบแทน 

2. ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 

3. ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 

4. การนิเทศงาน 

5. นโยบายและการบริหาร 

6. สภาพการท างาน 

7. สถานะทางอาชีพ 

8. วิธีการปกครองบงัคบับญัชา 

9. ความสมัพนัธก์บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
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วิธีการวิจัย 
 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรของส านักงานที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดน่าน ทั้งสิ้นจ านวน 

145 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามให้บุคลากรของ
ส านักงานที่ดินในพื้นที่จังหวัดน่านตอบตามข้อเท็จจริง โดยผู้วิจัยแจกแบบสอบถามด้วยตนเองและน า
แบบสอบถามที่ได้รับคืน มาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถาม จากนั้นน าข้อมูลไป

ประมวลผลผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป  และเสนอผลการศึกษาโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (X̅) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ด้วย t-test และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA ) ในการวิเคราะห์ความแตกต่างตัวแปรเป็นรายกลุ่ม และเป็น
รายคู่อีกครั้งโดยวิธี LSD (Least –Significant Different) และหาความสัมพันธ์เกี่ยวกับแรงจูงใจที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร กรณีศึกษาส านักงานที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดน่าน โดยการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) และใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียรสัน ซึ่งวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติท้ังหมดผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป  

 

สมมติฐานการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร กรณี ศึกษา
ส านักงานที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดน่าน ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยไว้ ดังนี้ 

1.  ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร กรณีศึกษาส านักงานที่ดิน
ในพ้ืนที่จังหวัดน่าน ประกอบด้วย 

1.1  เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร กรณีศึ กษา
ส านักงานที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดน่าน ที่แตกต่างกัน  

1.2  อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร กรณีศึกษา
ส านักงานที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดน่าน ที่แตกต่างกัน 

1.3  สถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร กรณีศึกษา
ส านักงานที่ดินในพื้นที่จังหวัดน่าน ที่แตกต่างกัน 

1.4  ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร 
กรณีศึกษาส านักงานที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดน่าน ที่แตกต่างกัน 

1.5  อายุงานที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร กรณีศึกษา
ส านักงานที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดน่าน ที่แตกต่างกัน 
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1.6  รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร 
กรณีศึกษาส านักงานที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดน่าน ที่แตกต่างกัน 

2.  แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร กรณีศึกษาส านักงานที่ดินใน
พ้ืนที่จังหวัดน่าน ประกอบด้วย 

2.1  แรงจูงใจด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงานมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
บุคลากรกรณีศึกษาส านักงานที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดน่าน 

2.2  แรงจูงใจด้านการได้รับการยอมรับนับถือมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
บุคลากร กรณีศึกษาส านักงานที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดน่าน 

2.3  แรงจูงใจด้านความรับผิดชอบต่องานมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร 
กรณีศึกษาส านักงานที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดน่าน 

2.4  แรงจูงใจด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร 
กรณีศึกษาส านักงานที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดน่าน 

2.5  แรงจูงใจด้านความมั่นคงก้าวหน้ามีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร 
กรณีศึกษาส านักงานที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดน่าน 

3.  แรงค ้าจุนที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร กรณีศึกษาส านักงานที่ดินใน
พ้ืนที่จังหวัดน่าน ประกอบด้วย 

3.1  แรงจูงใจด้านค่าตอบแทนมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร กรณีศึกษา
ส านักงานที่ดินในพื้นท่ีจังหวัดน่าน 

3.2  แรงจูงใจด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชามีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
บุคลากร กรณีศึกษาส านักงานที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดน่าน 

3.3  แรงจูงใจด้านเพ่ือนร่วมงานมีผลต่อประสิทธิภาพการท า งานของบุคลากร 
กรณีศึกษาส านักงานที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดน่าน 

3.4  แรงจูงใจด้านการนิ เทศงานมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร 
กรณีศึกษาส านักงานที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดน่าน 

3.5  แรงจูงใจด้านนโยบายและการบริหารมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร 
กรณีศึกษาส านักงานที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดน่าน 

3.6  แรงจูงใจด้านสภาพการท างานมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร 
กรณีศึกษาส านักงานที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดน่าน 

3.7  แรงจูงใจด้านสถานะทางอาชีพมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร 
กรณีศึกษาส านักงานที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดน่าน 
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3.8  แรงจูงใจด้านวิธีปกครองบังคับบัญชามีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร 
กรณีศึกษาส านักงานที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดน่าน 

3.9  แรงจูงใจด้านความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชามีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
บุคลากร กรณีศึกษาส านักงานที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดน่าน 
 

ผลการศึกษา 
 

จากการประเมินกลุ่มตัวอย่าง จากจ านวน 145 คน ซึ่งผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามทั้งหมด 145 ชุด 
ได้แบบสอบถามคืน จ านวน 142 ชุด คงเหลือ แบบสอบถามที่สามารถใช้ประเมินผลทั้งหมด 142 ชุด 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ  ระดับการศึกษา อายุงาน 
รายได้ต่อเดือน ผู้ศึกษาได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 
ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน(คน) ร้อยละ 

1. เพศ 
ชาย 
หญิง 

74 
68 

52.11 
47.91 

                    รวม 142 100 
2. อายุ  
         ไม่เกิน 25 ปี 
          26 – 35 ปี 
          36 – 45 ปี 
          46 – 55 ปี 
          56 ปี ขึ้นไป           

 
5 
56 
43 
32 
6 

 
  3.6 
39.4 
30.3 
22.5 
  4.2 

รวม 142 100 

3. สถานภาพ 
โสด 

สมรส 
หม้าย 

 
50 
87 
3 

 
35.2 
61.3 
  2.1 
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ตารางท่ี 1  (ต่อ) 
 

   

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน(คน) ร้อยละ 

หย่าร้าง 2 1.4 

รวม 142 100 
4. ระดับการศึกษา 
มัธยมศึกษา/เทียบเท่า(ปวช.) 
อนุปริญญา/เทียบเท่า(ปวส.) 

ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

 
18 
27 
83 
14 

 
12.6 
19.0 
58.5 
  9.9 

รวม 142 100 
5. อายุงาน 

    ต ่ากว่า 1 ปี 
1 – 5 ปี 

   6 – 10 ปี 
   11 – 15 ปี 

 
18 
56  
40  
28  

 
12.7 
39.4  
28.2  
19.7 

รวม 142 100 
6. รายได้ต่อเดือน 
     ไม่เกิน 15,000 บาท 
     15,000 – 20,000 บาท 
     20,001 – 30,000 บาท 
     30,001 – 40,000 บาท 
     ตั้งแต่ 40,001 บาท ขึ้นไป 

 
28 
52 
33 
21 
 8 

 
19.7 
36.6 
23.2 
14.8 
  5.7 

รวม 142 100 
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ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร กรณีศึกษา 
               ส านักงานที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดน่าน 
 

แรงจูงใจ  S.D. ระดับ 
1. ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
2. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 
3. ด้านความรับผิดชอบต่องาน 
4. ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 
5. ด้านความมั่นคงก้าวหน้า 

4.17 
4.09 
4.22 
4.10 
3.99 

0.52 
0.58 
0.53 
0.56 
0.62 

มาก 
มาก 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 

ภาพรวม 4.11 0.46 มาก 
  

จากตารางที่  2 พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร กรณีศึกษาส านักงานที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดน่าน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่

ในระดับมาก (  = 4.11 S.D. = 0.46 ) เมื่อพิจารณาแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานในรายด้าน
ทั้ง 5 ด้านพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบต่อ

งาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.22 S.D. = 0.53) รองลงมาคือ ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = 4.17 S.D. = 0.52) และลักษณะของงานที่ปฏิบัต ิมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

(  = 4.10 S.D. = 0.56 ) ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านความมั่นคงก้าวหน้า มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = 3.99 S.D. = 0.62) 
 

ตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะห์แรงค ้าจุนที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร กรณีศึกษา 
               ส านักงานที่ดินในพื้นที่จังหวัดน่าน  
 

แรงค ้าจุน  S.D. ระดับ 

1. ด้านค่าตอบแทน 
2. ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
3. ด้านเพื่อนร่วมงาน 
4. ด้านการนิเทศงาน 
5. ด้านนโยบายและการบริหาร 
6. ด้านสภาพการท างาน 

3.82 
4.02 
4.13 
4.04 
4.02 
4.05 

0.79 
0.55 
0.57 
0.57 
0.52 
0.60 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
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ตารางท่ี 3  (ต่อ) 
 

   

แรงค ้าจุน  S.D. ระดับ 

7. ด้านสถานะทางอาชีพ 
8. ด้านวิธีการปกครองบังคับบัญชา 
9. ด้านผู้ใต้บังคับบัญชา 

4.03 
4.12 
4.09 

0.60 
0.58 
0.55 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.04 0.48 มาก 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงค ้าจุนที่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร กรณีศึกษาส านักงานท่ีดินในพื้นท่ีจังหวัดน่าน โดยรวมมีค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดับมาก (  = 4.04  S.D. = 0.48 ) เมื่อพิจารณาแรงค ้าจุนที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน

ในรายด้านทั้ง 9 ด้าน พบว่า  ล าดับที่หนึ่ง  ด้านเพ่ือนร่วมงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.13 

S.D. = 0.57) ล าดับที่สองรองลงมาคือ ด้านวิธีการปกครองบังคับบัญชา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = 

4.12  S.D. = 0.58 )  ล าดับที่สาม ด้านผู้ใต้บังคับบัญชา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = 4.09 S.D. 

= 0.55 ) ล าดับที่สี่ ด้านสภาพการท างาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = 4.05 S.D. = 0.60 ) ล าดับ

ทีห่้า ด้านการนิเทศงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = 4.04 S.D. = 0.57 ) ล าดับที่หก ด้านสถานะ

ทางอาชีพ  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = 4.03 S.D. = 0.60 ) ล าดับที่เจ็ด ด้านความสัมพันธ์กับ

ผู้บังคับบัญชา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = 4.02 S.D. = 0.55 ) ซึ่งเท่ากันกับด้านนโยบายและ

การบริหาร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  (  = 4.02 S.D. = 0.52 ) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

ล าดับที่แปด คือ ด้านค่าตอบแทน มีค่าเฉลี่ย  อยู่ในระดับมาก (  = 3.82 S.D. = 0.79 ) 
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
จากการศึกษาเรื่อง “ แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร กรณีศึกษา

ส านักงานที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดน่าน”  ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานเพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างาน ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า มีความสอดคล้องและไม่สอดคล้องตามสมมติฐาน 
โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 ตัวแปรลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลด้านประชากร พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา และ อายุงาน ที่ต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร กรณีศึกษาส านักงานที่ดิน  
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ในพ้ืนที่จังหวัดน่าน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนรายได้ต่อเดือนที่ต่างกัน มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร กรณีศึกษาส านักงานที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดน่าน ที่แตกต่างกัน  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 

สมมติฐานที่ 2 แรงจูงใจ ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความ
รับผิดชอบต่องาน ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านความมั่นคงก้าวหน้า มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน
ของบุคลากรของส านักงานที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดน่าน 
 สมมติฐานที่ 3 แรงค ้าจุน ด้านค่าตอบแทน  ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา  ด้านเพ่ือน
ร่วมงาน ด้านการนิเทศงาน  ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านสภาพการท างาน ด้านสถานะทางอาชีพ ด้าน
วิธีปกครองบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
บุคลากรของส านักงานที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดน่าน 
 

อภิปรายผล 
 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร กรณีศึกษา
ส านักงานที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดน่าน สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 

ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร กรณีศึกษาส านักงานที่ดินในพ้ืนที่
จังหวัดน่าน จากการศึกษาพบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงาน ที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร กรณีศึกษาส านักงานที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดน่าน ที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุพรรษา บุญนิติภพ (2561) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ จากการศึกษา
พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุการศกึษา และต าแหน่งงาน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
บุคลากรมรีะดับความคิดเห็นต่อปัจจัยฬนการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับสูง  จากการศึกษาสรุปได้ว่า เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงาน ที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร 
กรณีศึกษาส านักงานที่ดินในพื้นที่จังหวัดน่าน ที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วน
รายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร กรณีศึกษาส านักงานที่ดินใน
พ้ืนที่จังหวัดน่าน ที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

แรงจูงใจทีม่ีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร  กรณีศึกษาส านักงานที่ดินในพ้ืนที่จังหวัด
น่าน จากการศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร กรณีศึกษาส านักงานที่ดิน
ในพ้ืนทีจ่ังหวัดน่าน มีทั้งหมด 14 ด้าน ซึ่งผู้วิจยัไดอ้ภิปรายเพิ่มเติมในแต่ละดา้นดังนี้  
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1)   ด้านความส าเร็จในงานที่ปฏิบัติ ผลการศึกษาด้านความส าเร็จในงานที่ปฏิบัติ พบว่า               
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก องค์ประกอบส าคัญที่จะท าให้งานนั้นส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ คือ การที่
บุคลากร มีความพยายามค้นคว้าหาวิธีปรับปรุงแก้ไขงานที่ปฏิบัติอยู่ให้ส าเร็จตามแผนงาน  หรือตามที่
ได้รับมอบหมาย ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558, น. 88) ทีพ่บว่า ความส าเร็จในการ
ท างาน อยู่ในระดับมาก โดยที่ท่านพยายามหาวิธีปรับปรุงแก้ไขงานที่ปฏิบัติอยู่ ให้ดีขึ้นเสมอ จนท าให้
บุคลากรมคีวามรู้สึกว่าตนเองได้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานที่ประสบความส าเร็จของหน่วยงาน   

2)  ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ผลการศึกษาด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 
พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ถือเป็นส่วนส าคัญด้านหนึ่งที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน การ
ได้รับการยอมรับนับถือเป็นสิ่งที่บุคลากรได้รับยกย่อง ได้รับการยอมรับ หรือได้รับเกียรติจาก
ผู้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน ได้รับค าชมเชย เมื่องานนั้นประสบความส าเร็จ ผลงานเป็นที่
ประจักษ์ต่อบุคคลภายนอก จนผู้บังคับบัญชาไว้วางใจและมอบหมายงานพิเศษให้ปฏิบัติอยู่เสมอ สามารถ
ให้ค าแนะน าหรือให้ค าปรึกษาแก่เพ่ือนร่วมงานได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธนัญกรณ์ ราศรี (2558) 
ทีไ่ด้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรส านักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พบว่า ปัจจัยจูงใจด้านการได้รับการยอมรับนับถือ  มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีความสัมพันธ์ในระดับ
ปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

3)  ด้านความรับผิดชอบต่องาน บุคลากรส านักงานที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดน่านมี
ความเห็นว่าแรงจูงใจด้านความรับผิดชอบต่องานมีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน  อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบุคลากรท างานโดยค านึงถึงคุณภาพของงานเสมอ มีอิสระในการปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบท าให้งานส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้  และมีความกระตือรือร้นในงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยโชติกา ระโส (2545) ที่ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จากผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจด้านความรับผิดชอบบุคลากรมี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบุคลากรมีความพึงพอใจในงานที่
ปฏิบัติท าให้มีความกระตือรือร้นในการท างาน งานที่ได้รับมอบหมายมีการก าหนดหน้าที่อย่างชัดเจน 
บุคลากรต้องการที่จะใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
และปฏิบัติงานที่ไห้รับมอบหมายทันตามเวลาก าหนด  

4)  ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ผลการศึกษาด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 
พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพหน่วยงานต้องมีการก าหนดหน้างาน
อย่างชัดเจน ในการท างานเพ่ือให้งานที่ท ามีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ก่อนปฏิบัติงานผู้
ปฏิบัติต้องมีการวางแผน บริหารจัดการปริมาณงาน เพ่ือความส าเร็จในการปฏิบัติงาน เมื่อได้รับ
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มอบหมายงานต้องสนุกกับงานที่ท า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หรือมีวิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับณัฐวัตร เป็งวันปลูก (2560, น. 40) ได้ศึกษาระดับความพึงพอใจในการ
ท างานของพนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดล าพูน และเพ่ือให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะของพนักงานที่มีต่อสวัสดิการที่ได้รับจากบริษัทเพ่ือเป็นแนวทางเพ่ือที่จะน ามาใช้
พัฒนาระบบ ค่าจ้าง และสวัสิดิการของบริษัท ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจด้านสภาพการท างาน
ในการปฏิบัติหน้าที่โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

5)  ด้านความมั่นคงก้าวหน้า ผลการศึกษาด้านความมั่นคงก้าวหน้า พบว่า มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก เป็นแรงจูงใจด้านหนึ่งที่มีผลต่อประสิทธิทธิภาพการท างาน ซึ่งท าให้รู้สึกว่า
จะมีอนาคตที่ดีขึ้น งานที่ปฏิบัติมีความท้าทาย และกระตุ้นให้เกิดความต้องการอยากจะท างาน งานที่
ท าอยู่มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง และพัฒนาอยู่ตลอดเวลา การจัดการระบบการปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศุกลวัฒน์ นิธิกุลธนาโรจน์ (2552) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท  ฮินเดโลร์ 
เลนส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด ผลการศึกษา พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ว่าความก้าวหน้ามีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ประกอบกับผลการศึกษาของ มลทา พิทักษ์ (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน สังกัดส านักงานมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีระดับความคิดเห็นว่าปัจจัยด้านความมั่นคงก้าวหน้ามีผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก  

6)  ด้านค่าตอบแทน ผลการศึกษาด้านค่าตอบแทน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ซึ่งค่าตอบแทนทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินนั้นสามารถส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ค่าตอบแทนที่ได้รับมีความเหมาะสมกับหน้าที่ 
และความรับผิดชอบ มีสวัสดิการ และเงินตอบแทนอ่ืนๆ อย่างเพียงพอ ท าให้เกิดความพึงพอใจใน
ค่าตอบแทนที่ได้รับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑารัตน์ ศรีใย (2554) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารกสิกรไทยจังหวัด
เชียงราย จากประชากรทั้งสิ้น 147 ราย พบว่า การศึกษาด้านรายได้ค่าตอบแทนมีผลต่อการสร้าง
แรงจูงใจในการท างานของพนักงานธนาคารกสิกรไทยจังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับมากที่สุด 
  7)  ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผลการศึกษาด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา เป็นการประสาน
สัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาหรือเพ่ือนร่วมงาน มีความสามัคคีในกลุ่ม สามารถท างานร่วมกันได้เป็นอย่างดี 
การได้รับการยกย่องชมเชย การแสดงความยินดี การให้ก าลังใจจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน
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เมื่องานบรรลุผลส าเร็จ รวมทั้ งการถูกกล่าวโทษ และต าหนิติ เตียนจากผู้บั งคับบัญชา   ซึ่ ง
ผู้บังคับบัญชานั้นถือเป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถในการบริหารงาน ให้ความคุ้มครอง ช่วยเหลือ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อประสบกับปัญหาในเรื่องงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของจันทร์แรม พุทธนุกูล 
(2554) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพ
สระบุรี จังหวัดสระบุรี ผลการวิจัย พบว่าผู้บังคับบัญชา มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี อยู่ในระดับปานกลาง  

8)  ด้านเพ่ือนร่วมงาน ผลการศึกษาด้านเพ่ือนร่วมงาน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก แรงค ้าจุนด้านเพ่ือนร่วมงาน เป็นการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ด้านความร่วมมือของเพ่ือนใน
การปฏิบัติงานและคนอ่ืนด้วย และการมีเพ่ือนดีอันเป็นกัลยาณมิตร คือ ช่วยแนะน า สั่งสอน ให้
ค าปรึกษาที่ดีที่ถูกต้องที่ควร เป็นผู้มีปัญญา มีความสามารถ ช่วยสนับสนุนให้  ใฝ่ดี เป็นแบบอย่างที่ดี 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน และน าไปสู่สังคม สิ่งแวดล้อมที่ดีงาม มีการพบปะเพ่ือสนทนากัน ความเป็น
มิตร การเรียนรู้งานจากกลุ่ม และความรู้สึกที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับสมชาย เรืองวงษ์ 
(2552) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งานของพนักงาน บริษัท ฮิ ตาชิ
คอมเพรสเซอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ด้านเพ่ือนร่วมงานมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า ความสัมพันธ์กับบุคคลในที่
ท างานเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อกัน เห็นความส าคัญของมนุษย์ แสดงความห่วงใยซึ่ง กันและกัน 
การพูดจาหรือการแสดงพฤติกรรมต่อผู้อ่ืน ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน ท าให้เกิดมิตรภาพที่ดี ส่งผลให้
เกิดความส าเร็จในการปฏิบัติงานร่วมกัน  

9)  ด้านการนิเทศงาน ผลการศึกษาด้านการนิเทศงาน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก การนิเทศงานเป็นความพยายามของผู้ท าหน้าที่นิเทศ ที่จะช่วยในการให้ค าแนะน า ชี้แนะแนวทาง
แก่ผู้รับฟังการนิเทศ หรือผู้อ่ืนที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องให้สามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนให้ดีขึ้น 
การนิเทศช่วยให้ เกิดความเจริญงอกงามในวิชาชีพ ช่วยพัฒนาความสามารถและช่วยในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ็ญรุ่ง แก้วทอง ได้ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ธุรการศาลยุติธรรม กรณีศึกษา ศาลอุทธรณ์ภาค 1 แรงจูงใจในการท างาน มีสหสัมพันธ์
กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการศาลยุติธรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
โดยมีระดับหรือน ้าหนักของความสัมพันธ์โดยรวมในระดับสูง (r = 0.882) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ดา้นเทคนิคการนิเทศงานมีสหสัมพันธ์กับประสิทธิผลในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01  

10)  ด้านนโยบายและการบริหาร ผลการศึกษาด้านนโยบายและการบริหาร พบว่า  มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งนโยบายและการบริหาร เป็นหลักการและวิธีปฏิบัติซึ่งถือเป็นแนว
ด าเนินการอย่างชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้ มีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ต่าง ๆ หรือหมายถึง 
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ข้อเสนอส าหรับแนวทางการด าเนินงานของบุคคล กลุ่มบุคคล ต่างๆ ภายในสภาพแวดล้อมแบบหนึ่งซึ่ง
จะมีทั้งอุปสรรค และโอกาสบางประการด้วย อุปสรรคและโอกาสที่มีนั้นเอง สอดคล้องกับ ภาคิน ศรี
สังข์งาม (2554) ได้ศึกษาเรื่อง “แรงจูงใจที่มีผลต่อผลลัพธ์ในการด าเนินงานขององค์การ กรณีศึกษา
กองบังคับการต ารวจภูธร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการศึกษาพบว่าแรงจูงใจในการด าเนินงาน
ด้านนโยบายและการบริหารมีผลต่อผลลัพธ์ในการด าเนินงานขององค์การของกองบังคับการต ารวจภูธร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมาก 

11)  ด้านสภาพการท างาน ผลการศึกษาด้านสภาพการท างาน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก สภาพการท างานถือเป็นสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่จะอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน เช่น แสง เสียง อากาศ เครื่องมืออุปกรณ์ และอ่ืนๆ รวมทั้งปริมาณงานที่รับผิดชอบ 
รวมถึงสภาพแวดล้อมรอบๆ ตัว เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของการกระท าสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง เช่น การปฏิบัติงาน อ่านหนังสือ เป็นต้น อัครเดช ไม้จันทร์ (2560) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัด
สงขลา ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานอยู่ระดับมากที่สุด  

12)  ด้านสถานะทางอาชีพ ผลการศึกษาด้านสถานะทางอาชีพ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสถานะทางอาชีพนั้นเป็นอาชีพทีไ่ด้รับการยอมรับนับถือของสังคม  มีเกียรติ และศักดิ์ศรี 
และถือเป็นองค์ประกอบของอาชีพที่ท าให้เกิดความภาคภูมิใจท าให้งานที่ได้รับมอบหมายประสบ
ความส าเร็จได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของชนาภา ไชยศาสตร์ (2556) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจ
กับการปฏิบัติงานเชิงรุกของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จังหวัด
ขอนแก่น พบว่า ระดับสถานภาพของวิชาชีพมีความความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานเชิงรุกของพยาบาล
วิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จงัหวัดขอนแก่น อยู่ในระดบัมาก   

13)  ด้านวิธีการปกครองบังคับบัญชา ผลการศึกษาด้านสถานะทางอาชีพ พบว่า  มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งวิธีการปกครองบังคับบัญชาเป็นสภาพการปกครองบังคับบัญชางานของ
ผู้บริหารระดับสูง ที่มีความสุขุมมีการวินิจฉัยสั่งการ และแก้ปัญหาด้วยเหตุผล มีความยุติธรรม เสมอภาค
ในการปกครอง  ในเรื่องการวิเคราะห์ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน การกระจายงาน การมอบอ านาจ 
ความยุติธรรมในการบริหารงาน รวมถึงการมีความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหา นิเทศงาน และให้
ค าแนะน าการท างานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกนก เพ่งจินดา (2560) 
ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
อ าเภอเมือง จังหวัดตราด พบว่า ปัจจัยจูงใจด้านวิธีการปกครองบังคับบัญชาของผู้บริหารส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดตราด อย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้บังคับบัญชาให้ก าลังใจและส่งเสริม
ผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ  

14)  ด้านผู้ใตบ้ังคับบัญชา ผลการศึกษาด้านสถานะทางอาชีพ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่ งแรงค าจุนด้านผู้ ใต้บั งคับบัญชา เป็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บั งคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ว่าจะเป็นกิริยาหรือวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สามารถท างาน
ร่วมกันได้มีความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปฐมวงศ์ สีหาเสนม (2557) 
ได้ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานบุคลากรเทศบาล  ต าบลค่ายเนินวงต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง
จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล
ต าบลเนินวง ต าบลบางกะจะ อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรีและเพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลค่ายเนินวง ต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พบว่า 
ความสัมพนัธ์กบัผู้ใต้บังคับบัญชา มีแรงจูงใจอยู่ในระดบัมาก  

 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 

1.  ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย 
 จากการศึกษาวิจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร กรณีศึกษาส านักงาน
ที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดน่าน พบว่า บุคลากรมีความเห็นว่า แรงจูงใจทั้ง 15 ด้าน ได้แก่  ด้านความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบต่องาน ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้าน
ความมั่นคงก้าวหน้า ด้านค่าตอบแทน ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านเพ่ือนร่วมงาน ด้านการ
นิเทศงาน ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านสภาพการท างาน ด้านสถานะทางอาชีพ ด้านวิธีการปกครอง
บังคับบัญชา และด้านผู้ใต้บังคับบัญชามีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ของบุคลากรของส านักงานที่ดินใน
พ้ืนที่จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้วิจัย จะน าเรื่องดังกล่าว เสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือให้บุคลากรมีความสุขใน
การท างาน ลดปัญหางานค้างที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน และเพ่ือป้องกันการปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่จะ
ตามมา เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานต่อไป 
 

2.  ข้อเสนอแนะส าหรับท าวิจัยครั้งต่อไป 
เพ่ือให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงมีขอ้เสนอแนะในการศึกษา

และเพ่ิมเติมต่อยอดการศึกษาในครั้งต่อไป คือ ควรมีการศึกษาปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างาน โดยท าการวิจัยแยกเป็นส านักงานที่ดินแต่ละสาขา  เพ่ือจะได้เป็นแนวทางการบริหารปรับปรุงของ
แต่ละสาขาต่อไป  
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กลยุทธ์การตลาดบริการกับการตัดสินใจซือ้ซ ้าผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟในช่วง
สถานการณ์ COVID-19 กรณีศึกษา ศูนย์ OTOP วิสาหกิจชุมชนกลุม่กาแฟ 

บ้านถ ้าสิงห์ จังหวัดชุมพร 
 

จักรพันธุ์ จ าปาแก้ว* 

 
บทคัดย่อ 

   
การค้นคว้าอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึง ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อซ ้า

ผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟตราถ ้าสิงห์ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 และปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ (Service Marketing Mix Model 8P’s) ที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อซ ้า
ผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟตราถ ้าสิงห์ในช่วงสถานการณ์ COVID-19  

กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการที่ซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟตราถ ้าสิงห์เป็นประจ า 
ณ ศูนย์ OTOP วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ ้าสิงห์ จังหวัดชุมพร จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบ ไปด้วย ค่าความถี่ 
(Frequency) ร้อยละ  (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย  (Mean) ส่ วน เบี่ ย งเบนมาตรฐาน  (Standard 
Deviation) และทดสอบสมมติฐานโดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย Independent Samples T-test 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน Pearson’s Correlation Coefficient  

ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของผู้บริโภคหรือผู้รับบริการต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อซ ้าผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟตราถ ้าสิงห์ โดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด ( =4.20, S.D.=0.28) โดยเรียงอันดับได้ดังนี้  อันดับที่หนึ่ง ปัจจัยด้านราคา 
( =4.89, S.D.=0.26) อันดับที่สอง ปัจจัยด้านบุคลากร ( =4.85, S.D.=0.27) อันดับที่สาม ปัจจัย
ด้านกระบวนการให้บริการ ( =4.74, S.D.=0.25) อันดับที่สี่  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ( =4.68, 
S.D.=0.30) อันดับที่ห้า ปัจจัยด้านผลิตภาพและคุณภาพ ( =3.93, S.D.=0.33) อันดับที่หก ปัจจัย
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ( =3.89, S.D.=0.38)  อันดับที่เจ็ด ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ 
( =3.71, S.D.=0.55)  และ อันดับสุดท้าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดและสื่อสารทางการตลาด 
( =2.90, S.D.=0.94)   

 
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
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จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพการสมรส ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อซ ้าผลิตภัณฑ์แปรรูป
กาแฟตราถ ้าสิงห์ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
และในส่วนของการทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ พบว่ามีเพียง 7 ปัจจัย
เท่านั้นที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อซ ้าผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟตราถ ้าสิงห์ในช่วง
สถานการณ์ COVID-19 โดยเรียงจากระดับของความสัมพันธ์ได้ดังต่อไปนี้ ระดับความสัมพันธ์สูง 
ได้แก่ ปัจจัยด้านราคา (r=0.901) ปัจจัยด้านบุคลากร (r=0.811) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (r=0.746) 
ระดับความสัมพันธ์ปานกลาง ได้แก่ ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  (r=0.416) และระดับ
ความสัมพันธ์ต ่า ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภาพและคุณภาพ (r=0.194) ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย (r=0.161) ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (r=0.134) ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05  

ดังนั้นทางวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ ้าสิงห์ ควรมุ่งเน้นในการวางกลยุทธ์การตลาด
บริการในการรักษามาตรฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาปัจจัยสามอันดับแรกที่ มี
ความสัมพันธ์ในระดับสูงกับการตัดสินใจซื้อซ ้าผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟตราถ ้าสิงห์ในช่วงสถานการณ์ 
COVID-19 ได้แก่ ปัจจัยด้านราคา โดยคงราคาระดับปานกลางนี้ไว้และไม่ลดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
ซึ่งเป็นราคาที่สมเหตุสมผล ในส่วนของปัจจัยด้านบุคลากร ควรมุ่งเน้นการให้บริการในทุกระดับ 
ประทับใจ บุคลากรมีใจรักในการบริการ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของงานบริการ ในส่วนของปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ ควรรักษามาตรฐานของชื่อเสียงและคุณภาพเมล็ดกาแฟที่มีรสชาติที่ดี พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายตอบโจทย์ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้โดดเด่น 
สวยงาม ทันสมัย ควรมีการรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภคอีกด้วย และในขณะเดียวกัน
ควรปรับปรุงในปัจจัยด้านอื่น ๆ ซึ่งมีความส าคัญในอันดับรองลงมาควบคู่ไปด้วย 

 
ค าส าคัญ: ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 8P’s, การตัดสินใจซื้อซ ้า, ผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟ,  
             วิสาหกิจชุมชน 
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บทน า 
  
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ที่แพร่

ระบาดเป็นวงกว้างทั่วโลก ได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับธุรกิจกาแฟอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ท าให้ธุรกิจ
กาแฟต้องปรับตัวทางด้านกลยุทธ์การตลาดมากยิ่งขึ้น เพ่ือความอยู่รอดของธุรกิจ โดยเฉพาะ 
“วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ ้าสิงห์ จังหวัดชุมพร” ซึ่งถือเป็นรายได้หลักหล่อเลี้ยงสมาชิกผู้ปลูก
กาแฟโรบัสต้า สร้างผลก าไรและจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิกได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ต่อปี นับว่าเป็น
เศรษฐกิจฐานรากของชุมชนอย่างแท้จริง ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ด้วยมาตรการการเว้นระยะห่างทาง
สังคม (Social Distancing) ได้ส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้จ านวนผู้บริโภค
ที่มาซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟ ณ ศูนย์ OTOP วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ ้าสิงห์ลดลงอย่างเห็น
ได้ชัดเจน จากตัวเลขทางสถิติในปี พ.ศ. 2562 มีจ านวนผู้บริโภค 36,842 คน ส่วนในปี พ.ศ. 2563 
จ านวนผู้บริโภคลดลงเหลือเพียง 23,826 คน ซึ่งลดลงถึงร้อยละ 35 โดยสาเหตุหลักเกิดจากจ านวน
นักท่องเที่ยวที่ลดลงเพราะมาตรการจ ากัดการเดินทางข้ามจังหวัด และที่ส าคัญกลุ่มนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติไม่สามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ จึงส่งผลกระทบกับจ านวน
นักท่องเที่ยวที่ลดลงของจังหวัดชุมพรด้วยเช่นกัน และยังส่งผลกระทบเป็นโดมิโน่ไปสู่เกษตรกรผู้ปลูก
กาแฟโรบัสต้า เนื่องด้วยราคาสารกาแฟที่ลดลงในช่วงปี พ.ศ.2563 ผสานกับยอดขายผลิตภัณฑ์แปร
รูปกาแฟตราถ ้าสิงห์ที่ลดลงเช่นกัน จึงส่งผลถึงการจ่ายเงินปันผลให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนลดลง
ตามผลประกอบการไปด้วย นอกจากนี้การขนส่งผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟตราถ ้าสิงห์เพ่ือไปจ าหน่ายยัง
ร้านค้าปลีกหรือร้านค้าส่งต่าง ๆ เกิดปัญหาติดขัดอีกด้วย  

จากปัญหาของสถานการณ์ COVID-19 ดังที่กล่าวไปข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ทางการตลาดบริการกับการตัดสินใจซื้อซ ้าผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟตราถ ้า
สิงห์ เพ่ือต้องการทราบว่าพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟตราถ ้าสิงห์ในกลุ่มผู้บริโภคที่
ยังคงจงรักภักดีต่อตราสินค้าและยังคงกลับมาซื้อซ ้าแม้ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 นั้น ผู้บริโภค
กลุ่มนี้ให้ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดบริการใด หรือยังมีส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ใดที่ต้องปรับปรุง เพ่ือที่จะได้น าผลการศึกษาที่ได้ไปใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือวางกลยุทธ์ทาง
การตลาดบริการให้มีความเหมาะสมกับช่วงสถานการณ์ดังกล่าว เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน
กับคู่แข่งในตลาด เพื่อรักษาและเพ่ิมฐานลูกค้าประจ า เพ่ือการสร้างตราผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟตราถ ้า
สิงห์ให้ติดตลาด และเพ่ิมขีดความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคใน
สภาวการณ์แห่งบรรทัดฐานใหม่ New Normal ได้เป็นอย่างดี    
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
  

1)   เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลกับการตัดสินใจซื้อซ ้าผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟตราถ ้า
สิงห์ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 

2)   เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (8P’s) ที่มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อซ ้าผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟตราถ ้าสิงห์ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 
 

ค าถามการวิจัย 
 

1)   ปัจจัยส่วนบุคคลด้านใดบ้างที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อซ ้าผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟตราถ ้า
สิงห์ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 

2)   ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (8P’s) ด้านใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อซ ้าผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟตราถ ้าสิงห์ในช่วงสถานการณ์ COVID-19  

 
การทบทวนวรรณกรรม 

  
การศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์การตลาดบริการกับการตัดสินใจซื้อซ ้าผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟ 

ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 กรณีศึกษา ศูนย์ OTOP วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ ้าสิงห์ จังหวัด
ชุมพร” ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าเอกสาร บทความวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ โดยได้ท าการรวบรวมและน าเสนอแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องในประเด็น
ต่อไปนี้  
 

1.  แนวคิด ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Service Marketing Mix Model 
8P’s)  

กลยุทธ์ทางการตลาด คือ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นหัวใจส าคัญและ
เป็นกลุ่มเครื่องมือในการบริหารทางการตลาดที่สามารถควบคุม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ให้เหมาะสม
กับบริบทต่าง ๆ ได้ โดย McCarthy  (1978, อ้างถึงใน สุพิเซษฐ์ ตองอ่อน, 2563, น. 16) ได้ให้ค า
นิยามของส่วนประสมทางการตลาดบริการไว้ว่า เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ 
หน่วยงานหรือองค์การต่าง ๆ จะผสมผสานเครื่องมือเหล่านี้เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของตน
สามารถที่จะตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคและผู้ใช้บริการได้อย่าง
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ทันท่วงที ซึ่งสอดคล้องกับ Kotler (2000, p. 9) ในส่วนของ Borden (1964) ได้กล่าวเพ่ิมเติมไว้ว่า 
คือ กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภค และควรได้รับการวางแผนร่วมกันเพ่ือสร้างผลกระทบ
สูงสุด โดยกิจการควรประเมินถึงความมีประสิทธิผลของต้นทุน เครื่องมือ และก าหนดส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ ที่สร้างก าไรสูงสุดขึ้นมา โดย Lovelock and Wright (2002, pp. 13-15) ได้พัฒนา
ส่วนประสมทางการตลาดขึ้นมาใหม่ในชื่อ “Service Marketing Mix Model 8P’s” หรือ “8P’s” 
ซึ่งมีความเหมาะสมกับการน ามาใช้ในหน่วยงานหรือองค์กรที่มีบทบาทเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่าย 
โดยมีความสอดคล้องกับบริบทของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ ้าสิงห์ จังหวัดชุมพร โดย
องค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาดบริการ (8P’s) ประกอบไปด้วย 1) ผลิตภัณฑ์ (Product) 
2) ราคาผลิตภัณฑ์ (Price) 3) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place Channel Distribution) 4) การ
ส่งเสริมการตลาดและสื่อสารทางการตลาด (Promotion/Integrated Marketing Communication) 
5) บุคลากร (People) 6) ลักษณะทางกายภาพ (Physical) 7) กระบวนการให้บริการ (Process) 
และ 8) ผลิตภาพและคุณภาพ (Productivity and Quality)  

จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการต่าง ๆ ทั้ง 8 
ปัจจัยที่กล่าวไปข้างต้นล้วนเป็นปัจจัยส าคัญที่ผู้บริโภคหรือผู้ รับบริการใช้ในการตัดสินใจซื้อซ ้า
ผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟในช่วงสถานการณ์ COVID-19 กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ ้าสิงห์ 
จังหวัดชุมพร 

 
2.  แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อซ ้า (Repeat Purchase)  
การตั้งใจซื้อซ ้า คือ การที่ผู้บริโภคพิจารณาตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการใด ๆ มาเป็น

ระยะเวลาหนึ่งแล้ว โดยท าการซื้อหรือใช้บริการจากผู้ให้บริการรายเดิมอย่างต่อเนื่อง (Gounaris, 
Dimitriadis and Stathakopoulos, 2010) ซึ่ งสอดคล้ องกั บ  Hellier, Geursen, Carr and Richard 
(2003) ที่ได้อธิบายไว้ว่าคือ ลักษณะของการตัดสินใจส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อผลิตภัณฑ์หรือ
ใช้บริการซ ้าอีกในครั้งต่อมา ซึ่งท าการซื้อผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการจากบริษัทเดิม โดยการตัดสินใจซื้อ
ครั้งแรกมักจะเป็นตัวชี้หรือคาดการณ์พฤติกรรมในการซื้อซ ้าครั้งต่อมาได้ และยังสอดคล้องกับ Hew, 
Badaruddin and Moorthy (2017) ที่กล่าวว่า คือความตั้งใจของผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการที่จะ
กลับมาซื้อผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการซ ้า ซึ่งจะถูกแสดงออกมาโดยความตั้งใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์เดิมหรือ
ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากตราผลิตภัณฑ์เดิมอย่างต่อเนื่อง เมื่อเกิดความรู้สึกมั่นใจหรือเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์
หรือบริการรวมไปจนถึงความเชื่อมั่นต่อผู้จัดจ าหน่ายด้วย ซึ่งถือเป็นความคาดหวังในเชิงบวกที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการตามที่ผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการได้คาดหวังไว้ ก็จะท าให้ผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการ
เกิดความประทับใจ และส่งผลให้กลับมาซื้อหรือใช้บริการซ ้า และยังสอดคล้องกับ Lam and 
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Shankar (2014), อดุลย์ จาตุรงคกุล (2550, น. 28-31) และ Jones and Taylor (2007) อีกด้วย 
นอกจากนี้ Lovelock and Wirtz (2016) ได้ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องการสร้างความจงรักภักดีต่อตรา
ผลิตภัณฑ์และการซื้อซ ้าไว้ว่าเป็นการสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนระยะยาวในการประกอบธุรกิจ 
ซ่ึงสอดคล้องกับ Schiffman and Kanuk (2010) ที่ได้กล่าวไว้เช่นเดียวกัน   

จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยพบว่าการตัดสินใจซื้อซ ้านั้นจะเกิดจากความพึงพอใจในตัว
ผลิตภัณฑ์และการบริการที่ผู้บริโภคได้รับในครั้งก่อน ความเชื่อใจต่อตราผลิตภัณฑ์และการให้บริการ
ของพนักงานรวมไปจนถึงความเชื่อใจต่อผู้จัดจ าหน่าย ไม่มีแรงจูงใจอ่ืนใดให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การซ้ือผลิตภัณฑ์หรือรับบริการ มีความผูกพันต่อผลิตภัณฑ์และบริการ 

  
3.  ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) กับการตัดสินใจซื้อซ ้า

ผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟ 
ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Attribute) หรือลักษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถึง ความ

แตกต่างของ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพการสมรส เป็นต้น (กรรณิการ์ โพธิ์ลังกา, 
2556) ซึ่งสอดคล้องกับ ณิชามล ฟองน ้า (2557) ที่ได้ให้ความหมายไว้เช่นกัน จากการศึกษาของ ลัทธ
พล วีระยุทธบัญชา (2556, น. 852) พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา
และสถานภาพสมรส ที่แตกต่างกันมีผลต่อการซื้อซ ้ากาแฟสดยี่ห้อสตาร์บัคส์ที่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่อย่างไรก็ตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศที่แตกต่างกันมีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อซ ้ากาแฟสดยี่ห้อสตาร์บัคส์ไม่แตกต่างกัน และในการศึกษาของ บุญไทย แสงสุพรรณ 
(2562, น. 81-92) พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ อาชีพ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อซ ้า
ของผู้บริโภคกาแฟร้านค้าอเมซอนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

  
4.  ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) กับการตัดสินใจซื้อซ ้าผลิตภัณฑ์

แปรรูปกาแฟ 
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Product) หมายถึง สิ่งที่องค์กรต้องการเสนอขายเพ่ือก่อให้เกิดความ

น่าสนใจต่อผู้บริโภค และท าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ ตัวผลิตภัณฑ์ที่
น าเสนอเพ่ือจ าหน่ายนั้นสามารถเป็นได้ทั้งในรูปแบบของการมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ แต่ผลิตภัณฑ์
นั้นจ าเป็นต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) และมีคุณค่า (Value) ในสายตาของผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการ 
(Armstrong & Kotler, 2009, p. 616) ซึ่งสอดคล้องกับ ฉัตรยาพร เสมอใจ และ ฐิตินันท์ วารวนิช 
(2551, น. 19) ที่ได้กล่าวไว้เช่นเดียวกัน จากการศึกษาของ ทิพวรรณ วิโรจน์เมธากุล (ม.ป.ป., น. 2) 
ที่พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในการเลือกใช้
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บริการร้านกาแฟสตาร์บัคส์ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
และสอดคล้องกับการศึกษาของ ญาณิชพัฒน์ ยุววรรณศรี (2559) ซ่ึงพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ มีผลต่อความภักดีในการใช้บริการร้านกาแฟสตาร์บัคส์ อย่างนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ รัตนาวดี พัชรภูวดล (2561, น. 319), จักรพันธุ์ 
นาคทุ่งเตา (2558, น. 50) 

  
5.  ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านราคาผลิตภัณฑ์ (Price) กับการตัดสินใจซื้อซ ้าผลิตภัณฑ์

แปรรูปกาแฟ  
 มูลค่าหรือราคา (Price) หมายถึง คุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการในรูปของตัวเงิน ที่

ผู้บริโภคใช้เปรียบเทียบระหว่างราคา (Price) กับคุณค่า (Value) ที่ได้รับกลับมาจากผลิตภัณฑ์หรือ
บริการนั้น ซึ่งถ้าผลิตภัณฑ์หรือบริการมีคุณค่าที่สูงกว่าราคา ก็จะส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อหรือใช้
บริการได้ง่ายยิ่งขึ้น (Armstrong & Kotler, 2009, pp. 616-617) จากการศึกษาของ รัตนาวดี พัชร
ภูวดล (2561, น. 319) ที่พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
จงรักภักดีต่อตราผลิตภัณฑ์คอฟฟ่ีช็อปของวิทยาลัยดุสิตธานี และส่งผลทางบวกต่อความจงรักภักดีต่อ
ตราผลิตภัณฑ์คอฟฟ่ีช็อปของวิทยาลัยดุสิตธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับการศึกษาของ ชุติมน ณรชานันท์ (2562, น. 19) ซึ่งพบว่า ปัจจัยด้านราคาของกาแฟ
ตราผลิตภัณฑ์ระดับโลกและระดับท้องถิ่นส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้บริโภคเช่นเดียวกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และยังเป็นไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาของ อรินทร์ อินทร์แจ้ง 
(2560, น. 61), จารุภัทร์ มังคลสุต (2556) 

  
6.  ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place Channel Distribution) 

กับการตัดสินใจซื้อซ ้าผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟ  
ช่องทางการจัดหน่าย (Place Channel Distribution) หมายถึง กิจกรรมหนึ่งซึ่ งท าให้

ผลิตภัณฑ์หรือบริการเป็นที่หาง่าย ยังหมายความถึงโครงสร้างของช่องทางการจัดจ าหน่าย ซึ่งเป็น
เส้นทางที่ผลิตภัณฑ์เคลื่อนย้ายไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการ โดยอาจผ่านพ่อค้าคนกลางหรือไม่ผ่านก็
ได้ ซึ่งจะต้องรวดเร็ว ทันต่อความต้องการของผู้บริโภคในช่องทางที่เหมาะสมครอบคลุมและทั่วถึง 
นอกจากนี้ยังรวมไปถึงท าเลที่ตั้งอีกด้วย (Stanton and Futrell, 1987, น. 270)  ซึ่งสอดคล้องกับ 
ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร (2555) ที่ได้กล่าวไว้เช่นเดียวกัน จากการศึกษาของ บุญไทย แสงสุพรรณ 
(2562, น. 103) พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจ าหน่าย มีผลต่อการตัดสินใจซื้อซ ้า
ของผู้บริโภคกาแฟร้านคาเฟ่อเมซอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
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การศึกษาของ ลัทธพล วีระยุทธบัญชา (2556, น. 861) ที่พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้าน
สถานที่จัดจ าหน่าย มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อซ ้าของผู้บริโภคกาแฟสดยี่ห้อสตาร์บัคส์ ใน
เขตกรุงเทพและปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ 
วิศรุต เลาหเธียรประธาน (2559, น. 37), ทิพวรรณ วิโรจน์เมธากุล (ม.ป.ป., น. 10), เกตุวดี สมบูรณ์ทวี 
(2561, น. 34), จักรพันธุ์ นาคทุ่งเตา (2558, น. 51), จารุภัทร์ มังคลสุต (2556) 

 
7.  ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดและสื่อสารทางการตลาด 

(Promotion /Integrated Marketing Communication) กับการตัดสินใจซื้อซ ้า
ผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟ 

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารทางการตลาดที่
ส าคัญ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างแรงจูงใจ ความคิด ความเชื่อ ความรู้สึก ความต้องการ และความพึง
พอใจในผลิตภัณฑ์และบริการหรือเพ่ือช่วยเตือนความทรงจ าในผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ และยังมี
ความส าคัญต่อพฤติกรรมในการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการอีกด้วย (Etzel, Walker & Stanton, 2007, 
p. 677) และยังสอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2534, อ้างถึงใน โสภิตา รัตนสมโชค, 
2558, น. 13-14) ที่ได้กล่าวไว้เช่นเดียวกัน จากการศึกษาของ ลัทธพล วีระยุทธบัญชา (2556, น. 
851) พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การซื้อซ ้าของผู้บริโภคกาแฟสดยี่ห้อสตาร์บัคส์ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ บุญไทย แสงสุพรรณ (2562, น. 70) ทีพ่บว่า ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อซ ้า
ของผู้บริโภคกาแฟร้านคาเฟ่อเมซอนในห้างสรรพสินค้าในเขตจังหวัดปทุมธานี อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งยังเป็นไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาของ รัตนาวดี พัชรภูวดล (2561, น. 319) 

  
8.  ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านบุคลากร (People) กับการตัดสินใจซื้อซ ้าผลิตภัณฑ์แปร

รูปกาแฟ 
บุคลากรหรือพนักงาน (People) หมายถึง ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ไปจนถึงพนักงานทั่วไป 

แม่บ้าน รวมถึงเจ้าของธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งเป็นผู้ที่ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและให้บริการแก่ผู้บริโภคหรือ
ผู้ใช้บริการ เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ยังสร้างความผูกพันและความจงรักภักดีของผู้บริโภคหรือ
ผู้ใช้บริการอีกด้วย นับได้ว่าเป็นส่วนประสมทางการตลาดที่ส าคัญ เนื่องจากบุคลากรคือผู้ที่คิด
วางแผนในการปฏิบัติงาน ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ (Kotler, 2012) ซึ่งสอดคล้องกับ   
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2553) และ ฉัตยาพร เสมอใจ (2550, น. 51-55) ที่ได้กล่าวไว้เช่นเดียวกัน จาก
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การศึกษาของ เกตุวดี สมบูรณ์ทวี (2561, น. 34) ที่พบว่า ปัจจัยทางการตลาดในด้านพนักงาน มี
ความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีต่อร้านกาแฟสดในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.001 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ลัทธพล วีระยุทธบัญชา (2556, น. 852) ที่พบว่า ปัจจัย
ส่วนประสมการตลาดบริการด้านความเอาใจใส่ของพนักงาน มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อซ ้า
ของผู้บริโภคกาแฟสดยี่ห้อสตาร์บัคส์ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และเป็นไปในทิศทางเดียวกับ
การศึกษาของ สุพิชชา แก้วตา (2558, น. 67), อธิศกิตติ์ สินธุรหัส (2561, น. 6-8) 

 
9.  ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical) กับการตัดสินใจซื้อซ ้า

ผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟ 
ลักษณะทางกายภาพ (Physical) หมายถึง ลักษณะทางด้านสิ่งแวดล้อม บรรยากาศภายใน

องค์กรหรือภายในร้าน เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคสามารถเลือกสัมผัสได้โดยตรง และยังสามารถสร้างความ
แตกต่างให้โดดเด่นและมีคุณภาพได้ เช่น การตกแต่งร้าน รูปแบบของการจัดจานอาหาร หรือภาชนะ
ต่าง ๆ การแต่งกายของพนักงาน ลักษณะทางกายภาพหรือสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ จะช่วยสร้างความพึง
พอใจและความแตกต่างจากผู้ให้บริการรายอ่ืน ๆ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552) ซ่ึงมีความ
สอดคล้องกับ กนิษฐ์กานต์ พรหมราษฎร์ (2556, น. 71) และ Bateson and Hoffman (2011, p. 
212) ที่ได้กล่าวไว้เช่นเดียวกัน จากการศึกษาของ เกตุวดี สมบูรณ์ทวี (2561, น. 32) ที่พบว่า ปัจจัย
ทางการตลาดด้านสถานที่ มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีในตราผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคต่อร้าน
กาแฟสดในเขตกรุงเทพมหานครในระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และยัง
สอดคล้องกับการศึกษาของ รัตนาวดี พัชรภูวดล (2561) ซึ่งพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้านลักษณะสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อตราผลิ ตภัณฑ์คอฟฟ่ี 
ช็อปของวิทยาลัยดุสิตธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเป็นไปในทิศทางเดียวกับ
การศึกษาของ ญาณิชพัฒน์ ยุวรรณศรี (2559), อธิศกิตติ์ สินธุรหัส (2561, น. 7-8), พจวรรณ ภัทร
ศีลสุนทร (2558, น. 60), จารุภัทร์ มังคลสุต (2556) 

  
10.  ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) กับการตัดสินใจซื้อซ ้า

ผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟ  
กระบวนการ (Process) หมายถึง กระบวนการหรือขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน ซึ่งมี

ระเบียบวิธีการในการปฏิบัติงานด้านบริการที่น าเสนอให้กับผู้ใช้บริการอย่างเป็นล าดับขั้นตอน โดยที่
แต่ละกระบวนการสามารถมีหลายกิจกรรม ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กร และถ้าหากกิจกรรมมีการ
เชื่อมโยงประสานกันระหว่างแผนกต่าง ๆ จะส่งผลให้กระบวนการท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ดังนั้นกระบวนการหรือขั้นตอนในการท างานด้านบริการ จ าเป็นต้องมีการออกแบบที่เป็นขั้นตอน
ชัดเจน เพื่อให้มีบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (กนกพรรณ สุขฤทธิ์ 2557, น. 
33)  ซึ่ งมีความสอดคล้องกับ Lovelock and Wirtz (2002, p. 90) และ Kotler, Bowen and 
Makens (2010) ที่ได้กล่าวไว้เช่นเดียวกัน จากการศึกษาของ อธิศกิตติ์ สินธุรหัส (2561, น. 7-8) ที่
พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านกระบวนการให้บริการ มีผลต่อความจงรักภักดีของ
ผู้บริโภค อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และยังมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ 
ญาณิชพัฒน์ ยุวรรณศรี (2559, น. 3) ซึ่งพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการ
ให้บริการ มีผลต่อความภักดีในการใช้บริการร้านกาแฟสตาร์บัคส์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 และสอดคล้องกับการศึกษาของ ภาวิณี นิธิเวทยางกูร (ม.ป.ป., น. 242)  

 
11.  ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านผลิตภาพและคุณภาพ (Productivity and Quality) 

กับการตัดสินใจซื้อซ ้าผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟ  
ผลิตภาพและคุณภาพ (Productivity and Quality) หมายถึง การปรับปรุงผลผลิตโดยไม่ลด

คุณภาพการบริการ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์และการบริการที่ได้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับความ
ต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภค และในส่วนของคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นจะถูก
ก าหนดโดยผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการ (สิริกาญจน์ กมลปิยะพัฒน์, 2556) นอกจากนี้ Lovelock and 
Wirtz (2007, p. 90) ได้อธิบายเพ่ิมเติมไว้ว่า คือการเพ่ิมปริมาณการผลิตหรือการบริการที่มีคุณภาพ
ให้เพียงพอกับความต้องการหรือความคาดหวังของลูกค้า จากการศึกษาของ ณัฏฐณิชา คงแก้ว 
(2563, น. 73) พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภาพและคุณภาพ อยู่ในระดับมาก ซึ่ง
ส่งผลทางบวกต่อความภักดีของลูกค้าที่มีต่อตราสินค้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และยัง
สอดคล้องกับการศึกษาของ รวิช เมฆสุนทรากุล (2554, น. 45) ซึ่งพบว่า ผู้บริโภคมีความภูมิใจที่ใช้
บริการอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากตราสินค้ามีคุณภาพเป็นที่ยอมรับส าหรับผู้บริโภค และสินค้า
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของความสัมพันธ์ต่อความภักดีในตรา
สินค้า อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ อารีรัตน์ จิตประสพเนตร (2558, น. 41-
44)  
 จากการทบทวนวรรณกรรมถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
(8P’s) ผู้วิจัยพบว่า ทั้ง 8 ปัจจัยล้วนมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อซ ้าผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟ ดัง
การศึกษาที่ได้กล่าวไปข้างต้น  
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 
  

จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยสามารถน ามาสร้าง
เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา รายละเอียดดังภาพที่ 1 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

 

 

ตัวแปรอิสระ (Independent) ตัวแปรตาม (Dependent) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

• เพศ 

• อาย ุ

• ระดับการศึกษา 

• อาชีพ 

• รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

• สถานภาพการสมรส 

การตัดสินใจซื้อซ้ำ 
ผลิตภณัฑ์แปรรูปกาแฟ 

ตราถ้ำสิงห์ 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (8P’s)   

• ปัจจัยด้านผลติภณัฑ ์

• ปัจจัยด้านราคาผลิตภณัฑ ์

• ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 

• ปัจจัยด้านการส่งเสรมิการตลาดและสื่อสารทางการตลาด 

• ปัจจัยด้านบุคลากร 

• ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ 

• ปัจจัยด้านกระบวนการใหบ้ริการ 

• ปัจจัยด้านผลติภาพและคณุภาพ 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
  

การศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์การตลาดบริการกับการตัดสินใจซื้อซ ้าผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟในช่วง
สถานการณ์ COVID-19 กรณีศึกษา ศูนย์ OTOP วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ ้าสิงห์ จังหวัด
ชุมพร” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยวิธีการส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการวิจัย ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการที่
ซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟตราถ ้าสิงห์ เป็นประจ า ณ ศูนย์ OTOP วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ ้า
สิงห์ จังหวัดชุมพร ค านวณกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบขนาดประชากรจากสูตรของ W.G. Cochran, 
1977 โดยก าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และระดับความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 ซึ่งผู้วิจัยใช้กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสิ้นจ านวน 400 คน จากนั้นน าข้อมูลที่เก็บได้ไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
และน าเสนอผลการศึกษาโดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ย Independent Samples T-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-
Way ANOVA และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน Pearson’s Correlation Coefficient  
 

ผลการศึกษา 
 

1.  การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
      

 

ภาพที่ 2  แสดงข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล 
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จากภาพที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มี
จ านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 52.80 และเพศหญิง จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.20 ซึ่งมี
จ านวนใกล้เคียงกัน ในส่วนของอายุ พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี จ านวน 126 คน คิด
เป็นร้อยละ 31.50 รองลงมาคือช่วงอายุ 41-50 ปี จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 ส าหรับ
ระดับการศึกษา พบว่า ครึ่งหนึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 55.50 
รองลงมาคือจบการศึกษาต ่ากว่าระดับปริญญาตรี จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.75 ในส่วนของ
อาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามประกอบอาชีพใน 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ 
จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.75 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.75 และอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 ตามล าดับ 
ส าหรับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนใหญ่มีรายได้มากกว่า 25,000 บาท ขึ้นไป มีจ านวน 199 คน คิดเป็น
ร้อยละ 49.75 ส าหรับสถานภาพการสมรส พบว่าส่วนใหญ่แต่งงานแล้ว มีจ านวน 232 คน คิดเป็น
ร้อยละ 58.00  
 

2.  การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคหรือผู้รับบริการที่มีต่อส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ (8P’s) ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 

 
ตารางท่ี 1  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของผู้บริโภคหรือผู้รับบริการที่มี 
               ต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) n  S.D. ระดับความคิดเห็น อันดับ 

1.  ผลิตภัณฑ์กาแฟตราถ้ำสิงห์มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอยา่งแพร่หลาย 

2.  ผลิตภัณฑ์กาแฟตราถ้ำสิงห์มีคุณภาพสูง 

3.  ผลิตภัณฑ์กาแฟตราถ้ำสิงห์ มีรสชาติดี ถูกใจผู้บริโภค 

4.  ผลิตภัณฑ์กาแฟตราถ้ำสิงห ์มีความหลากหลายให้เลือกซ้ือ 

5.  ผลิตภัณฑ์กาแฟตราถ้ำสิงห์ รูปแบบของบรรจุภัณฑ์มีการ 

    ออกแบบอยา่งสวยงาม 

6.  มีการรับประกันและชดเชย หากผลติภัณฑ์กาแฟตราถ้ำสิงห ์

    ไม่ได้คุณภาพตามที่กำหนด 

400 

400 

400 

400 

400 

 

400 

4.93 

4.90 

4.92 

4.91 

4.89 

 

3.54 

0.25 

0.29 

0.27 

0.28 

0.30 

 

1.16 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

 

มาก 

1 

4 

2 

3 

5 

 

6 

รวม 400 4.68 0.30 มากท่ีสุด  
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บทความการศึกษาวิชาการศึกษาค้นควา้อิสระของ 
นักศกึษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก  

 จากตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริโภคและผู้รับบริการที่มีต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( =4.68) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่อยู่อันดับ
ที่หนึ่ง คือ ผลิตภัณฑ์กาแฟตราถ ้าสิงห์มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( =4.93) ข้อที่อยู่อันดับที่สอง คือ ผลิตภัณฑ์กาแฟตราถ ้าสิงห์ มีรสชาติถูกใจผู้บริโภค มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.92) ข้อที่อยู่ อันดับที่สาม คือ ผลิตภัณฑ์กาแฟตราถ ้าสิงห์ มีความ
หลากหลายให้เลือกซื้อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.91) ข้อที่อยู่อันดับที่สี่ คือ ผลิตภัณฑ์
กาแฟตราถ ้าสิงห์มีคุณภาพสูง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  ( =4.90) ข้อที่อยู่อันดับที่ห้า คือ 
ผลิตภัณฑ์กาแฟตราถ ้าสิงห์ รูปแบบของบรรจุภัณฑ์มีการออกแบบอย่างสวยงาม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากที่สุด (  =4.89) และอันดับสุดท้าย อันดับที่หก คือ มีการรับประกันและชดเชย หากผลิตภัณฑ์
กาแฟตราถ ้าสิงห์ไม่ได้คุณภาพตามที่ก าหนด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =3.54) 
 
ตารางท่ี 2  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของผู้บริโภคหรือผู้รับบริการที่มี 
               ต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านราคาผลิตภัณฑ์ (Price) 
 

ปัจจัยด้านราคาผลิตภัณฑ์ (Price) n  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
อันดับ 

1.  ราคาผลิตภัณฑ์กาแฟตราถำ้สิงห์ มคีวามเหมาะสมกับ  
     คุณภาพที่ผู้บริโภคได้รับ 
2.  ราคาของผลิตภัณฑ์กาแฟตราถำ้สิงห์ มีความเหมาะสมกับ 
     บรรยากาศภายในร้าน 
3.  ราคาของผลิตภัณฑ์กาแฟตราถำ้สิงห์ มีให้เลือกตาม  
    ประเภท และขนาดบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย 
4.  ศูนย์ OTOP วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถำ้สิงห์ มีการ 
    ระบุ ราคาสินค้าไว้อยา่งชัดเจนและเห็นได้ชัด 
5.  ศูนย์ OTOP วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถำ้สิงห์ ม ี
    บริการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือช่องทางอื่น ๆ ที ่
    หลากหลาย 

400 
 

400 
 

400 
 

400 
 

400 

4.92 
 

4.91 
 

4.87 
 

4.89 
 

4.90 

0.26 
 

0.27 
 

0.32 
 

0.31 
 

0.31 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 

1 
 
2 
 
5 
 
4 
 
3 

รวม 400 4.89 0.26 มากท่ีสุด  

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริโภคและผู้รับบริการที่มีต่อปัจจัยด้านราคา

ผลิตภัณฑ์โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( =4.89) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่
อยู่อันดับที่หนึ่ง คือ ราคาผลิตภัณฑ์กาแฟตราถ ้าสิงห์ มีความเหมาะสมกับคุณภาพที่ผู้บริโภคได้รับ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.92) ข้อที่อยู่อันดับที่สอง คือ ราคาของผลิตภัณฑ์กาแฟตราถ ้าสิงห์ 
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บทความการศึกษาวิชาการศึกษาค้นควา้อิสระของ 
นักศกึษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก  

มีความเหมาะสมกับบรรยากาศภายในร้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.91) ข้อที่อยู่อันดับที่
สาม คือ ศูนย์ OTOP วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ ้าสิงห์ มีบริการรับช าระเงินด้วยบัตรเครดิต หรือ
ช่องทางอ่ืน ๆ ที่หลากหลาย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.90) ข้อที่อยู่อันดับที่สี่ คือ ศูนย์ 
OTOP วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ ้าสิงห์ มีการระบุราคาสินค้าไว้อย่างชัดเจน และเห็นได้ชัด มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.89) และอันดับสุดท้าย อันดับที่ห้า คือ ราคาของผลิตภัณฑ์กาแฟ
ตราถ ้าสิงห์ มีให้เลือกตามประเภท และขนาดบรรจุภัณฑ์ ที่หลากหลาย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดั บมาก
ที่สุด ( =4.87)  
 
ตารางท่ี 3  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของผู้บริโภคหรือผู้รับบริการที่มี 
               ต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place Channel  
               Distribution) 
  

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 
(Place Channel Distribution) 

n  S.D. ระดับความคิดเห็น อันดับ 

1.  ทำเลที่ตั้งของศูนย์ OTOP วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้าน 
    ถ้ำสิงห์ มีความสะดวกในการเดินทางมาซ้ือสินค้าและใช้ 
    บริการ 
2.  ระยะเวลาเปิด – ปิด ในการใหบ้ริการของศูนย์ OTOP 
    วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบา้นถ้ำสิงห์ มีความเหมาะสม 
3.  สถานที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟตราถ้ำสิงห์ มีหลาย 
    สาขาให้เลือกใช้บริการ 
4.  มีบริการซ้ือผลิตภัณฑ์กาแฟตราถำ้สงิห์ผ่านช่องทาง 
    ออนไลน์และบรกิารจัดส่ง เช่น เดลิเวอรี่ หรือ จัดส่งพัสดุ  
    เป็นต้น   
5.  ศูนย์ OTOP วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถำ้สิงห์เปิดให้  
    บริการทกุวันไม่มีวันหยุด  

 
400 

 
 
400 

 
400 

 
400 

 
400 

 
4.15 

 
 
4.06 

 
2.35 

 
4.01 

 
4.88 

 
0.62 
 
 
0.72 
 
0.53 

 
0.70 
 
0.33 

 
มาก 

 
 

มาก 
 

น้อย 
 

มาก 
 

มากที่สุด 

 
2 

 
 

3 
 

5 
 
4 

 
1 

รวม 400 3.89 0.38 มาก  

 
จากตารางที่ 3 พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริโภคและผู้รับบริการที่มีต่อปัจจัยด้านช่องทางการ

จัดจ าหน่ายโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =3.89) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่อยู่
อันดับที่หนึ่ง คือ ศูนย์ OTOP วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ ้าสิงห์ เปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุด 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( =4.88) ข้อที่อยู่อันดับที่สอง คือ ท าเลที่ตั้งของศูนย์ OTOP วิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ ้าสิงห์ มีความสะดวกในการเดินทางมาซื้อสินค้าและใช้บริการ  มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ( = 4.15) ข้อที่อยู่อันดับที่สาม คือ ระยะเวลาเปิด – ปิด ในการให้บริการของศูนย์ OTOP 
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บทความการศึกษาวิชาการศึกษาค้นควา้อิสระของ 
นักศกึษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก  

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ ้าสิงห์ มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.06) ข้อที่อยู่
อันดับที่สี่ คือ มีบริการซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟตราถ ้าสิงห์ผ่านช่องทางออนไลน์ และบริการจัดส่ง เช่น เดลิ
เวอรี่ หรือ จัดส่งพัสดุ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =4.01) และอันดับสุดท้าย อันดับที่ห้า คือ 
สถานที่จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟตราถ ้าสิงห์ มีหลายสาขาให้เลือกใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
น้อย ( =2.35) 

 
ตารางท่ี 4  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของผู้บริโภคหรือผู้รับบริการที่มี

ต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาดและสื่อสารทางการตลาด 
(Promotion/ Integrated Marketing Communication) 

 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดและสื่อสารทางการตลาด 

(Promotion/Integrated Marketing 
Communication) 

n  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
อันดับ 

1.  มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ อย่าง 
    สม่ำเสมอ 

2.  มีการสมัครสมาชิก หรือกจิกรรมอื่น ๆ เพื่อรับสิทธิพิเศษ 

3.  มีการลดราคาผลิตภัณฑ์กาแฟตราถำ้สิงห์ ในช่วงเวลาพิเศษ  
    และวันสำคัญต่าง ๆ 

4.  มกีารแลกซ้ือของที่ระลึก 

400 
 

400 
400 

 
400 

3.01 
 

3.00 
2.99 

 
2.59 

1.05 
 

1.01 
1.01 

 
0.95 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
น้อย 

1 
 
2 
3 
 
4 

รวม 400 2.90 0.94 ปานกลาง  

 
จากตารางที่ 4 พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริโภคและผู้รับบริการที่มีต่อปัจจัยด้านการส่งเสริม

การตลาดและสื่อสารทางการตลาดโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( =2.90) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่อยู่อันดับที่หนึ่ง คือ มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางสื่อ
ต่าง ๆ อย่างสม ่าเสมอ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.01) ข้อที่อยู่อันดับที่สอง คือ มีการสมัคร
สมาชิก หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือรับสิทธิพิเศษ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  ( =3.00) ข้อที่อยู่
อันดับที่สาม คือ มีการลดราคาผลิตภัณฑ์กาแฟตราถ ้าสิงห์ในช่วงเวลาพิเศษ และวันส าคัญต่าง ๆ  มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( =2.99) และอันดับสุดท้าย อันดับที่สี่ คือ มีการแลกซ้ือของที่ระลึก มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย ( =2.59)  
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บทความการศึกษาวิชาการศึกษาค้นควา้อิสระของ 
นักศกึษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก  

ตารางท่ี 5  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของผู้บริโภคหรือผู้รับบริการที่มี 
               ต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านบุคลากร (People) 

 

ปัจจัยด้านบุคลากร (People) n  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
อันดับ 

1.  พนักงานแต่งกายดี สภุาพ เรียบร้อย และสวมใส่หนา้กาก 

    อนามยั 

2.  พนักงานให้บรกิารลูกค้าทกุระดับอยา่งเท่าเทียมกัน 

3.  พนักงานมีความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์กาแฟตราถ้ำสิงห์ สามารถ 

     แนะนำลูกค้าได้เป็นอย่างดี 
4.  พนักงานบริการมีมารยาทและมนุษยสัมพันธ์ด ี

5.  ศูนย์ OTOP วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห ์มีพนักงาน 

     ให้บริการเพียงพอตอ่ความต้องการของลูกค้า 

 
400 
400 

 
400 
400 

 
400 

 
4.88 
4.86 

 
4.82 
4.84 

 
4.85 

 
0.35 
0.35 

 
0.41 
0.36 

 
0.39 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

 
1 
2 
 
5 
4 
 
3 

รวม 400 4.85 0.27 มากท่ีสุด  

 
จากตารางที่ 5 พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริโภคและผู้รับบริการที่มีต่อปัจจัยด้านบุคลากร

โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( =4.85) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่อยู่อันดับ
ที่หนึ่ง คือ พนักงานแต่งกายดี สุภาพ เรียบร้อย และสวมใส่หน้ากากอนามัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( =4.88) ข้อที่อยู่อันดับที่สอง คือ พนักงานให้บริการลูกค้าทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.86) ข้อที่อยู่อันดับที่สาม คือ ศูนย์ OTOP วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
กาแฟบ้านถ ้าสิงห์ มีพนักงานให้บริการเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( =4.85) ข้อที่อยู่อันดับที่สี่ คือ พนักงานบริการมีมารยาทและมนุษยสัมพันธ์ดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( =4.84) และอันดับสุดท้าย คือ พนักงานมีความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์กาแฟตราถ ้า
สิงห์ สามารถแนะน าลูกค้าได้เป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.82) 
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ตารางท่ี 6  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของผู้บริโภคหรือผู้รับบริการที่มี 
               ต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical) 
 

ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical) n  S.D. ระดับความคิดเห็น อันดับ 
1.  บรรยากาศภายในศูนย์ OTOP วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถำ้

สิงห์ตกแต่งให้มีความเป็นเอกลักษณ ์สวยงาม สะอาด มีเครื่อง
ตรวจวัดอุณหภูมิ และแอลกอฮอล์สำหรบัล้างมือในบริเวณ
ด้านหน้าร้าน 

2.  บรรยากาศบริเวณรอบศูนย์ OTOP วสิาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟ
บ้านถ้ำสิงห์ ตกแต่งให้มีความเป็นเอกลักษณ์ สวยงาม สะอาด มี
สถานที่จอดรถเพียงพอ และมีป้ายร้านที่ชัดเจน 

3.  ศูนย์ OTOP วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ มจีำนวนที่นั่ง 
     เพียงพอ ไม่แออัด มีการเว้นระยะหา่งสำหรับที่นั่งตามมาตรการ 

     โควิด 19 

4.  เครื่องแบบพนักงานเรียบร้อย ทันสมัย และมีความเหมาะสม 

5.  ภายในศูนย์ OTOP มีการจัดวางอุปกรณ์ สิ่งของ ภาชนะต่าง ๆ 
อย่างถูกสุขลกัษณะ เป็นไปตามมาตรการโควิด 19 

6.  มีชั้นวางหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และป้ายบอกรหัส WIFI Internet 

ที่ชัดเจน สำหรับให้บริการลูกค้า 
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รวม 400 3.71 0.55 มาก  

 
จากตารางที่ 6 พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริโภคและผู้รับบริการที่มีต่อปัจจัยด้านลักษณะทาง

กายภาพ โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =3.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่อยู่
อันดับที่หนึ่ง คือ บรรยากาศบริเวณรอบศูนย์ OTOP วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ ้าสิงห์ ตกแต่งให้
มีความเป็นเอกลักษณ์ สวยงาม สะอาด มีสถานที่จอดรถเพียงพอ และมีป้ายร้านที่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.42) ข้อที่อยู่อันดับที่สอง คือ มีชั้นวางหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และป้ายบอก
รหัส WIFI Internet ที่ชัดเจน ส าหรับให้บริการลูกค้า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.41) ข้อที่
อยู่ อันดับที่สาม คือ ภายในศูนย์ OTOP มีการจัดวางอุปกรณ์ สิ่งของ ภาชนะต่าง ๆ อย่างถูก
สุขลักษณะ เป็นไปตามมาตรการโควิด19 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.39) ข้อที่อยู่อันดับที่สี่ 
คือ เครื่องแบบพนักงานเรียบร้อย ทันสมัย และมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
( =3.02) อันดับที่ห้า คือ บรรยากาศภายในศูนย์ OTOP วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ ้าสิงห์  
ตกแต่งให้มีความเป็นเอกลักษณ์ สวยงาม สะอาด มีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ และแอลกอฮอล์ส าหรับ
ล้างมือในบริเวณด้านหน้าร้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.01) และอันดับสุดท้าย คือ ศูนย์ 
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OTOP วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ ้าสิงห์ มีจ านวนที่นั่งเพียงพอ ไม่แออัด มีการเว้นระยะห่าง
ส าหรับที่นั่งตามมาตรการโควิด19  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.00)  

 
ตารางท่ี 7  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของผู้บริโภคหรือผู้รับบริการที่มี 
               ต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านกระบวนการให้บริการ (Process) 
 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ (Process) n  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
อันดับ 

1.  ศูนย์ OTOP วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ใหบ้ริการ
ลูกค้า ด้วยความรวดเร็วและเหมาะสม 

2.  ศูนย์ OTOP วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ มี
กระบวนการสั่งซ้ือสินค้าที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 

3.  ศูนย์ OTOP วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห ์มีการ
ให้บริการที่มีความถกูต้องแม่นยำ ได้คุณภาพมาตรฐาน 

4.  ศูนย์ OTOP วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห ์ในการชำระ
เงิน มีความถูกต้อง และรวดเร็ว 

5.  ศูนย์ OTOP วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ มี
กระบวนการในการให้คำแนะนำเกีย่วกบัผลิตภัณฑ์ 
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รวม 400 4.74 0.25 มากท่ีสุด  

 
จากตารางที่  7 พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริโภคและผู้ รับบริการที่มีต่อปัจจัยด้าน

กระบวนการให้บริการโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่อยู่อันดับที่หนึ่ง คือ ศูนย์ OTOP วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ ้าสิงห์ มีการให้บริการที่มี
ความถูกต้องแม่นย า ได้คุณภาพมาตรฐาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.86) ข้อที่อยู่อันดับที่
สอง คือ ศูนย์ OTOP วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ ้าสิงห์ มีกระบวนการสั่งซื้อสินค้าที่ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.85) ข้อที่อยู่อันดับที่สาม คือ ศูนย์ OTOP วิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ ้าสิงห์ ให้บริการลูกค้า ด้วยความรวดเร็วและเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( =4.84) ข้อที่อยู่อันดับที่สี่ คือ ศูนย์ OTOP วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ ้าสิงห์  มี
กระบวนการในการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.60) และ
อันดับสุดท้าย อันดับที่ห้า คือ ศูนย์ OTOP วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ ้าสิงห์ ในการช าระเงิน มี
ความถูกต้อง และรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.57) 
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ตารางท่ี 8  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของผู้บริโภคหรือผู้รับบริการที่มี 
               ต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภาพและคุณภาพ (Productivity and  
               Quality) 
 

ปัจจัยด้านผลติภาพและคุณภาพ (Productivity and 
Quality) 

n  S.D. ระดับความคิดเห็น อันดับ 

1.  มีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน ในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์กาแฟตราถำ้สิงห์ 
2.  ผลิตภัณฑ์กาแฟตราถ้ำสิงห์ เครื่องมอืสำหรับชงกาแฟและการ 

     ให้บริการโดยพนักงาน มีความเพยีงพอ สามารถตอบสนองกับ
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที 
3.  ผลิตภัณฑ์กาแฟตราถ้ำสิงห์ได้รับการรับรองคุณภาพด้วยรางวัล
ต่าง ๆ เช่น รางวัล OTOP โปรดักส์แชมป์เปี้ยน ระดับ 5 ดาว, 
รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด, รางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับ
จังหวัด เป็นต้น   
4.  ผลิตภัณฑ์กาแฟตราถ้ำสิงห์ได้รับการรับรองคุณภาพจาก
ผู้บริโภคผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น วงใน (Wongnai) เฟซบุก๊ (Facebook) 
เป็นต้น 
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รวม 400 3.93 0.33 มาก  

 
 จากตารางที่ 8 พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริโภคและผู้รับบริการที่มีต่อปัจจัยด้านผลิตภาพ
และคุณภาพโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =3.93) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่
อยู่อันดับที่หนึ่ง คือ ผลิตภัณฑ์กาแฟตราถ้ำสิงห์ได้รับการรับรองคุณภาพ ด้วยรางวัลต่าง ๆ เช่น 
รางวัล OTOP โปรดักส์แชมป์เปี้ยน ระดับ 5 ดาว, รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด, รางวัลวิสาหกิจชุมชน
ดีเด่นระดับจังหวัด เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทีสุ่ด ( =4.82) ข้อที่อยู่อันดับที่สอง คือ มีการใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน ในการผลิตผลิตภัณฑ์กาแฟตราถ้ำสิงห์  มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( =4.25) ข้อที่อยู่อันดับที่สาม คือ ผลิตภัณฑ์กาแฟตราถ้ำสิงห์ เครื่องมือสำหรับชง
กาแฟ และการให้บริการโดยพนักงาน มีความเพียงพอสามารถตอบสนองกับความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างทันท่วงที มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =3.95) และอันดับสุดท้าย อันดับที่สี่ คือ ผลิตภัณฑ์
กาแฟตราถ้ำสิงห์ได้รับการรับรองคุณภาพจากผู้บริโภคผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น วงใน (Wongnai) เฟซบุ๊ก 
(Facebook) เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( =2.68) 
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ตารางท่ี 9  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของผู้บริโภคหรือผู้รับบริการ 
               โดยรวมที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ (8P’s) 
  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (8P’s) n  S.D. ระดับความคิดเห็น อันดับ 
1.  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  
2.  ปัจจัยด้านราคาผลิตภัณฑ์ 

3.  ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 

4.  ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดและสื่อสารทางการตลาด 

5.  ปัจจัยด้านบุคลากร 

6.  ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ 

7.  ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 

8.  ปัจจัยด้านผลิตภาพและคุณภาพ  

400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 

4.68 
4.89 
3.89 
2.90 
4.85 
3.71 
4.74 
3.93 

0.30 
0.26 
0.38 
0.94 
0.27 
0.55 
0.25 
0.33 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 
ปานกลาง 
มากที่สุด 

มาก 
มากที่สุด 

มาก 

4 
1 
6 
8 
2 
7 
3 
5 

รวม 400 4.20 0.28 มากท่ีสุด  

 
 จากตารางที่ 9 พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริโภคและผู้รับบริการโดยรวมต่อปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดบริการในทุกด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ผู้บริโภคและผู้รับบริการมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดมีจำนวนสี่ด้าน ซึ่งอันดับแรก ได้แก่ ปัจจัย
ด้านราคา ( =4.89) อันดับที่สอง ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากร ( =4.85) อันดับที่สาม ได้แก่ ปัจจัยด้าน
กระบวนการให้บริการ ( =4.74) และอันดับที่สี่ ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ( =4.68) ในส่วนของ
ความคิดเห็นของผู้บริโภคและผู้รับบริการที่อยู่ในระดับมากมีด้วยกันทั้งสิ้นจำนวนสามด้าน ซึ่งอันดับแรก 
ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภาพและคุณภาพ ( =3.93) อันดับที่สอง ได้แก่ ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จำหน่าย ( =3.89) และอันดับที่สาม ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ( =3.71) และสุดท้าย 
ในส่วนของความคิดเห็นของผู้บริโภคและผู้รับบริการที่อยู่ในระดับปานกลางมีเพียงด้านเดียว ได้แก่ 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดและสื่อสารทางการตลาด ( =2.90) 
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3.  การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคหรือผู้รับบริการที่มีต่อการตัดสินใจซื้อซ้ำ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟตราถ้ำสิงห์ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 

  
ตารางท่ี 10  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของผู้บริโภคหรือผู้รับบริการที่ม ี
                 ต่อการตัดสินใจซื้อซ้ำผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟตราถ้ำสิงห์  
    

การตัดสินใจซื้อซ้ำผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟตราถ้ำสิงห์  
ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 

n  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
อันดับ 

1.  ผลิตภัณฑ์กาแฟตราถ้ำสิงห์จะเป็นตัวเลือกแรกของท่าน เมื่อต้องการซ้ือ
กาแฟ 

2.  ทา่นมีความผกูพันต่อผลิตภัณฑ์กาแฟตราถ้ำสิงห์ และต้องการกลบัมาซ้ือ
อีกในโอกาสต่อไป 

3.  ท่านชื่นชอบและยังคงเป็นลูกค้าประจำของผลิตภัณฑ์กาแฟตราถำ้สิงห์
อย่างเหนียวแน่น 

4.  ท่านจะยังคงกลับมาซ้ือผลิตภัณฑ์กาแฟตราถ้ำสิงห์อกี ถึงแมว้่าราคา
สูงขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจ 

5.  ถ้าท่านมโีอกาส ท่านจะกลบัมาซ้ือผลิตภัณฑ์กาแฟตราถ้ำสิงห์อีกใน
อนาคตอย่างแน่นอน 

400 
 

400 
 
400 
 
400 
 
400 

4.92 
 

4.90 
 
4.91 
 
4.79 
 
4.91 

0.25 
 

0.29 
 
0.28 
 
0.40 
 
0.28 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 

1 
 
3 

 
2 

 
4 

 
2 

รวม 400 4.89 0.26 มากท่ีสุด  

 
จากตารางที่ 10 พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริโภคและผู้รับบริการโดยรวมต่อการตัดสินใจซื้อ

ซ้ำผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟตราถ้ำสิงห์ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.89) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริโภคและผู้รับบริการมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ซึ่ง
อันดับแรก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กาแฟตราถ้ำสิงห์จะเป็นตัวเลือกแรกของท่าน เมื่อต้องการซื้อกาแฟ 
( =4.92) ส่วนอันดับที่สองพบว่ามีจำนวนสองข้อด้วยกันโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน  ( =4.91) ได้แก่ ท่าน
ชื่นชอบและยังคงเป็นลูกค้าประจำของผลิตภัณฑ์กาแฟตราถ้ำสิงห์อย่างเหนียวแน่น และ ถ้าท่านมี
โอกาส ท่านจะกลับมาซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟตราถ้ำสิงห์อีกในอนาคตอย่างแน่นอน อันดับที่สาม ได้แก่ 
ท่านมีความผูกพันต่อผลิตภัณฑ์กาแฟตราถ้ำสิงห์ และต้องการกลับมาซื้ออีกในโอกาสต่อไป ( =4.90) 
และอันดับสุดท้าย ได้แก่ ท่านจะยังคงกลับมาซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟตราถ้ำสิงห์อีก ถึงแม้ว่าราคาสูงขึ้น
ตามสภาวะเศรษฐกิจ ( =4.79) 
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4.  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย  
  
ตารางท่ี 11  ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 

ตัวแปรอิสระ 

Independent 
Samples T-test 

One-Way 
ANOVA 

Pearson 
Correlation 

สมมติฐาน 
H1 

t Sig 
(2-tailed) 

F Sig. r Sig 
(2-tailed) 

 

1.  ปัจจัยส่วนบุคคล        
     1.1  เพศ 0.839 0.402     ปฏิเสธ 
     1.2  อาย ุ   1.239 0.290   ปฏิเสธ 

     1.3  ระดับการศึกษา   0.406 0.749   ปฏิเสธ 

     1.4  อาชีพ   1.197 0.311   ปฏิเสธ 

     1.5  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   0.526 0.716   ปฏิเสธ 

     1.6  สถานภาพการสมรส   0.552 0.576   ปฏิเสธ 

2.  ปัจจัยส่วนประสมทาง 
     การตลาดบริการ 

       

     2.1  ด้านผลิตภัณฑ์     0.746 0.000 ยอมรับ 
     2.2  ด้านราคาผลิตภัณฑ์     0.901 0.000 ยอมรับ 

     2.3  ด้านชอ่งทางการจัดจำหนา่ย     0.161 0.001 ยอมรับ 

     2.4  ด้านการส่งเสริมการตลาด 

           และสื่อสารทางการตลาด 
    0.097 0.054 ปฏิเสธ 

     2.5  ด้านบุคลากร     0.811 0.000 ยอมรับ 

     2.6  ด้านลกัษณะทางกายภาพ     0.134 0.007 ยอมรับ 

     2.7  ด้านกระบวนการใหบ้ริการ     0.416 0.000 ยอมรับ 

    2.8  ด้านผลิตภาพและคุณภาพ     0.194 0.000 ยอมรับ 

 
จากตารางที่ 11 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพการสมรส ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ซ ้าผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟตราถ ้าสิงห์ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (เพศ t=0.839 Sig=0.402, อายุ F=1.239 Sig= 0.290, ระดับการศึกษา F= 
0.406 Sig=0.749 อาชีพ F=1.197 Sig=0.311, รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน F=0.526 Sig=0.716 และ
สถานภาพการสมรส F=0.552 Sig=0.576)  
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ในส่วนของผลการทดสอบสมมติฐานในด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (8P’s) 
พบว่า ใน 8 ปัจจัยได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดและสื่อสารทางการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านลักษณะทาง
กายภาพ ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ และ ปัจจัยด้านผลิตภาพและคุณภาพ พบว่า มีเพียง 7 
ปัจจัย ที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจซื้อซ ้าผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟตราถ ้าสิงห์ในช่วง
สถานการณ์ COVID-19 โดยเรียงล าดับจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ได้ดังต่อไปนี้ อันดับที่หนึ่ง ได้แก่ 
ปัจจัยด้านราคา อันดับที่สอง ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากร อันดับที่สาม ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มี
ความสัมพันธ์ในระดับสูง (r=0.901, r=0.811, r=0.746 ตามล าดับ) อันดับที่สี่  ได้แก่ ปัจจัยด้าน
กระบวนการให้บริการ มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง (r=0.416) อันดับที่ห้า ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิต
ภาพและคุณภาพ อันดับที่หก ได้แก่ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และ อันดับที่เจ็ด ได้แก่ 
ปัจจัยด้ านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์ในระดับต ่ า (r=0.194, r=0.161, r=0.134, 
ตามล าดับ) โดยมีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3  สรุปความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (8P’s) กับการตัดสินใจ 
             ซื้อซ ้าผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟตราถ ้าสิงห์ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 
 
 
 
 
 

ปัจจัยด้านราคา (Price) 

ปัจจัยด้านบุคลากร (People) 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ (Process) 

อันดับที่ 1, r=0.901,  

Sig. (2-tailed) = 0.000 

อันดับที่ 2, r=0.811,  

Sig. (2-tailed) = 0.000 
อันดับที่ 3, r=0.746,  

Sig. (2-tailed) = 0.000 

อันดับที่ 4, r=0.416,  

Sig. (2-tailed) = 0.000 

การตัดสินใจซื้อซำ้ผลิตภัณฑ์ 

แปรรูปกาแฟตราถ้ำสิงห์ 

ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 

ปัจจัยด้านผลิตภาพและคุณภาพ (Productivity and Quality) 
อันดับที่ 5, r=0.194,  

Sig. (2-tailed) = 0.000 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place Channel Distribution) อันดับที่ 6, r=0.161,  

Sig. (2-tailed) = 0.001 

อันดับที่ 7, r=0.134,  

Sig. (2-tailed) = 0.007 
ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical) 

 



56 
 

บทความการศึกษาวิชาการศึกษาค้นควา้อิสระของ 
นักศกึษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก  

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
  

จากการศึกษา “กลยุทธ์การตลาดบริการกับการตัดสินใจซื้อซ ้าผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟในช่วง
สถานการณ์ COVID-19 กรณีศึกษา ศูนย์ OTOP วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ ้าสิงห์ จังหวัด
ชุมพร” สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้  

1.   จากการศึกษาถึงปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อซ ้าผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟ
ตราถ ้าสิงห์ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน สถานภาพการสมรส ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อซ ้าผลิตภัณฑ์กาแฟตราถ ้าสิงห์ในช่วง
สถานการณ์ COVID-19 ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั้น ผู้วิจัยสามารถ
วิเคราะห์ได้ว่า เนื่องจากผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟตราถ ้าสิงห์ มีชื่อเสียง เมล็ดกาแฟมีคุณภาพและ
รสชาติที่ดี มีราคาไม่แพง มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ได้รับการการันตีด้วยรางวัลต่าง ๆ 
มากมาย พนักงาน ณ ศูนย์ OTOP ให้บริการกับลูกค้าในทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย อย่างเท่าเทียมกัน มี
ขั้นตอนการให้บริการที่ง่ายไม่ซับซ้อน และมีบริการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งยังสามารถจัด
ส่งผ่านช่องทางเดลิเวอรี่ต่าง ๆ บรรยากาศทั้งภายในและภายนอกร้านมีความเหมาะสม ปฏิบัติตาม
มาตรการในการป้องกัน COVID-19 ซึ่งจากเหตุผลที่กล่าวไปข้างต้นจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์แปรรูป
กาแฟตราถ ้าสิงห์ที่จ าหน่าย ณ ศูนย์ OTOP วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ ้าสิงห์นั้นมีความเหมาะสม
กับทุกเพศ ทุกวัย ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ อริสรา วิรยิะวารี (2556) ทีพ่บว่า เพศท่ีแตกต่างกัน
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคและใช้บริการร้านกาแฟสดคาเฟ่อเมซอนในสถานีบริการน ้ามัน ปตท. 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ บุญไทย แสงสุพรรณ (2562), 
มนัสนันท์ ธนาพุ่มเพ็ง (2556), ลัทธพล วีระยุทธบัญชา (2556) และ ภาวิณี นิธิเวทยางกูร (ม.ป.ป.) 
ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ ทิพวรรณ วิโรจน์เมธากุล (ม.ป.ป.) ซึ่งพบว่า อายุที่แตกต่างกันมี
อิทธิพลต่อความจงรักภักดีในการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสตาร์บัคส์ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ไม่แตกต่างกัน และเป็นไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาของ ภูรีภัทร ชั่งจันทร์ (2558) นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับการศึกษาของ จักรพันธุ์ นาคทุ่งเตา (2558) ซึ่งพบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าต่อตราสินค้าธุรกิจร้านกาแฟสดสตาร์บัคส์คอฟฟ่ีของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ ณัฐทิชา ชาญวิทย์การ 
(2563) ทีพ่บว่า อาชีพและสถานภาพการสมรสที่แตกต่างกัน มีผลต่อความจงรักภักดีในตราผลิตภัณฑ์
ของผู้บริโภคกาแฟแฟรนไชส์ของไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน และในส่วนของรายได้ที่
แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อซ ้าผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟ ไม่แตกต่างกันนั้นได้สอดคล้องกับ
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การศึกษาของ ญาณิชพัฒน์ ยุวรรณศรี (2560), อริสรา วิริยะวารี (2556), บุญไทย แสงสุพรรณ 
(2562)  

2.   จากการศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (8P’s) ที่มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อซ ้าผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟตราถ ้าสิงห์ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 พบว่า  
  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อซ ้า
ผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟตราถ ้าสิงห์ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ และมีความสัมพันธ์ในระดับสูง เมื่อวิเคราะห์แล้วผู้วิจัย
พบว่า ในแง่ที่เป็นจุดเด่นก็คือในปัจจุบันผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟตราถ ้าสิงห์นับว่ามีชื่อเสียงและเป็นที่
รู้จักกันอย่างแพร่หลาย และยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟที่หลากหลายให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อ เช่น 
กาแฟคั่ว-บด กาแฟดริพ กาแฟส าเร็จรูปแบบ 3in1 และ 4in1 ผสมสารสกัดดอกค าฝอย รวมไปจนถึง
ชาดอกค าฝอย มีขนาดบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายขนาด นอกจากนี้ยังมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มี
ความสวยงาม ทันสมัยอีกด้วย และผลิตภัณฑ์มีรสชาติที่ดี  กลมกล่อม มีคุณภาพที่สูง จึงท าให้เป็นที่
รู้จักและยอมรับของผู้บริโภค จากผลของการศึกษาหมายความได้ว่าหากเพ่ิมระดับความคิดเห็นของ
ผู้บริโภคต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์จะมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อซ ้าของผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟ
ตราถ ้าสิงห์เพ่ิมขึ้นในระดับสูงตามไปด้วย ซึ่งจากผลของการศึกษานี้พบว่ามีความสอดคล้องกับ
การศึกษาของ ญาณิชพัฒน์ ยุวรรณศรี (2560) ที่พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อความภักดีของ
ผู้บริโภคกาแฟร้านกาแฟดอยช้างและร้านกาแฟสตาร์บัคส์ในระดับมากที่สุด และยังสอดคล้องกับ
การศึกษาของ จารุภัทร์ มังคลสุต (2556) ซ่ึงพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
บริโภคกาแฟสตาร์บัคส์ของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว  
   ปัจจัยด้านราคาผลิตภัณฑ์ (Price) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อซ ้า
ผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟตราถ ้าสิงห์ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ และมีความสัมพันธ์ในระดับสูง เมื่อวิเคราะห์แล้วผู้วิจัย
พบว่า ในแง่ที่เป็นจุดเด่นก็คือในเรื่องของราคาผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟตราถ ้าสิงห์มีราคาอยู่ในระดับ
ปานกลาง ไม่แพงจนเกินไป ซึ่งสมเหตุสมผลกับบรรยากาศภายในร้าน และยังมีความคุ้มค่ากับ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอีกด้วย นอกจากนี้ศูนย์ OTOP วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ ้าสิงห์ยัง
มีการระบุราคาไว้อย่างชัดเจน เห็นได้ชัดบนผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผลของการศึกษาหมายความได้ว่า
หากเพ่ิมระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อปัจจัยด้านราคาผลิตภัณฑ์จะมีความสั มพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อซ ้าของผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟตราถ ้าสิงห์เพ่ิมขึ้นในระดับสูงตามไปด้วย ซึ่งจากผลของ
การศึกษานี้พบว่ามีความสอดคล้องกับการศึกษาของ จารุภัทร์ มังคลสุต (2556) ที่พบว่า ปัจจัยด้าน
ราคาผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริโภคกาแฟสตาร์บัคส์ของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้า
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เซ็นทรัลลาดพร้าว และยังเป็นไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาของ ญาณิชพัฒน์ ยุวรรณศรี (2560) ที่
พบว่า ปัจจัยด้านราคาส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าในการใช้บริการร้านกาแฟดอยช้างมากท่ีสุด  
  ปั จจัยด้ านช่ องทางการจั ดจ าหน่ าย  (Place Channel Distribution) มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อซ ้าผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟตราถ ้าสิงห์ในช่วงสถานการณ์ 
COVID-19 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ แต่ถึงอย่างไร
ก็ตาม มีความสัมพันธ์ในระดับต ่า เมื่อวิเคราะห์แล้วผู้วิจัยพบว่า ในแง่ที่เป็นจุดเด่นก็คือ ในเรื่องของ
ท าเลที่ที่ตั้งของศูนย์ OTOP วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ ้าสิงห์ มีความสะดวกในการเดินทาง การ
เปิดให้บริการที่เปิดทุกวันไม่มีวันหยุด ระยะเวลาที่เปิด-ปิด ในแต่ละวันมีความเหมาะสม และยังมีการ
จัดส่งผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟตราถ ้าสิงห์ ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เช่น ไลน์แมน ฟูดแพนด้า เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังมีการจัดส่งผ่านพัสดุส าหรับผู้บริโภคที่อยู่ต่างจังหวัดอีกด้วย แต่ถึงอย่างไรก็ตามพบว่าสิ่ง
ที่ควรปรับปรุงแก้ไขซึ่งผู้บริโภคหรือผู้รับบริการต่างแสดงความคิดเห็นเป็นเสียงเดียวกันก็คือ ในเรื่อง
ของสถานที่จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟตราถ ้าสิงห์ มีสาขาให้เลือกใช้บริการเพียง 4 สาขา 
เท่านั้น ได้แก่สาขา ศูนย์ OTOP วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ ้าสิงห์ สาขาศูนย์ราชการจังหวัด
ชุมพร สาขา ณ จุดชมวิวเขามัททรี และสาขา ร้านกาแฟถ ้าสิงห์ ณ ห้างแม็คโคร จังหวัดชุมพร และ
เป็นที่น่าสังเกตว่าไม่มีสาขาเปิดให้บริการในตัวเมืองชุมพร ดังนั้นผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการจึงมีสถานที่
จัดจ าหน่ายของผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟตราถ ้าสิงห์ให้เลือกไม่มากนัก ซึ่งจากผลของการศึกษานี้พบว่า
มีความสอดคล้องกับการศึกษาของ ลัทธพล วีระยุทธบัญชา (2556) ที่พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อซ ้าของผู้บริโภค
กาแฟสดยี่ห้อสตาร์บัคส์ในเขตกรุงเทพปริมณฑล และเป็นไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาของ จารุภัทร์ 
มังคลสุต (2556) อีกด้วย 
  ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดและสื่อสารทางการตลาด (Promotion/ 
Integrated Marketing Communication) ไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับการตัดสินใจซื้อซ ้า
ผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟตราถ ้าสิงห์ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ เมื่อวิเคราะห์แล้วผู้วิจัยพบว่า  เมื่อพิจารณาจากระดับ
ความคิดเห็นของผู้บริโภคโดยรวมและเป็นรายข้อในด้านนี้ พบว่าอยู่ในระดับปานกลางและน้อย ซึ่งมี
แนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นเมื่อน ามาทดสอบความสัมพันธ์ทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS จึง
ส่งผลให้ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  ซึ่งในแง่ที่ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วนก็คือ ในเรื่องการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ อย่างหลากหลาย สม ่าเสมอ ในเรื่องการสมัครสมาชิก หรือ
กิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือรับสิทธิพิเศษ ในเรื่องการลดราคาผลิตภัณฑ์กาแฟตราถ ้าสิงห์ในช่วงเวลาพิเศษ 
และวันส าคัญต่าง ๆ และในเรื่องของการแลกซื้อของที่ระลึก เป็นต้น เมื่อพิจารณาจากผลลัพธ์ที่ได้จาก
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การศึกษานี้สะท้อนให้เห็นว่าในเรื่องของการส่งเสริมการตลาดและสื่อสารทางการตลาด ณ ศูนย์ 
OTOP วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ ้าสิงห์ ยังท าได้ไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งจากผลของการศึกษานี้พบว่ามี
ความสอดคล้องกับการศึกษาของ ทิพวรรณ วิโรจน์เมธากุล (ม.ป.ป.) ที่พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดและสื่อสารทางการตลาดไม่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในการ
เลือกใช้บริการร้านกาแฟสตาร์บัคส์ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ 
อธิศกิตติ์ สินธุรหัส (2561) อีกด้วย 
  ปัจจัยด้านบุคลากร (People) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อซ ้า
ผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟตราถ ้าสิงห์ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ และมีความสัมพันธ์ในระดับสูง เมื่อวิเคราะห์แล้วผู้วิจัย
พบว่า ในแง่ที่เป็นจุดเด่นก็คือพนักงานมีการแต่งกายดี สุภาพ เรียบร้อย และสวมใส่หน้ากากอนามัย
ตามมาตรการ COVID-19 มีการให้บริการกับลูกค้าทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน พนักงานมีมารยาท
และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยังพบว่าศูนย์ OTOP มีพนักงานให้บริการเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า 
และพนักงานมีความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์และสามารถแนะน าลูกค้าได้เป็นอย่างดีอีกด้วย สิ่งเหล่านี้
สามารถสะท้อนให้เห็นได้ว่าบุคลากร ณ ศูนย์ OTOP วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ ้าสิงห์ เป็น
บุคลากรที่มีใจรักในการบริการ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญของงานบริการ และเป็นส่วนหนึ่งที่ผู้บริโภค
หรือผู้ใช้บริการใช้ในการตัดสินใจว่าจะกลับมาซื้อผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการอีกในอนาคตหรือไม่ จากผล
ของการศึกษาหมายความได้ว่าหากเพ่ิมระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อปัจจัยด้านบุคลากรจะมี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อซ ้าของผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟตราถ ้าสิงห์เพ่ิมขึ้นในระดับสูงตามไป
ด้วย ซ่ึงจากผลของการศึกษานี้พบว่ามีความสอดคล้องกับการศึกษาของ เกตุวดี สมบูรณ์ทวี (2561) ที่
พบว่า ในภาพรวมผู้บริโภคให้ความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านบุคลากรอยู่ในระดับมาก และมีความสัมพันธ์
กับความจงรักภักดีต่อร้านกาแฟสดในเขตกรุงเทพมหานคร และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ สุพิชชา 
แก้วตา (2562) ที่พบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการของพนักงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความ
ภักดีของผู้บริโภคในการใช้บริการร้านกาแฟ และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ อลงกรณ์ รักษา
พราหมณ์ และคณะ (2561) และ อธิศกิตติ์ สินธุรหัส (2561) อีกด้วย 
  ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการ
ตัดสินใจซื้อซ ้าผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟตราถ ้าสิงห์ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอด คล้องกับสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม มีความสัมพันธ์ในระดับ
ต ่า เมื่อวิเคราะห์แล้วผู้วิจัยพบว่า ในแง่ที่ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วนก็คือ ในเรื่องบรรยากาศ
ภายในร้าน ความสวยงาม การตกแต่ง และในเรื่องของจ านวนที่นั่งไม่เพียงพอ อีกทั้งในเรื่องของ
เครื่องแบบพนักงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งที่ผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการใช้ในการตัดสินใจว่าจะ
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กลับมาซื้อผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการอีกในอนาคตหรือไม่ ซึ่งจากผลของการศึกษานี้พบว่ามีความ
สอดคล้องกับการศึกษาของ ญาณิชพัฒน์ ยุวรรณศรี (2560) ที่พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการด้านลักษณะทางกายภาพส่งผลต่อความภักดีในการใช้บริการร้านกาแฟสตาร์บัคส์มากที่สุด 
และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ จารุภัทร์ มังคลสุต (2556) ที่พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะทาง
กายภาพและการน าเสนอส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคกาแฟสตาร์บัคส์ในห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัลลาดพร้าว และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ ลัทธพล วีระยุทธบัญชา (2556), เกตุวดี 
สมบูรณ์ทวี (2561) และ พจวรรณ ภัทรศีลสุนทร (2558) อีกด้วย 
  ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ (Process) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการ
ตัดสินใจซื้อซ ้าผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟตราถ ้าสิงห์ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ และมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง เมื่อ
วิเคราะห์แล้วผู้วิจัยพบว่า ในแง่ที่เป็นจุดเด่นก็คือ ศูนย์ OTOP วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ ้าสิงห์ 
มีขั้นตอนการให้บริการด้วยความถูกต้องแม่นย า ได้คุณภาพ และมีมาตรฐาน มีกระบวนการสั่งซื้อที่ไม่
ยุ่งยากซับซ้อน ในเรื่องการช าระเงินมีความถูกต้อง และพนักงานให้บริการด้วยความรวดเร็ว ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้ล้วนเป็นความคาดหวังของผู้บริโภคหรือผู้รับบริการที่ต้องการจะได้รับ และเป็นส่วนหนึ่งที่
ผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการใช้ในการตัดสินใจว่าจะกลับมาซื้อผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการอีกในอนาคตหรือไม่ 
ซึ่งจากผลของการศึกษานี้พบว่ามีความสอดคล้องกับการศึกษาของ อธิศกิตติ์ สินธุรหัส (2561) ที่
พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการในด้านกระบวนการให้บริการมีผลต่อความจงรักภักดี
ของผู้บริโภค และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ ญาณิชพัฒน์ ยุวรรณศรี (2560) ที่พบว่า ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดบริการด้านกระบวนการให้บริการมีผลต่อความภักดีในการใช้บริการร้านกาแฟ
สตาร์บัคส์ และยังเป็นไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาของ ภาวิณี นิธิเวทยางกูร (ม.ป.ป.) อีกด้วย  
  ปัจจัยด้านผลิตภาพและคุณภาพ (Productivity and Quality) มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อซ ้าผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟตราถ ้าสิงห์ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้  แต่ถึงอย่างไรก็ตาม มี
ความสัมพันธ์ในระดับต า่ เมื่อวิเคราะห์แล้วผู้วิจัยพบว่า ในแง่ที่เป็นจุดเด่นก็คือ ผลิตภัณฑ์กาแฟตราถ ้า
สิงห์มีการการันตีและรับรองคุณภาพด้วยรางวัลต่าง ๆ มากมาย นอกจากนี้ยังมีกระบวนการบ่มเมล็ด
กาแฟ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิตที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน จึงท าให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจ
ในคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์มากยิ่งข้ึน สิ่งที่น่าสนใจและควรให้ความส าคัญมากกว่านี้ก็คือ ในเรื่องการ
รับรองคุณภาพโดยผู้บริโภคผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น วงใน (Wongnai) หรือ เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นต้น 
เพราะเนื่องจากในปัจจุบันพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ ผู้บริโภคส่วนหนึ่ง
ตัดสินใจจากการอ่านรีวิวในสื่อออนไลน์  ซึ่งจากผลของการศึกษานี้พบว่ามีความสอดคล้องกับ
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การศึกษาของ ณัฏฐณิชา คงแก้ว (2562) ที่พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภาพและ
คุณภาพส่งผลทางบวกต่อความภักดีของลูกค้าที่มีต่อตราสินค้า และยังเป็นไปในทิศทางเดียวกับ
การศึกษาของ รวิช เมฆสุนทรากุล (2554) และ อารีรัตน์ จิตประสพเนตร (2558) อีกด้วย 
 

ข้อเสนอแนะ 
  

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย โดยเรียงอันดับความส าคัญได้ดังต่อไปนี้ 
1) ปัจจัยด้านราคาผลิตภัณฑ์ (Price) จากผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟตราถ ้าสิงห์ในช่วงสถานการณ์  COVID-19 จากปัจจัยด้านราคา
ผลิตภัณฑ์เป็นอันดับแรก ซึ่งมีความสัมพันธ์ในระดับสูง ดังนั้น ผู้วิจัยเสนอแนะให้ทางศูนย์ OTOP 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ ้าสิงห์ จังหวัดชุมพร รักษาระดับราคาปานกลางของผลิตภัณฑ์แปรรูป
กาแฟตราถ ้าสิงห์นี้เอาไว้ เพราะจากผลของการศึกษาพบว่าถึงแม้ในสภาวการณ์แห่ง COVID-19 
ผู้บริโภคก็ยังมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านราคาผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟตราถ ้าสิงห์ ว่ามีราคาไม่
แพง คุ้มค่า ดังนั้นอาจใช้วิธีทางการตลาด เช่น เพ่ิมปริมาณบรรจุภัณฑ์แต่ยังคงตรึงราคาเดิมเพ่ือไม่ให้
เสียราคาไป ก็จะสามารถสะท้อนไปยังผู้บริโภคได้ว่า ทางวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ ้าสิงหม์ีความ
ใส่ใจและเข้าใจในบริบทของยุคเศรษฐกิจตกต ่าเช่นนี้  

2)  ปัจจัยด้านบุคลากร (People) จากผลการศึกษา ผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟตราถ ้าสิงห์ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 จากปัจจัยด้านบุคลากรเป็นอันดับที่
สอง ซ่ึงมีความสัมพันธ์ในระดับสูง ดังนั้น ผู้วิจัยเสนอแนะให้ทางศูนย์ OTOP วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
กาแฟบ้านถ ้าสิงห์ จังหวัดชุมพร รักษามาตรฐานและพัฒนาในด้านบุคลากรให้ดียิ่งขึ้นไป เช่น การมีใจ
รักบริการ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพ เรียบร้อย ให้บริการทุกระดับอย่างเท่าเทียม และผู้วิจัย
เสนอแนะเพ่ิมเติมในเรื่องของจ านวนพนักงาน ซึ่ง ณ ศูนย์ OTOP มีจ านวนพนักงานไม่มากนัก ซึ่ง
หากอนาคตมีฐานลูกค้าเพ่ิมมากข้ึนอาจไม่เพียงพอ 

3)  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) จากผลการศึกษา ผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟตราถ ้าสิงห์ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 จากปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เป็นอันดับ
ที่สาม ซึ่งมีความสัมพันธ์ในระดับสูง ดังนั้น ผู้วิจัยเสนอแนะให้ทางศูนย์ OTOP วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
กาแฟบ้านถ ้าสิงห์ จังหวัดชุมพร รักษามาตรฐานในคุณภาพ รสชาติ ความหลากหลาย การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ และขยายความมีชื่อเสียงของตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้นไป ในส่วนของความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์นั้น ควรพัฒนาและคิดค้นเมนูใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้บริโภคในยุค New Normal นี้ โดยควรท าการส ารวจความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือ
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น าเสนอผลิตภัณฑ์กาแฟตราถ ้าสิงห์ที่ตอบโจทย์มากยิ่งขึ้น จะท าให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจ และ
สะท้อนความใส่ใจต่อผู้บริโภคอีกด้วย และสิ่งส าคัญที่สะท้อนได้จากความคิดเห็นของผู้บริโภคก็คือควร
มีการรับประกันคุณภาพของสินค้าและมีการชดเชยสินค้า 
  4)  ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ (Process) จากผลการศึกษา ผู้บริโภคหรือ
ผู้ใช้บริการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟตราถ ้าสิงห์ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 จากปัจจัย
ด้านกระบวนการให้บริการเป็นอันดับที่สี่ ซึ่งมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้วิจัยเสนอแนะ
ให้ทางศูนย์ OTOP วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ ้าสิงห์ จังหวัดชุมพร รักษามาตรฐานและพัฒนาใน
กระบวนการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นไป ได้แก่ ความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งสะท้อน
ได้จากความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อกระบวนการให้บริการ ณ ศูนย์ OTOP วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟ
บ้านถ ้าสิงห์  

5)  ปัจจัยด้านผลิตภาพและคุณภาพ (Productivity and Quality) จากผลการศึกษา 
ผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟตราถ ้าสิงห์ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 
จากปัจจัยด้านผลิตภาพและคุณภาพเป็นอันดับที่ห้า ซึ่งมีความสัมพันธ์ในระดับต ่า  ดังนั้นผู้วิจัย
เสนอแนะให้ทางศูนย์ OTOP วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ ้าสิงห์ จังหวัดชุมพร ควรให้ความส าคัญ
เพ่ิมขึ้นในเรื่องการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากผู้บริโภคผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เนื่องด้วย
พฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเป็นพลวัต การตัดสินใจของผู้บริโภคมัก
อ้างอิงจากการหาข้อมูลของผลิตภัณฑ์หรือบริการจากสื่อต่าง ๆ ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อหรือเลือกใช้
บริการ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ เช่น วงใน หรือ เฟซบุ๊ก เป็นต้น 

6)  ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place Channel Distribution) จากผล
การศึกษา ผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟตราถ ้าสิงห์ในช่วงสถานการณ์ 
COVID-19 จากปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายเป็นอันดับที่หก  ซึ่งมีความสัมพันธ์ในระดับต ่า 
ดังนั้น ผู้วิจัยเสนอแนะให้ทางศูนย์ OTOP วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ ้าสิงห์ จังหวัดชุมพร เพ่ิม
ช่องทางการจัดจ าหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ ต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น เช่น ไลน์แมน ฟู้ดแพนด้า และบริการ
จัดส่งเดลิเวอรี่อ่ืน ๆ เพราะเนื่องจากในสภาวการณ์แห่ง COVID-19 พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง
ไปผสานกับมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม ดังนั้นการจัดส่งแบบเดลิเวอรี่หรือการเพ่ิมช่อง
ทางการเข้าถึงผลิตภัณฑ์กาแฟตราถ ้าสิงห์มากยิ่งขึ้นคือความได้เปรียบทางการแข่งขันในยุค New 
Normal และท่ีส าคัญควรขยายสาขาเพ่ิมเติมหากมีทุนทรัพย์ที่เพียงพอ 

7)  ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical) จากผลการศึกษา ผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟตราถ ้าสิงห์ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 จากปัจจัยด้านลักษณะ
ทางกายภาพเป็นอันดับที่เจ็ด ซึ่งมีความสัมพันธ์ในระดับต ่า ดังนั้น ผู้วิจัยเสนอแนะให้ทางศูนย์ OTOP 
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วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ ้าสิงห์ จังหวัดชุมพร ปรับปรุงบรรยากาศภายในร้าน ตกแต่งให้
สวยงาม โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ อาจตกแต่งร้านโดยสอดแทรกเรื่องราวความเป็นมาของกาแฟถ ้า
สิงห์ เพ่ือให้ผู้ที่มาซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟตราถ ้าสิงห์ได้ซึมซาบและรับรู้ถึงคุณค่าความเป็นมาของ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟตราถ ้าสิงห์ ซึ่งจะยิ่งตอกย ้าความพรีเมียมและภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์แปร
รูปกาแฟตราถ ้าสิงห์มากยิ่งขึ้น และในสภาวการณ์แห่ง COVID-19 ทางวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้าน
ถ ้าสิงห์ควรเพ่ิมจ านวนโต๊ะ เก้าอ้ี ให้มากยิ่งขึ้นโดยจัดเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่ง ให้เพียงพอกับผู้ที่มา
ใช้บริการ 
 8)  ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดและสื่อสารทางการตลาด (Promotion/Integrated 
Marketing Communication) จากผลการศึกษา ผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
แปรรูปกาแฟตราถ ้าสิงห์ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับปัจจัยด้าน
การส่งเสริมการตลาดและสื่อสารทางการตลาด แต่ถึงอย่างไรก็ตาม  ผู้วิจัยเสนอแนะให้ทางศูนย์ 
OTOP วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ ้าสิงห์  จังหวัดชุมพร เพ่ิมความถี่ ในการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางออนไลน์ ต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจะให้ผู้บริโภครู้จักในกาแฟตราถ ้าสิงห์
มากยิ่งขึ้น เพ่ือเพ่ิมฐานลูกค้ารายใหม่ และจากผลของการศึกษา ผู้วิจัยเสนอแนะเพ่ิมเติมในเรื่องการ
จัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า เช่น การสมัครเป็นสมาชิกเพ่ือสะสมแต้มหรือเพ่ือรับส่วนลดพิเศษ
ต่าง ๆ หรือจัดกิจกรรมในวันพิเศษต่าง ๆ เพ่ือลด แลก แจก แถม หรือรับของที่ระลึกท่ีมีตราสินค้าถ ้า
สิงห์   
 สรุปข้อเสนอแนะ ผู้วิจัยเสนอแนะให้ทางวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ ้าสิงห์วางกลยุทธ์
การตลาดบริการโดยมุ่งเน้นในการรักษามาตรฐานและพัฒนาขีดความสามารถในปัจจัยด้านราคา 
ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ให้ดียิ่งขึ้นไป เพราะจากผลของการศึกษาชี้ให้เห็นแล้วว่า
ปัจจัยสามอันดับดังกล่าวข้างต้น มีความสัมพันธ์ในระดับสูงกับการตัดสินใจซื้อซ ้าผลิตภัณฑ์แปรรูป
กาแฟตราถ ้าสิงห์ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 และควรปรับปรุงในส่วนของปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ที่มี
ความส าคัญในล าดับรองลงมาควบคู่กันไปด้วย   
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สตรีกับบทบาททางการเมืองและการท าหน้าที่ในฐานะก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

สมาชิกสภาทอ้งถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะพื้นที่ 
อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 

 
จารุกิตติ์ ปิ่นสกุล* 

 

บทคัดย่อ 
  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาบทบาทด้านการเมืองและการท าหน้าที่ของ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นที่เป็นสตรี ด้านการเมืองในพ้ืนที่อ าเภอ 
โพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 2) เพ่ือศึกษาการท าหน้าที่ ปัจจัยที่ส่งเสริมและการยอมรับบทบาททาง
การเมืองของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นที่เป็นสตรีในพ้ืนที่อ าเภอ 
โพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ซึ่งการศึกษาวิจัยเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) และการศึกษา
จากเอกสาร (Documentary Study) โดยมีผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 20 คน  ซึ่งมีประสบการณ์การ
ท างานร่วมกับผู้น าที่ เป็นสตรี และเป็นผู้ที่ต้องได้รับเลือกจากประชาชน จึงท าให้มีความรู้และ
ประสบการณ์ในทางการเมือง มีความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของผู้น าที่เป็นสตรีในทางการเมือง รับรู้
ถึงการยอมรับและปัจจัยที่ส่งเสริมให้ผู้น าสตรีเหล่านี้ได้รับการยอมรับจากประชาชนและผู้ที่ต้อง
ท างานร่วมกัน 
 ผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับบทบาทด้านการเมืองและการท าหน้าที่ พบว่าผู้น าที่ เป็นสตรีจะมี
การเตรียมความพร้อมและการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่  
มีความสามารถในการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ การสร้างเครือข่ายและการสร้าง
ความร่วมมือ มีภาวะผู้น าที่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้าน และมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดในเรื่อง
ของผลประโยชน์ส าหรับพ้ืนที่และประชาชนของตนเอง 

 ผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริมการการยอมรับบทบาทอ านาจหน้าที่ทางการเมือง
พบว่าส่วนใหญ่มีบุคลิกภาพ พฤติกรรมการแสดงออกและการวางตัวค่อนข้างดี มีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยมีส่วนสนับสนุนการเข้ามาสู่ต าแหน่ง นอกจากนี้จากการศึกษายัง
พบว่าในระดับพ้ืนที่อุดมการณ์ทางการเมืองไม่ใช้ปัจจัยหลักที่จะท าให้เข้าสู่ต าแหน่งได้ เนื่องจาก

 
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ปัญหาในระดับพ้ืนที่เป็นปัญหาที่อาจไม่ส่งผลกระทบต่อวงกว้างมากนัก ในระดับพ้ืนที่ ต้องวัดจาก
ความส าเร็จและความพึงพอใจของประชาชน ที่ส าคัญอย่างหนึ่งจากการศึกษาวิจัยพบว่าการมีความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ในต าแหน่ง การแสดงบทบาทของการท างานเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  รวมทั้งความสัมพันธ์ทางเครือญาติก็เป็นปัจจัยที่
ส่งเสริมการการยอมรับบทบาทอ านาจหน้าที่ทางการเมืองพบว่าผู้น าที่เป็นสตรีในพ้ืนที่อ าเภอโพธิ์
ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ที่ส าคัญเช่นกัน 
 

ค าส าคัญ:  บทบาท   การท าหน้าที่   ปัจจัย   การยอมรับ   ส่งเสริม 
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บทน า 
 
 ในบริบทและประวัติการปกครองของประเทศไทยรวมทั้งประเทศต่างๆ ทั่วโลก เรามักจะคุ้น
ชินกับผู้น าที่มีบทบาทในระดับประเทศ เมือง และท้องถิ่น ที่เป็นผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ นั้นก็เพราะความ
ไม่เท่าเทียมกันระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงที่ถูกวัฒนธรรมของสังคมผู้ชายเป็นใหญ่กดทับทั้งในเรื่องของ
พ้ืนที่ความเป็นส่วนตัว การแสดงความคิดเห็น และการปฏิบัติตัวให้อยู่ในกรอบของความเป็นแม่บ้าน
แม่เรือนและช้างเท้าหลัง ส่วนผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้าที่เป็นผู้น าทั้งในทางความคิด ทางการเมืองและ
การปกครอง ท าให้ผู้หญิงถึงแม้จะมีความสามารถมากแค่ไหนก็ต้องแอบซ่อนความสามารถไว้ภายใน  
จนบางคนไม่รู้ด้วยซ ้าว่าตนเองมีความสามารถท่ีจะท าได้  
 การเข้าไปสู่อ านาจทางการเมืองของหญิงค่อนข้างจ ากัดสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากตัวผู้หญิงเองที่
เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองน้อยและอีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะความไม่เท่าเทียมกันในโอกาสทาง
การเมืองระหว่างหญิงกับชายซึ่งในเมืองไทยรวมทั้งประเทศต่างๆ ทั่วโลก โอกาสที่จะเข้าไปสู่เส้นทาง
การเมืองขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ครอบครัว วัฒนธรรมและบรรทัดฐานทางสังคม 
คุณสมบัติส่วนบุคคล พรรคการเมืองที่สังกัด และทรัพยากรที่จะสนับสนุน เรื่องเพศของผู้สมัครอาจจะ
ไม่ใช่ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ชนะการเลือกตั้ง ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่าการ
เป็นหญิงไม่ได้ท าให้โอกาสที่จะได้รับการเลือกตั้งลดน้อยลง แต่อุปสรรคส าคัญที่ท าให้ผู้หญิงหลายคน
ไม่กล้าเข้าไปท างานการเมืองก็เป็นปัญหาจากตัวเอง เพราะผู้หญิงก็ไม่ยอมรับกันเอง ในขณะที่ผู้ชายก็
ไม่ยอมรับผู้หญิงก็เป็นเรื่องของจารีตและวัฒนธรรม รวมทั้งความไม่เชื่อมั่นในศักยภาพตนเอง 
ภาระหน้าที่การดูแลครอบครัว สิ่งเหล่านี้ผู้หญิงจึงต้องมีความมุ่งมั่น มั่นใจในตนเอง เพ่ือให้สังคมทั้ง
ผู้หญิงและผู้ชายยอมรับลดความเหลื่มล ้าทางเพศที่เกิดขึ้น เสริมฐานะบทบาทของผู้น าที่เป็นสตรีเข้า
มามีบทบาทมากข้ึน 
 จะเห็นได้ว่าวิวัฒนาการในเรื่องของบทบาทของผู้หญิงฐานะผู้บริหารหรือผู้น าไม่ว่าจะในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจและสังคมมีการพัฒนาตามบริบทของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือให้บทบาท
หน้าที่ของผู้หญิงปรากฏเด่นชัดขึ้น บทบาทของผู้หญิงในสังคมไทยได้รับการยอมรับมากขึ้น การกดขี่
ของวัฒนธรรมแม่บ้านแม่เรือนค่อยๆ กลายเป็นการท างานหาเลี้ยงชีพร่วมกันกับผู้ชาย จนบางครั้ง
กลับกลายเป็นว่าผู้หญิงเป็นช้างเท้าหน้าน าผู้ชาย นอกจากในเรื่องของบทบาทในบ้านและทาง
เศรษฐกิจที่บางครั้งผู้หญิงมีบทบาทมากกว่าผู้ชาย ในทางการเมืองประเทศไทยยังมีผู้หญิงที่มีบทบาท
น าในองค์กรต่าง ๆ ในทุกระดับไล่เรียงมาตั้งแต่ระดับประเทศ จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทยเคยมีนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้หญิงคนแรก (นางสาวยิ่งลักษณ์ 
ชินวัตร) รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาปลัดกระทรวง ผู้บริหารกระทรวง กรม 
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ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งหลายคนได้รับการยอมรับใน
บทบาททางการเมืองทั้งในระดับประเทศและในเวทีโลก จนอาจกล่าวได้ว่าในปัจจุบันเพศสภาพไม่ใช่
อุปสรรคของการเป็นผู้น าในอง์กรต่างๆ ไม่ใช่อุปสรรคของบทบาทผู้น าในทางการเมือง แต่ก็ไม่ใช่ว่า
ผู้หญิงหรือผู้ชายทุกๆ คนจะสามารถท าได้ หากแต่ต้องอาศัยปัจจัยหลายด้านมาประกอบกัน เช่น 
ความรู้ความสามารถ ความพยายาม การวางตัว เป็นต้น นอกจากนี้ประสิทธิภาพของบุคลากร การ
พัฒนาทักษะของบคุลากรยังนับว่ามีส่วนที่ส าคัญของการน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย 
 อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง เป็นอ าเภอหนึ่งในจ านวน 12 อ าเภอของจังหวัดพิจิตร แบ่งการ
ปกครองออกเป็น 7 ต าบล 98 หมู่บ้าน มีอง์การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย เทศบาลต าบล 2 
แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบลอีก 5 แห่ง มีผู้น าที่เป็นผู้หญิงทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งส่วนราชการต่างๆ จ านวนมาก ในส่วนของพ้ืนที่ (ต าบลและหมู่บ้าน) 
มีแนวโน้มที่ผู้ได้รับเลือกให้ด ารงต าบลผู้ใหญ่บ้านมีมากขึ้น รวมทั้งมีก านันที่เป็นผู้หญิงคนแรกของ
อ าเภอฯ ในส่วนท้องถิ่น (เทศบาลฯ และอบต.) ก็มีแนวโน้มที่สมาชิกสภาฯ รวมไปถึงผู้บริหารฯที่เป็น
ผู้หญิงได้รับการเลือกให้เข้ามาด ารงต าแหน่งกันมากขึ้นเช่นกัน แสดงให้เห็นว่าประชาชนในพ้ืนที่
อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง รวมไปถึงเจ้าหน้าที่และคนที่มีส่วนร่วมในการท างานร่วมกับผู้น าที่เป็นผู้หญิง
ทั้งในระดับท้องที่และท้องถิ่นให้การยอมรับเปิดมีทัศนคติที่ดีกับการที่มีผู้น าและการท างานร่วมกับ
ผู้น าที่เป็นสตรี ทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงก็มีควารู้ความสามารถไม่น้อยไปกว่าผู้น าที่เป็น
ผู้ชาย 
 จากแนวโน้มและข้อมูลที่ปรากฏถึงบทบาทความเป็นผู้น าของผู้หญิง จนเป็นที่ยอมรับของ
ประชาชนในพ้ืนที่และผู้ที่ต้องท างานร่วมกับผู้น าที่เป็นผู้หญิง ซึ่งสะท้อนถึงสังคมและวัฒนธรรมที่เปิด
โอกาสและลบภาพของสังคม วัฒนธรรมแบบเก่าออกไป เพ่ิมบทบาทของผู้หญิงในด้านการเมืองและ
ด้านอ่ืนๆมากขึ้น ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาในเรื่องของบทบาทด้านการเมืองและการท าหน้าที่ การ
ยอมรับบทบาททางการเมืองและการท าหน้าที่ และศึกษาปัจจัยส่งเสริมการยอมรับบทบาทอ านาจ
หน้าที่ทางการเมืองของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นที่เป็นสตรีในพ้ืนที่
อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร เพ่ือน าผลการศึกษาวิจัยมาเป็นแนวทางและปรับปรุง เพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ส าหรับผู้ที่สนใจต่อไป 
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ค าถามการวิจัย 
 
 1)  ทัศนคติและประสบการณ์การท างานด้านการเมือง มีผลต่อการยอมรับบทบาทอ านาจ
หน้าที่ทางการเมืองของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นที่เป็นสตรีของ 
อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร หรือไม่ 
 2)  ปัจจัยส่วนบุคคล (บุคลิกภาพ การวางตัว พฤติกรรม) มีผลต่อการส่งเสริมการยอมรับ
บทบาททางการเมืองก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นที่เป็นสตรีของ 
อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร หรือไม่ 
 3)  บทบาทในฐานนะผู้น าด้านการพัฒนาพ้ืนที่ ต าบล หมู่บ้าน มีผลต่อบทบาทอ านาจหน้าที่
ทางการเมืองของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นที่เป็นสตรีในพ้ืนที่  
อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร หรือไม ่
 4)  ปัจจัยและแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริม บทบาทอ านาจหน้าที่ทางการเมืองของ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นที่เป็นสตรีในพ้ืนที่อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง  
จังหวัดพิจิตร ควรเป็นอย่างไร 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 
 1)  เพ่ือศึกษาบทบาทด้านการเมืองและการท าหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา
ท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นท่ีเป็นสตรี ด้านการเมืองในพ้ืนที่อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 

 2)  เพ่ือศึกษาการท าหน้าที่ ปัจจัยที่ส่งเสริมและการยอมรับบทบาททางการเมืองของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นที่เป็นสตรีในพ้ืนที่อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง  
จังหวัดพิจิตร 

 

ขอบเขตการวิจัย 
 
 ด้านพื้นที่ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดพ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษาแยกออกเป็นด้านท้องถิ่น คือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร จ านวน 7 แห่ง ประกอบ
ไปด้วย เทศบาลต าบล 2 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล 5 แห่ง และด้านพ้ืนที่ต าบลทั้ง 7 ต าบล 
จ านวนหมู่บ้าน 98 หมู่บ้าน ของอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 
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 ด้านเนื้อหา การศึกษาวิจัยเรื่อง สตรีกับบทบาททางการเมืองและการท าหน้าที่ในฐานะก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะพ้ืนที่อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง 
จังหวัดพิจิตร ได้ก าหนดกรอบเนื้อหาที่มุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับบทบาทด้านการเมืองและการท าหน้าที่ 
การยอมรับบทบาททางการเมืองและการท าหน้าที่ รวมทั้งปัจจัยส่งเสริมในการยอมรับบทบาทอ านาจ
หน้าที่ทางการเมืองของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นที่เป็นสตรีในพ้ืนที่
อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร โดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบทบาทสตรี แนวคิดด้าน
การพัฒนา แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับบทบาทและอ านาจ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการศึกษาวิจัย 
 ด้านผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 20 คน ได้แก่ ก านันจ านวน 6 คน 
สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 14 คน ประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ านวน 7 คน ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จ านวน 7 คน 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยและครอบคลุม
เนื้อหาของการศึกษาวิจัย ผู้ศึกษาวิจัยจึงเลือกใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
โดยใช้เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล คือแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างและการศึกษาจากเอกสาร 
โดยให้ครอบคลุมเนื้อหาตามที่ผู้ศึกษาวิจัยและแนวคิดที่ศึกษาโดยแบบสัมภาษณ์ จ านวน 1 ชุด มี 4 
ตอนค าถาม ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์เพ่ือรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูลในการตอบแบบ
สัมภาษณ์ ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง ระยะเวลาในการด ารง
ต าแหน่ง ประสบการณ์ที่เคยท างานร่วมกับผู้น าที่เป็นสตรี และทัศนคติต่อผู้น าสตรี 
 ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เพ่ือรวบรวมข้อมูลในการตอบวัตถุประสงค์การศึกษาวิจัยข้อที่ 1 
เกี่ยวกับด้านการเมืองการปกครองของผู้น าที่เป็นสตรี โดยแบ่งเป็นด้านต่างๆ 3 ด้าน 1) ด้านการ
บริหารจัดการด้านการเมืองการปกครอง 2) ด้านการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การเมือง 3) ด้าน
การบริหารจัดการเกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่น 
 ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณ์เพ่ือรวบรวมข้อมูลในการตอบวัตถุประสงค์การศึกษาวิจัยข้ อที่ 2 
เกี่ยวกับการยอมรับบทบาททางการเมืองและการท าหน้าที่โดยแบ่งเป็นด้านต่างๆ 3 ด้าน 1) ด้านการ
พัฒนาหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ 2) ด้านภาวะผู้น าด้านการน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของการพัฒนา 3) 
ด้านการสร้างเครือข่ายและการประสานงานกับองค์กรต่างๆ 
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 ตอนที่ 4 แบบสัมภาษณ์เพ่ือรวบรวมข้อมูลในการตอบวัตถุประสงค์การศึกษาวิจัยข้อที่ 2 
เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริมการการยอมรับบทบาทอ านาจหน้าที่ทางการเมืองโดยแบ่งเป็นด้านต่างๆ 3 
ด้าน 1) ด้านบุคลิกภาพส่วนบุคคล การพูด พฤติกรรมและการวางตัวที่เหมาะสม 2) ด้านความมี
อุดมการณ์ทางการเมืองและการอุทิศตนเพ่ือส่วนรวม 3) ด้านการมีความรู้ความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ในต าแหน่ง 4) เป็นค าถามปลายเปิดแบบให้ผู้ให้ข้อมูลมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น 
 

ผลการศึกษา 
 
 ผู้ศึกษาวิจัยได้รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างจากเป้าหมายของผู้ให้
ข้อมูลส าคัญที่ได้ก าหนดและเอกสารทางวิชาการที่ได้ศึกษาเพ่ิมเติม ซึ่งผลของการศึกษาวิจัยสามารถ
แบ่งออกเพ่ือการน าเสนอได้ 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ประสบการณ์ที่เคยท างานร่วมกับ
ผู้น าที่เป็นสตรี และทัศนคติต่อผู้น าสตรี 
 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ประสบการณ์ที่เคยท างานร่วมกับผู้น าที่
เป็นสตรี 
 จ าแนกตามช่วงอายุนั้น พบว่า ต าแหน่งก านัน ช่วงอายุ 56-65 ปี มีมากที่สุด ต าแหน่ง
นายกเทศมนตรี อยู่ในช่วงอายุ 36-34 ปี และ 46-55 ปี ช่วงอายุละ 1 คน ต าแหน่งนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ช่วงอายุ 36-45 ปี 1 คน ช่วงอายุ 46-55 ปี 1 คน ช่วงอายุ 56-65 ปี 1 คน ช่วง
อายุ 66-75 ปี 1 คน และอายุ 76 ปีขึ้นไป 1 คน ต าแหน่งประธานสภาเทศบาลอยู่ในช่วงอายุ 46 -55 
ปี และ 56-56 ปี ช่วงอายุละ 1 คนและต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ช่วงอายุ 56-
65 ปี มีมากที่สุด  
 จ าแนกตามระดับการศึกษานั้น พบว่า ต าแหน่งก านัน จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช. มีมากที่สุด 3 คน ต าแหน่งนายกเทศมนตรี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 คน 
ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มากท่ีสุดถึง 
3 คน ต าแหน่งประธานสภาเทศบาลจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 1 คน และจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี 1 คน และต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. มากที่สุด 
 จ าแนกตามช่วงระยะเวลาที่ท างานร่วมกับผู้น าที่เป็นสตรีนั้น พบว่า ต าแหน่งก านัน ช่วง
ระยะเวลา 11-15 ปี มีมากที่สุด ต าแหน่งนายกเทศมนตรี ช่วงระยะเวลา 0-5 ปี มากที่สุด ต าแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ช่วงระยะเวลา 11-15 ปีมากที่สุด ต าแหน่งประธานสภาเทศบาล ช่วง
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ระยะเวลา 0-5 ปี 1 คน และช่วงอายุ 6-10 ปี 1 คน และต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล ช่วงอายุ 11-15 ปี และ20 ปีขึ้นไป มากท่ีสุด 
 จากการศึกษาวิจัยรวมทั้งการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารจะพบว่าอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง 
จังหวัดพิจิตร มีผู้น าทางการปกครองที่เป็นสตรีในต าแหน่งก านัน จ านวน 1 คน ผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 
25 คน ผู้บริหารท้องถิ่น 1 คน (ด ารงต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล) และสมาชิกสภา
ท้องถิน่ 25 คน 
 ทัศนคติของผู้ให้ข้อมูลส าคัญต่อบทบาทและการท าหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก
สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นที่เป็นสตรี 
 จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้พบว่าผู้ให้ข้อมูลส าคัญส่วนใหญ่มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันคือ
ให้การยอมรับในบทบาทและการท าหน้าที่ของกลุ่มผู้น าที่เป็นสตรีทุกต าแหน่ง ด้วยเหตุผลที่ว่าปัจจุบัน
การเปิดกว้างของสิทธิและเสรีภาพมีมากขึ้นจนสถานะทางเพศไม่ใช่เส้นแบ่งแยกระหว่างการท าหน้าที่
ความรับผิดชอบ แต่สิ่งที่น่ากังวลในการท างานร่วมกันเป็นเรื่องของความคิดทัศนคติและความคิดที่
เป็นเชิงบวกที่มีในการท างาน บางอย่างผู้ชายไม่สามารถท าได้ เช่น การประสานงาน ความละเอียด
รอบครอบ ความอดทนในการท างาน 

 นอกจากนี้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญในทุกต าแหน่งที่สัมภาษณ์ทุกคนล้วนเคยท างานร่วมกับกลุ่ม
ผู้น าที่เป็นสตรีมาก่อนหรือปัจจุบันได้ร่วมงานกับกลุ่มผู้น าที่เป็นสตรี กล่าวว่าเมื่อสตรีเหล่านี้เข้ามาสู่
ต าแหน่งแล้ว ทุกคนมีความเข้าใจและรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของ ซึ่งสาเหตุส าคัญที่ท าให้กลุ่มผู้น าสตรี
เหล่านี้รับรู้ถึงบทบาทของต าแหน่งของตนก็มาจากการที่ก่อนที่จะเข้ามาด ารงต าแหน่งต่างๆ  ต้อง
ศึกษาหรือมีความรู้ความเข้าใจมาก่อนพอสมควรที่จะเข้ามาสู่ต าแหน่ง หรือบางคนเคยมีพ้ืนฐานมา
จากการด ารงต าแหน่งอื่นๆ ที่เก่ียวข้องมาก่อน เช่น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น  
 ในเรื่องของความรู้ความสามารถทางด้านการเมือง การปกครอง ของสตรีให้ข้อมูลส าคัญส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นที่สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือกลุ่มสตรีที่เป็นผู้น าเหล่านี้ได้แสดง
ศักยภาพในเรื่องของความรู้ทางการเมืองการปกครองให้เป็นเป็นรูปธรรมหลายอย่าง ทั้งความสามารถ
ในการท างานในหน้าที่ของตนเอง ความรู้ความสามารถในการประสานประโยชน์และความร่วมมือ 
ความสามารถในการพัฒนาท้องที่ท้องถิ่นของตนเองมี่ผ่านช่องทางที่เป็นอ านาจหน้าที่ของตนเอง 

 ที่ส าคัญที่สุดในเรื่องของทัศนคติของผู้ที่เคยท างานร่วมกับสตรีเห็นว่าหากให้เลือกว่าถ้า
สามารถเลือกได้จะท างานร่วมกับผู้น าที่เป็นสตรีเหล่านี้หรือไม่ ทุกคนตอบว่าสามารถท างานร่วมกับ
ผู้น าที่เป็นสตรีได้ โดยไม่มีความสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้น าสตรีเหล่านี้เลย บางครั้งท าให้
บรรยากาศการท างานดีขึ้น ความตึงเครียดนการท างานลดลงรวมทั้งมีความยืดหยุ่นในการท างานได้
ดีกว่า 
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ตอนที่ 2 เกี่ยวกับด้านการเมืองการปกครองของผู้น าที่เป็นสตรี ของอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง 
จังหวัดพิจิตร 
 การเตรียมพร้อมของผูน้ าที่เป็นสตรีก่อนที่การเข้าสู่ต าแหน่ง 

 ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญพบว่าก่อนการเข้าสู่ต าแหน่งต้อง
มีการเตียมความพร้อมอยู่ 2 เรื่อง คือ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในบทบาท
หน้าที่ของต าแหน่ง และความพร้อมของฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวของคนที่จะเข้ามาด ารง
ต าแหน่ง 

 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญส่วนใหญ่กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมือง
การปกครองในบทบาทหน้าที่ของต าแหน่ง จ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของความรู้
วิชาการ บทบาท อ านาจหน้าที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ ข้อก าหนดต่างๆ ซึ่งอาจมาจากการ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการปฏิบัติตนที่ต้องมีความสัมพันธ์กับพ้ืนที่ 
ประชาชน  

 ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมทางด้านฐานะของคนที่จะเข้าสู่ต าแหน่งผู้ให้ข้อมูลส าคัญมี
ความเห็นว่าคนที่จะเข้ามาสู่ต าแหน่งต าแหน่งต่างๆ จริงๆ แล้วไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงไม่ได้มี
ความแตกต่างกันมากนัก หากคนที่ไม่มีทุนหรือปัจจัยใดใดเข้ามาสนับสนุนคนคนนั้นก็ย่อมที่จะไม่มี
ความสนใจเข้ามาสู่ต าแหน่ง ในทางกลับกันหากมีทุนและปัจจัยที่มากพอการจะเข้าสู่ต าแหน่งหรือจะ
มองอีกนัยหนึ่งคือคนที่มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีและมีอุดมการณ์ที่จะเข้าสู่ต าแหน่งทางการเมืองหรือ
การปกครองคือคนที่มีความพยายามและเป็นคนที่ประสบผลส าเร็จในการด าเนินชีวิตและการการ
บริหาร ซึ่งเป็นหลักพ้ืนฐานขั้นต้นของคนที่รู้จักคิดและวิเคราะห์สถานการณ์ จนท าให้ตนเองประสบ
ผลส าเร็จ  
 นอกจากนี้เข้ามาสู่ต าแหน่งแล้วโดยเฉพาะก านัน ผู้ใหญ่บ้าน การไปร่วมงานต่างๆของ
ประชาชนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นงานบวช งานแต่งงาน งานศพ ประเพณีนิยมของแต่ละ
ท้องที่ การจัดเลี้ยง ซึ่งถ้าอาศัยเพียงเงินเดือน ค่าตอบแทนอย่างเดียวคงไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึนแน่นอน และจะมีเรื่องของการช่วยเหลือดูแลกับคนที่มาขอความช่วยเหลือ เช่น การซ่อมแซมที่
อยู่อาศัย การช่วยเหลือในเรื่องการกุศล และงานสาธารณอ่ืน ๆ เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะเป็นเรื่องของ
การท าบุญแล้ว ยังเป็นเรื่องของการหาเสียงและท าให้ประชาชนที่เห็นว่าเรายังเป็นที่พ่ึงให้กับพวกเขา
ได้ ซึ่งยังไม่รวมถึงการเลี้ยงสังสรรค์ การมอบของขวัญและอ่ืนๆอีกมากมาย 
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 ความสัมพันธ์ทางด้านการเมืองการปกครองจากกลุ่มการเมืองและพรรคการเมืองต่าง ๆ 
รวมทั้งความสัมพันธ์ด้านการเมืองในระดับท้องถิ่น 
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีความเห็นสอดคล้องกันว่าความสัมพันธ์กับกลุ่ม
การเมืองหรือพรรคการเมืองไม่ค่อยมีผลต่อการลงคะแนนเสียงของประชาชนในการเลือกคนเข้าสู่
ต าแหน่ง เนื่องจากองค์ประกอบที่ส าคัญที่จะท าให้ประชาชนลงคะแนนเสียงเลือกคือ การช่วยเหลือ
ประชาชนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย และความสัมพันธ์การทางเครือญาติ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ของ
อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง เรื่องของความมสัมพันธ์ทางเครือญาติดูเหมือนว่าจะมีผลเป็นอย่างมาก  

ตอนที่ 3 เกี่ยวกับการยอมรับบทบาททางการเมืองและการท าหน้าที่ของผู้น าที่เป็นสตรี 
ของอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 

การยอมรับบทบาทของผู้น าที่ เป็นสตรีในเรื่องการบริหารจัดการด้านการเมือง การ
ปกครอง 
 จากการศึกษาพบว่าผู้ให้ข้อมูลส าคัญส่วนใหญ่ให้การยอมรับผู้น าสตรีอย่างแรกก็คือ การ
เตรียมความพร้อมและการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่จะเข้า
มาจะสังเกตได้ว่าก่อนที่ผู้น าสตรีจะเข้ามาจะมีการเตรียมความพร้อมโดยการเป็นสมาชิกและผู้น ากลุ่ม
ต่างๆในพื้นที่ รวมทั้งบางคนเคยผ่านการด ารงต าแหน่งต่างๆที่มีความเกี่ยวข้อง เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน มาก่อน และเมื่อเข้ามาสู่ต าแหน่งแล้วการยอมรับบทบาทของผู้น าสตรีจะเป็นเรื่องของ
ความกระตือรือร้น มุ่งมั่น ต้ังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง รวมถึงมีความพยายามในการเรียนรู้ 
รวมถึงการศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง 
การปรับตัวที่ มีการวางตัวที่เหมาะสมและมีความยืดหยุ่นในการเมืองการปกครองค่อนข้างสูง จน
ส่งผลท าให้ความขัดแย้งทางการเมืองลดลง  
 การยอมรับบทบาทของผู้น าที่เป็นสตรีในเรื่องการพัฒนา (หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ) 
 จากการศึกษาพบว่ากลุ่มผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ ได้ ให้ข้อมูลว่าคือ กลุ่มผู้น าที่ เป็นสตรีมี
ความสามารถในการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนา 
หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ ในด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ อาทิ การของบประมาณเพ่ือน ามาใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ ให้กับประชาชน ส่งเสริมความรู้ด้านต่างๆ การฝึกอบรมอาชีพและการรวมกลุ่มท า
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เช่น กล่มร าวงย้อนยุคเพ่ือการส่งเสริมการออกก าลังกาย มีการบูรณาการกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือน าประโยชน์มาสู่ประชาชนที่ในหมู่บ้านและชุมชน จัดท ากิจกรรมโครงการ
เกี่ยวกับเยาวชนเพ่ือให้ห่างไกลยาเสพติด จัดกิจกรรมโครงการเกี่ยวกับกลุ่มสตรีแม่บ้าน รวมถึงการ
ผลักดันให้ประชาชนมีจิตส านึกในการปกป้องหมู่บ้านและเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด มีโครงการ
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ตาสัปปะรด โครงการรีเอกซ์เรย์ มีการออกเยี่ยมและหางบประมาณในการช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส  
 การยอมรับบทบาทของผู้น าที่เป็นสตรีในเรื่องภาวะผู้น าในพื้นที่เชิงการเปลี่ยนแปลง 
 จากการศึกษาพบว่าผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า จากการที่ได้สัมผัสและ
การท างานร่วมกันจะพบว่าผู้น าที่เป็นสตรีในต าแหน่งต่างๆเป็นบุคคลที่มีภาวะผู้น าเช่นเดียวกับผู้น าที่
เป็นผู้ชาย มีการรับฟังผู้อื่นด้วยความตั้งใจ ให้ความส าคัญต่อการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและผู้น า
ที่เป็นสตรีเหล่านั้นก็จะน าความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์มาปฏิบัติ นอกจากนี้ผู้น าที่เป็นสตรีสตรีจะเป็น
ทั้งผู้น าและผู้ตามในขณะเดียวกัน รวมทั้งกรณีที่จะต้องใช้การตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชนก็จะใช้ความเด็ดขาดในการตัดสินใจประโยชน์
ของประชาชนในพ้ืนที่ของตนเอง 
 การยอมรับบทบาทของผู้น าที่เป็นสตรีในเรื่องการประสานงาน การสร้างเครือข่ายและ
การสร้างความร่วมมือ 
 จากการศึกษาพบว่าผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่าการที่ผู้น าสตรีได้รับการ
ยอมรับเกี่ยวกับการประสานงาน การสร้างเครือข่ายและการสร้างความร่วมมือ เพราะความเป็นผู้หญิง
มักจะมีบุคลิกภาพความสุภาพ ความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักพูดคุยและสถานการณ์ มีบุคลิกของการเจ
ราต่อรอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ผู้น าที่เป็นสตรีเหล่านี้ สามารถสร้างสรรค์บทบาทใน
ด้นนี้ได้เป็นอย่างดี  โดยมีการประสานความร่วมมือและเครือข่ายกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
ทั้งที่เป็นหน่วยงานและตัวบุคคล เพ่ือน ามาสู่การแก้ไขปัญหาสนองตอบความต้องการของประชาชน
ทั้งเรื่องของงบประมาณ เครื่องจักรกล รวมถึงบุคลากรมาช่วยในการพัฒนาพ้ืนที่ของตน นอกจากนั้น
ยังมีการประสานความร่วมมือ ด้านการดูแลความเป็นอยู่ ความปลอดภัยของประชาชน การพัฒนา
พ้ืนที่ ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน การพัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค ระบบประปา และการ
อนุรักษ์สืบสานขนมธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนการดูแลเยาวชนและผู้สองอายุ
รวมทั้งกลุ่มเปาะบางในพ้ืนที่ นอกจากนี้ยังมีการประสานความร่วมมือกับผู้น าท้องที่ ผู้น ากลุ่มต่างๆ 
ในการปฏิบัติงานด้านบรรเทาสาธารณภัย ภัยธรรมชาติ ด้านการสาธารณสุข ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลส าคญพบว่า ผู้น าที่เป็นสตรีเหล่านี้ได้มีการประสานความร่วมมือ ในเรื่องต่งๆเหล่านี้อย่าง
สม ่าเสมอและมีการปฏิบัติร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ท าให้ประชาชนเกิดการยอมรับและให้การสนับสนุน
เมื่อมีการปฏิบัติงาน หรือในวาระพิเศษ เช่น การตั้งด่านในช่วงเทศกาลส าคัญ การตั้งด่านในช่วงการ
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ประชาชน องค์กร ห้าง ร้านต่างๆ ก็ได้ร่วมกันบริจาค
สิ่งของเพ่ือให้การสนับสนุนในการท ากิจกรรม 
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 ข้อมูลส าคัญอีกด้านหนึ่งจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวกับสิ่งที่จะไม่ยอมรับบทบาทของผู้น าที่
เป็นสตรีคือการขาดความรู้ความสามารถที่ถึงขั้นไม่สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ เพราะจะท าให้ไม่
สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประชาชนที่เกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องของความไม่เข้าในของคน
ในครอบครัว จนอาจน าไม่สู่ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากการมีต าแหน่งที่เป็นผู้น าไม่ว่าจะเป็น
ระดับท้องถิ่นหรือท้องที่ บางครั้งต้องมีการท างานร่วมกับคนหลายฝ่ายหลายลักษณะและการท างานก็
ไม่เป็นเวลา ในเรื่องความเข้าใจของบุคคลในครอบครัวจึงเป็นเรื่องส าคัญไม่น้อยเลยทีเดียว รวมทั้ง
ความรู้ด้านเทคโนโลยีก็เป็นเรื่องส าคัญที่ผู้น าที่เป็นสตรีควรให้ความส าคัญ เพราะในปัจจุบันการ
ขับเคลื่อนงานต่างๆหรือการประสานงานในเรื่องต่างๆ ย่อมต้องอาศัยเทคโนโลยีเป็นส าคัญ บางครั้ง
การให้บริการกับประชาชนในพ้ืนที่ก็ต้องอาศัยเทคโนโลยีเพ่ือความรวดเร็วในการท างาน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในปัจจุบันรัฐบาลสนับสนุนการเป็นรัฐบาลดิจิตอล นโยบายส าคัญต่างๆ ที่ออกมาบางครั้งต้อง
อาศัยระบบเทคโนโลยีในการท างาน จึงเป็นภาระส าคัญท่ีผู้น าที่เป็นสตรีจะต้องเรียนรู้และเอาใจใส่ 

ตอนที่ 4 เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริมการการยอมรับบทบาทอ านาจหน้าที่ทางการเมืองของ
ผู้น าที่เป็นสตรี  
 ด้านบุคลิกภาพ พฤติกรรมการแสดงออกและการวางตัว 
 จาการศึกษาพบว่าผู้ให้ข้อมูลค าคัญส่วนใหญ่ได้ให้ทัศนคติไปในทิศทางที่สอดคล้องกันว่า ผู้น า
ที่เป็นสตรีส่วนใหญ่มีบุคลิกภาพ พฤติกรรมการแสดงออกและการวางตัว ค่อนข้างดีและสร้างความ
ประทับใจให้กับประชาชน มีการแต่งกายที่สะอาด ถูกกาลเทศะ ดูดีมีความสวยงาม และการอนุรักษ์
เชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นการใส่ชุดไทยพ้ืนเมืองในเทศกาลส าคัญต่างๆ การสวมใส่ชุดไททรง
ด าเมื่อมีงานประเพณีที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง (เฉพาะพ้ืนที่ต าบลไผ่รอบ) รวมถึงการมีกริยาท่าทางอ่อน
น้อมถ่อมตน มีสัมมาคาราวะ พูดจาไพเราะ ดูแลเอาใจใส่ประชาชนหรือเมื่อมีการท ากิจกรรมโครงการ
ต่างๆ งานประเพณีในพ้ืนที่ก็มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีความเห็นว่า การมีบุคลิกภาพพฤติกรรมการแสดงออก
และการวางตัวที่ถูกต้องเหมาะสมทางด้านต่างๆจะเป็นเหตุผลหลักในการพิจารณาการเลือกเข้ามาสู่
ต าแหน่งในวาระถัดไป  
 ด้านอุดมการณ์ทางการเมืองและการอุทิศตนเพื่อส่วนรวม 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้ให้ทัศนคติที่สอดคล้องตรงกันว่า ในระดับพ้ืนที่
อุดมการณ์ทางการเมืองยังอาจไม่ใช้ปัจจัยหลักที่จะท าให้เข้าสู่ต าแหน่งได้ รวมทั้งส่วนใหญ่เป็นคนใน
พ้ืนที่ ซึ่งปัญหาในระดับพ้ืนที่ยังไม่ส่งผลกระทบมากนัก การผูกโยงอุดมการณ์ทางการเมืองจึงยังไม่
ส าคัญเท่ากับการรับรู้ปัญหาในพ้ืนที่ของตนเอง เพราะการท างานต้องอยู่ภายใต้การรับผิดชอบต่อ
ประชาชนในพ้ืนที่ มิใช่การเมืองในระดับชาติ ซึ่งอุดมการณ์ทางการเมืองส าหรับในระดับพ้ืนที่นั้น ต้อง
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วัดจากความส าเร็จและความพึงพอใจของประชาชน ลักษณะของผู้น าที่เป็นสตรีที่มีอุดมการณ์ทาง
การเมืองในพ้ืนที่มักจะเป็นผู้ที่ให้ความส าคัญกับผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ซึ่งน่าจะเป็น
เรื่องที่ถูกต้องกับการอาสาเข้ามารับใช้ประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือประโยชน์ต่อการท างานในเชิงการเมือง
ให้ประสบผลส าเร็จและเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม  
 ด้านความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ในต าแหน่ง 
 จากการศึกษาพบว่าผู้ให้ข้อมูลส าคัญส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าผู้น าที่เป็นสตรีเหล่านี้มีความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ในต าแหน่งของตนเองเป็นไปด้วยดี โดยสัมผัสได้จากการสังเกตและร่วมประชุม
ในแต่ละครั้ง ผู้น าที่เป็นสตรีจะสามารถแสดงบทบาทตามสถานะของตนเองที่เป็นอยู่ได้ดี ทั้งในส่วน
ของการท างาน การแสดงความคิดเห็น โดยการน าปัญหาต่างๆมาน าเสนอในที่ประชุมเพ่ือน าไปสู่การ
แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของตนเอง ในส่วน
ของผู้น าที่เป็นสตรีที่เป็นผู้บริหารของฝ่ายนิติบัญญัติ (รองประธานสภาฯ) ก็มีความสามารถในการ
ควบคุมการประชุมสภาเมื่อต้องท าหน้าทีแ่ทนประธานก็สามารถด าเนินการประชุมเป็นไปได้ด้วยความ
เรียบร้อยตามกรอบของระเบียบกฎหมายที่ได้ศึกษาและผลของการประชุมแต่ละครั้งก็มีความสามารถ
ในการจูงใจให้สมาชิกสภาค านึงถึงผลประโยชน์อันจะตกถึงประชาชนเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งยังเป็นการ
สร้างบรรยากาศในการประชุมให้มีความผ่อนคลาย ไม่เคร่งเครียด ที่ส าคัญโดยบุคลิกภาพของการเป็น
ผู้น าที่เป็นสตรีที่มีความยืดหยุ่นในการประชุมค่อนข้างสูง  
 ส่วนผู้น าที่เป็นสตรีในต าแหน่งรองนายกฯผู้ให้ข้อมูลส าคัญกล่าวว่าสามารถปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้น าของฝ่ายบริหารได้ค่อนข้างดี สามารถบริหารจัดการด้านต่างๆทั้งงาน
บุคลากร งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการบริการสาธารณะได้อย่างรวดเร็วสามารถ
แก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนได้ครอบคลุมเกือบทุกๆด้าน  
 ส่วนผู้น าที่เป็นสตรีในต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ให้ข้อมูลส าคัญให้ความเห็นว่าผู้น าที่เป็น
สตรีสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้น าของหมู่บ้านได้ดีเลยที่เดียว รู้ถึงบทบาท
หน้าที่ของตนเองทั้งในเรื่องของการพัฒนา การส่งเสริม การดูและความเป็นอยู่ และการป้องกันและ
ปราบปราม ได้ดีไม่แพ้ผู้ชายเลยทีเดียว แต่อาจจะติดขัดในเรื่องของการปราบปรามที่บางครั้งต้อง
อาศัยความดุดันและการแสดงออกที่เข้มแข็ง ซึ่งผู้น าที่เป็นสตรีส่วนใหญ่อาจจะมีความสุภาพอ่อนโยน 
จึงต้องอาศัยผู้ช่วยฯที่เป็นผู้ชายท าการแทน แต่ในเรื่องของการประสานงาน งานด้านเอกสารและการ
ดูแลเอาใจใส่ ผู้น าที่เป็นสตรีท าได้ค่อนข้างดีมาก 
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สรุปผลการศกึษาและข้อเสนอแนะ 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ประสบการณ์ที่เคยท างานร่วมกับ
ผู้น าที่เป็นสตรีและทัศนคติต่อผู้น าสตรี 
 ในอ าเภอโพธิ์ประทับช้างมีสตรีท าหน้าที่ในฐานะก านัน 1 คน ผู้ใหญ่บ้าน 25 คน สมาชิกสภา
ท้องถิ่น 25 คน และผู้บริหารท้องถิ่น 1 คน รวมทั้งสิ้น 52 คน ซึ่งจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้พบว่าผู้ให้
ข้อมูลส าคัญให้การยอมรับในบทบาทและการท าหน้าที่ของกลุ่มผู้น าที่เป็นสตรี เนื่องจากมองว่าสิ่งที่
น่ากังวลในการท างาร่วมกันไม่ใช่เรื่องของเพศ แต่เป็นเรื่องของความคิดทัศนคติและความคิดที่เป็นเชิง
บวกที่มีในการท างาน บางอย่างผู้ชายไม่สามารถท าได้ เช่น การประสานงาน ความละเอียดรอบครอบ 
ความอดทนในการท างาน นอกจากนี้สตรีที่จะเข้ามาสู่การเมืองล้วนมีความเข้าใจและรู้ถึงบทบาท
หน้าที่ของตนเอง ซึ่งสาเหตุส าคัญที่ท าให้สตรีเหล่านี้รับรู้ถึงบทบาทของต าแหน่งมาจากการที่ก่อนที่จะ
เข้ามาด ารงต าแหน่งมาจากการศึกษาหรือมีความรู้ความเข้าใจมาก่อนพอสมควรที่จะเข้ามาสู่ต าแหน่ง 
ยิ่งกว่านั้นบางคนเคยมีพ้ืนฐานมาจากการด ารงต าแหน่งที่เกี่ยวข้องมาก่อน ท าให้เมื่อผู้น าสตรีเหล่านี้
เข้ามาด ารงต าแหน่งจึงแสดงศักยภาพในเรื่องความรู้ทางการเมืองการปกครองให้เห็นเป็นรูปธรรม ทั้ง
ความสามารถในการท างานในหน้าที่ของตนเอง ความรู้ความสามารถในการประสานประโยชน์และ
ความร่วมมือ 
 ที่ส าคัญเกี่ยวกับเรื่องของทัศนคติของผู้ที่ เคยท างานร่วมกับสตรีที่ด ารงต าแหน่งก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น ทุกคนตอบว่าสามารถท างานร่วมกับผู้น าที่เป็น
สตรีได้โดยไม่มีความสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้น าสตรีเลย บางครั้งท าให้บรรยากาศการท างาน
ร่วมกันดีขึ้น ความตึงเครียดในการท างานลดลงและมีความยืดหยุ่นในการท างานได้ดีกว่า 
 
 ตอนที่ 2 เกี่ยวกับด้านการเมืองการปกครองของผู้น าที่เป็นสตรี ของอ าเภอโพธิ์ประทับ
ช้าง จังหวัดพิจิตร 
 การเตรียมพร้อมของผู้น าที่เป็นสตรีก่อนที่การเข้าสู่ต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก
สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น 
 การเตรียมความพร้อมในเรื่องของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาท
หน้าที่ของแต่ละต าแหน่งเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการเตรียมและ
ศึกษา ทั้งบทบาท อ านาจหน้าที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ ข้อก าหนดต่างๆ ซึ่งอาจมาจาก
หลากหลายเส้นทาง อาทิ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง การศึกษาอบรมกับหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติตนที่ต้องมีความสัมพันธ์กับผู้น าส่วนอ่ืนๆ ความสัมพันธ์กับพ้ืนที่  
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ประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่ประชาชนจะเห็นจากการปฏิบัติตน การแสดงออก การช่วยเหลืองานส่วนรวม 
งานสังคม ชื่อเสียง สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการเข้าสู่ต าแหน่ง 
 การเตรียมความพร้อมทางด้านฐานะของคนที่จะเข้าสู่ต าแหน่งไม่ได้มีความแตกต่างกันมาก
นัก ในเรื่องของเพศ ซึ่งในปัจจุบันการเข้าสู่ทุกๆต าแหน่งย่อมมีต้นทุนในการเข้าสู้ต าแหน่งโดยหากเข้า
มาสู่ต าแหน่งแล้วการไปร่วมงานต่างๆของประชาชนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นงานประเพณี
นิยม การจัดเลี้ยง ซึ่งถ้าอาศยัเพียงเงินเดือนค่าตอบแทนอย่างเดียวคงไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
นอกจากนี้จะพบว่าจะมีเรื่องของการช่วยเหลือดูแลกับคนที่มาขอความช่วยเหลือ เช่น การซ่อมแซมที่
อยู่อาศัย การช่วยเหลือในเรื่องการกุศล และงานสาธารณอ่ืนๆ เป็นต้น ซึ่งผู้ที่อยู่ในต าแหน่งต่างๆต้อง
ให้การช่วยเหลือ เพราะนอกจากจะเป็นเรื่องของการท าบุญแล้ว ยังเป็นเรื่องของการหาเสียงและมัดใจ
ประชาชนที่เห็นว่าเรายังเป็นที่พึ่งให้กับพวกเขาได้  
 ความสัมพันธ์ทางด้านการเมือง การปกครองจากกลุ่มการเมืองและพรรการเมืองต่าง ๆ 
รวมทั้งความสัมพันธ์ด้านการเมืองในระดับท้องถิ่น 
 การเมืองระดับต่างๆรวมทั้งระดับชาติและความสัมพันธ์กับกลุ่มการเมืองต่างๆไม่ค่อยมีผลต่อ
การลงคะแนนเสียงของประชาชนในการเลือกคนเข้าสู่ต าแหน่ง เนื่องจากการที่ประชาชนจะลงคะแนน
ให้กับใคร องค์ประกอบที่ส าคัญที่จะท าให้ประชาชนลงคะแนนเสียงเลือกคือ การช่วยเหลือประชาชน
อย่างเสมอต้นเสมอปลาย และความสัมพันธ์การทางเครือญาติ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ของอ าเภอโพธิ์
ประทับช้าง เรื่องของความมสัมพันธ์ทางเครือญาติดูเหมือนว่าจะมีผลเป็นอย่างมาก 
 
 ตอนที่ 3 เกี่ยวกับการยอมรับบทบาททางการเมืองและการท าหน้าที่ของผู้น าที่เป็นสตรี 
ของอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 
 การยอมรับบทบาทของผู้น าที่เป็นสตรีในเรื่องการบริหารจัดการด้านการเมือง การ
ปกครอง 
 ผู้น าที่เป็นสตรีจะมีการเตรียมความพร้อมและการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในเรื่องการ
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่จะเข้ามาด ารงต าแหน่ง บางคนเคยผ่านการด ารงต าแหน่งต่างๆที่มีความ
เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน และแพทย์ประจ าต าบลมาก่อน ซึ่งเมื่อเข้า
มาสู่ต าแหน่งแล้วก็จะมีความกระตือรือร้น มุ่งมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง รวมถึงมีความ
พยายามในการเรียนรู้ เกี่ยวกับการบริหารจัดการทางด้านการเมืองการปกครองเพ่ิมเติม ศึกษา
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องจนน าไปสู่การปฏิบัติในเชิงการเมืองการปกครองได้ที่มีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ผู้น าที่เป็นสตรีมีการวางตัวที่เหมาะสมและมีความยืดหยุ่น จนส่งผลท าให้ความขัดแย้งทาง
การเมืองลดลง  
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 การยอมรับบทบาทของผู้น าที่เป็นสตรีในเรื่องการพัฒนา (หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ) 
 กลุ่มผู้น าที่เป็นสตรีมีความสามารถในการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ  ทั้ง
ภาครัฐ ท้องถิ่นและเอกชนในการพัฒนา อาทิ การของบประมาณเพ่ือน ามาใช้ในกิจกรรมส่งเสริม
อาชีพให้กับประชาชน ส่งเสริมความรู้ทางด้านการเกษตร การจัดท าผลิตภัณฑ์ของชุมชน การรวมกลุ่ม
ท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เช่น กลุ่มร าวงย้อนยุคเพ่ือการส่งเสริมการออกก าลังกาย การสร้างตลาด
เพ่ือจ าหน่ายสินค้าให้แก่ประชาชนผู้ประกอบอาชีพต่าง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมโครงการเกี่ยวกับ
เยาวชนเพ่ือให้ห่างไกลยาเสพติด จัดกิจกรรมโครงการเกี่ยวกับกลุ่มสตรีแม่บ้าน การสร้าง
ความสัมพันธ์ในครอบครัว รวมถึงการผลักดันให้ประชาชนทุกกลุ่มในชุมชนมีจิตอาสา ช่วยเหลือ 
แบ่งปันผู้ป่วย ผู้พิการ รวมถึงการประสานจัดหางบประมาณมาช่วยเหลือให้กับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
ในท้องที่  
 การยอมรับบทบาทของผู้น าที่เป็นสตรใีนเรื่องภาวะผู้น าในพื้นที่เชิงการเปลี่ยนแปลง 
 ผู้น าที่เป็นสตรีในต าแหน่งต่างๆเป็นบุคคลที่มีภาวะผู้น าเช่นเดียวกับผู้น าที่เป็นผู้ชายและจาก
ภาวะผู้น าของสตรีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้าน จากการสังเกตจะพบว่าการเข้าร่วมอบรม 
สัมมนา และร่วมด าเนินกิจกรรมต่างๆ ผู้น าที่เป็นสตรีสตรีจะค่อนข้างให้ความส าคัญต่อการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืนอยู่ตลอดเวลา ผู้น าที่ เป็นสตรีได้น าความคิดเห็นต่างๆ มาปฏิบัติโดยเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมปฏิบัติ นอกจากที่ผู้น าที่เป็นสตรีในพ้ืนที่อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง 
ยังมีความเด็ดขาด ในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในเขตความรับผิดชอบของตนเอง  
 การยอมรับบทบาทของผู้น าที่เป็นสตรีในเรื่องการประสานงาน การสร้างเครือข่ายและ
การสร้างความร่วมมือ 
 การที่ผู้น าสตรีได้รับการยอมรับเกี่ยวกับการประสานงาน การสร้างเครือข่ายและการสร้าง
ความร่วมมือ เนื่องจากมักจะมีบุคลิกภาพที่มีความสุภาพ ความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักพูดคุยและ
สถานการณ์ การเจราต่อรอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ผู้น าที่เป็นสตรีเหล่านี้สามารถ
สร้างสรรค์บทบาทในด้านการประสานงานการสร้างเครือข่ายและการสร้างความร่วมมือได้เป็นอย่างดี 
และสามารถท าให้กิจกรรมต่างๆ ประสบผลส าเร็จจนเป็นที่ยอมรับของประชาชนและผู้ที่ได้ร่วมงาน
ด้วย 
 ส่วนส าคัญที่จะไม่ยอมรับบทบาทของผู้น าที่เป็นสตรีคือการขาดความรู้ความสามารถที่ถึงขั้น
ไม่สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ นั่นเป็นพราะถ้าหากได้รับการเลือกเข้ามาก็จะกลายเป็นภาระในการ
ปฏิบัติหน้าที่ กลายเป็นว่าไม่สามารถท าให้ปัญหาต่างๆของประชาชนที่เกิดขึ้นถูกแก้ไขได้ นอกจากนี้
ยังเป็นเรื่องของความไม่เข้าใจของคนในครอบครัว จนอาจน าไม่สู่ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากผู้น า
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ไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่นหรือท้องที่ บางครั้งต้องมีการท างานร่วมกับคนหลายฝ่ายหลายลักษณะและ
การท างานก็ไม่เป็นเวลา ในเรื่องความเข้าใจของบุคคลในครอบครัวจึงเป็นเรื่องส าคัญไม่น้อยเลย
ทีเดียว 
 

ตอนที่ 4 เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริมการการยอมรับบทบาทอ านาจหน้าที่ทางการเมืองของ
ผู้น าที่เป็นสตรี ด้านบุคลิกภาพ พฤติกรรมการแสดงออกและการวางตัว 
 ผู้น าที่เป็นสตรีส่วนใหญ่มีบุคลิกภาพ พฤติกรรมการแสดงออกและการวางตัวค่อนข้างดี 
บุคลิกภาพมีความเหมาะสม มีการแต่งกายที่สะอาด ถูกกาลเทศะ ดูดีมีความสวยงาม และการอนุรักษ์
เชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นการใส่ชุดไทยพ้ืนเมืองในเทศกาลส าคัญต่างๆ การสวมใส่ชุดไททรง
ด าเมื่อมีงานประเพณีที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง (เฉพาะพ้ืนที่ต าบลไผ่รอบ) รวมถึงการมีกริยาอ่อนน้อมถ่อม
ตน มีสัมมาคาราวะ พูดจาไพเราะ อ่อนหวาน ดูแลเอาใจใส่พ่ีน้องประชาชนหรือเมื่อมีการท ากิจกรรม 
งานประเพณีในพ้ืนที่ก็มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยมีส่วน
สนับสนุนเป็นอย่างมากทั้งก่อนเข้ามาด ารงต าแหน่งและหลักจากที่เข้ามาสู่ต าแหน่ง ซึ่งจะเป็นเหตุผล
หลักส าหรับการพิจารณาการเลือกเข้ามาสู่ต าแหน่งในวาระถัดไปด้วย 
 ด้านอุดมการณ์ทางการเมืองและการอุทิศตนเพื่อส่วนรวม 
 การรับรู้เกี่ยวกับเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองของผู้น าสตรีในระดับพ้ืนที่อาจไม่ใช้ปัจจัยหลัก
ที่จะท าให้เข้าสู่ต าแหน่งได้ รวมทั้งส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่ที่การแก้ไขปัญหาหรือปัญหาในระดับพ้ืนที่
ยังไม่มีความส าคัญและไม่ส่งผลกระทบต่อวงกว้างมากนัก การผูกโยงอุดมการณ์ทางการเมืองจึงยังไม่
ส าคัญเท่ากับการรับรู้ปัญหาในพ้ืนที่ของตนเอง เพราะฉะนั้นอุดมการณ์ทางการเมืองในระดับพ้ืนที่นั้น 
ต้องวัดจากความส าเร็จและความพึงพอใจของประชาชน ลักษณะของผู้น าที่เป็นสตรีที่มีอุดมการณ์
ทางการเมืองในระดับพ้ืนที่มักจะเป็นผู้ที่ให้ความส าคัญกับผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ซึ่ง
น่าจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องกับการอาสาเข้ามารับใช้ประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือประโยชน์ต่อการท างานในเชิง
การเมืองให้ประสบผลส าเร็จและเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม  
 ด้านความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ในต าแหน่ง 
 ผู้น าที่ เป็นสตรีเหล่านี้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ในต าแหน่งของตนเองเป็นอย่างดี  
สามารถแสดงบทบาทตามสถานะของตนเองที่เป็นอยู่ทั้งในส่วนของการท างาน การแสดงความคิดเห็น 
มีบทบาทหน้าที่ ในการประสานงาน ประสานความร่วมมือ ระหว่างประชาชนกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อ
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของตนเอง  
สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้ดี รับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองทั้งในเรื่องของการพัฒนา 
การส่งเสริม การดูแลความเป็นอยู่ และการป้องกันและปราบปราม ได้ดีไม่แพ้ผู้ชายแต่อาจจะติดขัดใน
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เรื่องของการปราบปรามที่บางครั้งต้องอาศัยความดุดันและการแสดงออกที่เข้มแข็ง ซึ่งผู้น าที่เป็นสตรี
ส่วนใหญ่อาจจะมีความสุภาพอ่อนโยน จึงต้องอาศัยผู้ช่วยฯที่เป็นผู้ชายท าการแทน แต่ในเรื่องของการ
ประสานงาน งานด้านเอกสารและการดูแลเอาใจใส่ ผู้น าที่เป็นสตรีท าได้ค่อนข้างดีมาก  
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1.  เมื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางการเมืองการปกครองแล้ว ต้องมีการพัฒนาความรู้ทักษะที่จ าเป็น

ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่และมีการวัดความรู้ทักษะในหน้าที่ของต าแหน่ง เพ่ือเป็นการเพ่ิมเติมความรู้
พ้ืนฐานและความรู้ทักษะเฉพาะส าหรับต าแหน่ง รวมทั้งยังเป็นการสอบทวนว่าการปฏิบัติงานที่ผ่าน
มานั้นมีความถูกต้องหรือไม่ เช่น ความรู้และทักษะในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ความรู้เรื่องของ
กฎหมาย ระเบียบพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน ข้อก าหนด เทศบัญญัติ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
เป็นต้น ซึ่งการมีความรู้และทักษะเหล่านี้มีความจ าเป็นที่ตัวของผู้น าเองต้องน ามาถ่ายทอดให้
ประชาชนเกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ซึ่งหากตัวผู้น าเองไม่มีความรู้ความเข้าใจหรือรู้
แบบไม่ถูกต้องจะท าให้เกิดผลกระทบทั้งทางปฏิบัติและทางกฎหมายตามมา นอกจากนี้ยังถือเป็นการ
ดูแลความสงบสุขของหมู่บ้าน ชุมชน ให้มีที่พ่ึงพาหากเกิดปัญหาระหว่างประชาชนในชุมชน หมู่บ้าน 
ซ่ึงจะท าให้ประชาชนเกิดความสามัคคีและเกิดความเชื่อถือในตัวของผู้น า ที่ส าคัญยังท าให้ตัวของผู้น า
เองได้พัฒนาตนเองและรับทราบระเบียบ กฎหมาย ที่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 

2.  ส่งเสริมให้ความรู้กับประชาชนถึงบทบาทและความเท่าเทียมกันระหว่างเพศชายและ
เพศหญิงว่านักการเมืองที่เข้าไปด ารงต าแหน่งนั้นไม่ว่าชายหรือหญิงก็สามารถท างานได้ไม่แพ้กัน ที่
ส าคัญต้องส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองมากขึ้น มีส่วนร่วมในกา
ระบวนการตรวจสอบการท างานของผู้ น าที่ตนเองเลือกเข้าไป เพ่ือให้การท างานของผู้น ามี
ประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของพื้นที่และประชาชน ซึ่งจะท าให้ประชาชนมี
ข้อมูลที่จะท าให้สามารถตัดสินใจในการเลือกได้ว่าในครั้งหน้าจะเลือกผู้น าคนไหนเข้าไปใช้อ านาจแทน
ประชาชน 
 

ข้อเสนอแนะเชิงการปฏิบัติ 
 ผู้น าที่เป็นสตรีและผู้น าอ่ืนๆ ควรจะมีความรู้เรื่องของเทคโนโลยี สารสนเทศ และการหา
ความรู้ในเรื่องของการสื่อสารผ่านช่องทาง Social media และช่องทางออนไลน์ผ่านแอปพริเคชัน
ต่างๆ เพราะในปัจจุบันการรับข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารเกิดขึ้นในช่องทางออนไลน์อย่าง
กว้างขวางไม่ว่าในช่วงวัยไหนก็สามารถสื่อสารผ่านทางช่องทางนี้ได้ อีกทั้งปัจจุบันรัฐบาลและภาครัฐ
ก าลังส่งเสริมและปรับปรุงการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ จากนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งรัฐบาลให้
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ความส าคัญเป็นอย่างมากจากการบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ให้การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัลที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน มีการน าเทคโนโลยีอัจฉริยะมาใช้ในการท างานและ
ยกระดับการให้บริการโดยยึดความต้องการของประชาชนเป็นศูนย์กลาง อีกทั้งในการให้บริการของ
หน่วยงานต่างๆ ในปัจจุบันเป็นการท าผ่านระบบออนไลน์ เช่น การลงทะเบียนเกษตรกร การแจ้งการ
เพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวของเกษตรกร แอพพริเคชันธนาคารต่างๆ การจองคิวในการติดต่อกับ
ราชการ การแจ้งเหตุ เป็นต้นล้วนแล้วแต่มีผลต่อการด ารงชีวิตของประชาชน ซึ่งในการท าหน้าที่ 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น มีความใกล้ชิดกับประชาชนเป็นอย่างมาก 
หากไม่มีความรู้และความเข้าในเรื่องของเทคโนโลยี สารสนเทศ จะท าให้ขาดโอกาสและกลายเป็นตัว
ถ่วงของการพัฒนาและการให้บริการในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐ 
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การพัฒนากลไกส าหรับการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
กรณีศึกษา ศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตร 

 
ช านาญ จันทวาล* 

 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาเรื่องการพัฒนากลไกส าหรับการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ กรณีศึกษา ศูนย์ราชการ
จังหวัดพิจิตร มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษากลไกส าหรับการพัฒนาบุคลากรภาครัฐที่มีความเหมาะสม
และจ าเป็นเพ่ือประสิทธิภาพในการท างาน 2) เสนอแนะกลไกส าหรับการพัฒนาบุคลากรภาครัฐที่มี
ความเหมาะสมและจ าเป็นเพ่ือประสิทธิภาพในการท างาน โดยกลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า ของส่วนราชการที่มีส านักงานตั้งอยู่ในศูนย์ราชการ
จังหวัดพิจิตร โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 163 คน โดยการศึกษาครั้งนี้จะใช้สถิติเชิง
พรรณนาและเชิงอนุมานในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  
 ผลการศึกษา พบว่า กลไกผู้บริหารระดับสูงด้านก าลังคน อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 4.3104 โดยผู้บริหารระดับสูงด้านก าลังคนควรส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ บทบาทของ
ผู้บริหารระดับสูงด้านก าลังคนมีความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ และนโยบายด้านการ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐของผู้บริหารระดับสูงด้านก าลังคนจะช่วยท าให้การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
บรรลุผลส าเร็จ 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลไกส าหรับการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ได้แก่ กลุ่มงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวัด ผู้บริหารระดับสูงด้านก าลังคน งบประมาณด้านพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ และสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐ มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิในการท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 
 
ค าส าคัญ: กลไกส าหรับการพัฒนาบุคลากร, การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ, ประสิทธิภาพในการท างาน 

 

 
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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บทน า 
  

การพัฒนาและปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐเป็นหนึ่งในประเด็นการด าเนินการปฏิรูป
ประเทศที่ส าคัญตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
และแผนการปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. 2561 - 2565) ซึ่งมีเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนภาครัฐภายใต้หลัก 
“ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยต้องมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ส่วนรวม มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจพร้อมปรับตัว มีการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารราชการ มีการบูรณาการการท างานและฐานข้อมูลภาครัฐ มีการ
ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงานของรัฐและแผนก าลังคนภาครัฐให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ยังต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพ่ือจูงใจให้ผู้มี
ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาท างานในหน่วยงานของรัฐ รวมทั้ง ให้มีการพัฒนาบุคลากรภาครัฐที่
มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้ก าลังคนภาครัฐมีสมรรถนะสูงมี
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ทันสมัย ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ และยึดมั่นในคุณธรรม 
รวมถึงพัฒนาภาวะผู้น าในทุกระดับให้มีขีดความสามารถสูง มีความรับผิดชอบและมีความเป็นมือ
อาชีพ (ส านักงาน ก.พ., 2563) 

การพัฒนาบุคลากรภาครัฐเป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้องค์กรภาครัฐสามารถ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้ภายใต้บริบทความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผัน 
ความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการรับมือกับความปกติใหม่หรือฐานวิถี
ชีวิตใหม่ (The New normal) หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Post-Covid Era) บริบทดังกล่าวที่มีความผันผวนนี้ส่งผลให้ต้องมีการทบทวนหลักการ แนวทาง 
รูปแบบการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการพัฒนาที่ต้อง
เน้นให้บุคลากรภาครัฐเรียนรู้และพัฒนาตนเอง การสร้างระบบนิเวศที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และ
พัฒนาที่ยืดหยุ่นต่อเนื่อง พร้อมปรับให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน
การกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาเพ่ือเร่งการเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพการท างานของ
บุคลากรภาครัฐในศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตร 

ปัญหาการขาดแคลนกลไกที่เป็นรูปธรรมชัดเจนและต่อเนื่องในการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรภาครัฐในศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตร ซึ่งสาเหตุส าคัญมาจากการที่ภาครัฐท างานที่ผูกขาด ไม่มี
คู่แข่งเหมือนเอกชน ท าให้ไม่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนาระบบอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามบุคลากร
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ภาครัฐในศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตรอาจมีความต้องการในการพัฒนาตนเอง แสวงหาความท้าทายและ
ก้าวหน้าในการท างาน 

การพัฒนากลไกส าหรับการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตรจึงมี
ความส าคัญอย่างยิ่ง ที่จะพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้และมีความสามารถ และพัฒนาตนเองอยู่
ตลอดเวลาให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานและรัฐบาล เพ่ือที่จะน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี ซึ่งสามารถ
ปรับเปลี่ยนตามสภาพสังคมและวัฒนธรรม การเมืองและการปกครองที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1) เพ่ือศึกษากลไกส าหรับการพัฒนาบุคลากรภาครัฐที่มีความเหมาะสมและจ าเป็นเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน 

2)  เพ่ือเสนอแนะกลไกส าหรับการพัฒนาบุคลากรภาครัฐที่มีความเหมาะสมและจ าเป็นเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
 

วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมกลไกส าหรับการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐที่คาดว่าจะมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างาน กรณีศึกษา ศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตร โดยก าหนดตัวแปรในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ตัว
แปรอิสระ และตัวแปรตาม ซึ่งตัวแปรอิสระ ได้แก่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวัด 
ผู้บริหารระดับสูงด้านก าลังคน งบประมาณด้านพัฒนาบุคลากรภาครัฐ และสถาบันพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐ ส่วนตัวแปรตาม ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 

จากตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดของการศึกษาได้ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ข้าราชการ 

พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ าของส่วนราชการที่มีส านักงานตั้งอยู่ในศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตร 
จ านวน 274 คน และก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาโดยใช้หลักการค านวณของ 
Yamane (1967) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95.0 เมื่อค านวณแล้วได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 162.61 
คน เพ่ือให้ข้อมูลที่มีจ านวนเหมาะสมจึงได้สรุปกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเท่ากับ 163 คน  โดยจะใช้
วิธีการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างใน
ศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตร จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาท าการประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการ
วิจัยทางสังคมศาสตร์ (SPSS) โดยใช้หลักสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและน าเสนอผล
การศึกษาผ่านการใช้ค่าสถิติ 2 แบบ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถ่ี 
(Frequency Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ การวัดขนาดและทิศทางความสัมพันธ์ด้วย
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) ระยะเวลาที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ เดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 

ผลการศึกษา 
 

 จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 163 คน จ าแนกตาม เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากรภาครัฐ และอายุการท างาน ได้ดังนี้ 

- กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวัด 
- ผู้บริหารระดับสูงด้านก าลังคน 
- งบประมาณด้านพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
- สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 

 

การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ในการท างาน 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
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1)  เพศ พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 65 และเป็น
เพศชาย จ านวน 57  คน คิดเป็นร้อยละ 35 

2) อายุ พบว่าส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.1 รองลงมาคือ 
อายุระหว่าง 21 - 30 ปี จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 27.6 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 41 - 50 ปี 
จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 25.2 และกลุ่มที่มีจ านวนน้อยที่สุดคือ ช่วงอายุระหว่าง 51 - 60 ปี 
จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 14.1 

3)  ระดับการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 117 คน 
คิดเป็นร้อยละ 71.8 รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 ถัดมาคือ 
ระดับอนุปริญญา/ปวส. จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 8.6 ถัดมาคือ ระดับต ่ากว่าอนุปริญญา/ปวส. 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 ส่วนระดับการศึกษาปริญญาเอก พบว่าไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามคน
ใดทีมี่การศึกษาระดับนี้ 

4)  ประเภทบุคลากรภาครัฐ พบว่าส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ จ านวน 105 คน คิด
เป็นร้อยละ 64.4 รองลงมาคือ พนักงานราชการ จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8 และกลุ่มที่มี
จ านวนน้อยที่สุดคือ ลูกจ้างประจ า จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 

5)  อายุการท างาน พบว่าส่วนใหญ่มีอายุการท างาน 0 - 5 ปี จ านวน 87 คน คิด
เป็นร้อยละ 53.4 รองลงมาคือ อายุการท างาน 6 - 10 ปี จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 16.6 ถัดมา
คือ อายุการท างาน 21 - 25 ปี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 8.6 และถัดมาคือ อายุการท างาน 16 -
20 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 7.4 และอายุการท างาน 11 - 15 ปี และอายุการท างาน 26 - 
30 ปี พบว่ามีจ านวนเท่ากัน จ านวนอย่างละ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.9 ส่วนกลุ่มที่มีจ านวนน้อยที่สุด
คือ อายุการท างาน 31 - 35 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 ส่วนอายุการท างาน 36 - 40 ปี 
พบว่าไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามคนใดท่ีมีอายุการท างานระดับนี้ 

2.  ผลการศึกษากลไกส าหรับการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2439 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหารระดับสูงด้านก าลังคน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3104 รองลงมาคือ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคลล ส านักงาน
จังหวัด อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3055 และรองลงมาคือ สถาบันพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐ และ งบประมาณด้านพัฒนาบุคลากรภาครัฐ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1816 
และ 4.1779 ตามล าดับ เมื่อท าการพิจารณาในแต่ละด้านเป็นรายข้อ ได้ผลดังนี้ 

1)  กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวัด พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นในระดับมากท่ีสุด โดยกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคลลฯ ควรจัดท าระบบฐานข้อมูลการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 รองลงมาคือ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคลลฯ ควรจัดท า
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โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 ส่วนกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลฯ มี
ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ และข้อ 3. การวางแผนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐควรเป็น
หน้าที่ของกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลฯ มีความคิดเห็นในระดับต ่าสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 

2)  ผู้บริหารระดับสูงด้านก าลังคน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับมาก
ที่สุด โดยผู้บริหารระดับสูงด้านก าลังคนควรส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 
รองลงมาคือ บทบาทของผู้บริหารระดับสูงด้านก าลังคนมีความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
และนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรภาครัฐของผู้บริหารระดับสูงด้านก าลังคนจะช่วยท าให้การพัฒนา
บุคลากรบรรลุผลส าเร็จ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ส่วนการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐจะต้อง
กระท าโดยผู้บริหารระดับสูงด้านก าลังคน มีความคิดเห็นในระดับต ่าสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 

3)  งบประมาณด้านพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นใน
ระดับมากที่สุด โดยงบประมาณด้านพัฒนาบุคลากรภาครัฐมีความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 รองลงมาคือ จังหวัดควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ส่วนการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐจะต้องกระท าโดยผู้บริหาร
ระดับสูงด้านก าลังคนและงบประมาณที่ใช้ในการปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การสัมมนา ฯลฯ มีความ
คุ้มค่า มีความคิดเห็นในระดับต ่าสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 

4)  สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับมาก
ที่สุด โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐมีความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ มีค่าเฉลี่ยเท่า 
4.25 รองลงมาคือ สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐสามารถพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากร
ภาครัฐ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ส่วนการประเมินผลโครงการพัฒนาบุคลากรควรเป็นภารกิจของ
สถาบันพฒันาบุคลากรภาครัฐ มีความคิดเห็นในระดับต ่าสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 

3.  จากผลการศึกษาการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยรวมในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2736 และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ความคิดเห็นการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานส่วนใหญ่อยู่
ในระดับมากที่สุด โดยการพัฒนาบุคลากรภาครัฐท าให้สามารถท างานได้ถูกต้องและได้มาตรฐาน มี
ความคิดเห็นในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 รองลงมาคือ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐท าให้
สามารถท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมาย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 
ส่วนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐท าให้การท างานใช้วัสดุอย่างประหยัดคุ้มค่าเกิดการสูญเสียน้อย  มี
ความคิดเห็นในระดับต ่าสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 

4.  จากผลการศึกษากลไกส าหรับการพัฒนาบุคลากรภาครัฐมีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
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 สมมติฐานที่ 1 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวัด มีความสัมพันธ์ต่อการ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
 H0 =  กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวัด ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
 H1 =  กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวัด มีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
 จากการทดสอบพบว่ามีค่าระดับนัยส าคัญเท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 จึงยอมรับ
สมมติฐาน H1 และปฏิเสธ H0 สรุปว่า กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวัด มี
ความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) เทา่กับ .431 แสดงว่ามคีวามสัมพันธ์กันในระดับต ่า 
 สมมติฐานที่ 2 ผู้บริหารระดับสูงด้านก าลังคน มีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
 H0 =  ผู้บริหารระดับสูงด้านก าลังคน ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
 H1 =  ผู้บริหารระดับสูงด้านก าลังคน มีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน 
 จากการทดสอบพบว่ามีค่าระดับนัยส าคัญเท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 จึงยอมรับ
สมมติฐาน H1 และปฏิเสธ H0 สรุปว่า ผู้บริหารระดับสูงด้านก าลังคน มีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .506 
แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับต ่า 
 สมมติฐานที่ 3 งบประมาณด้านพัฒนาบุคลากรภาครัฐ มีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
 H0 =  งบประมาณด้านพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
 H1 =  งบประมาณด้านพัฒนาบุคลากรภาครัฐ มีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
 จากการทดสอบพบว่ามีค่าระดับนัยส าคัญเท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 จึงยอมรับ
สมมติฐาน H1 และปฏิเสธ H0 สรุปว่า งบประมาณด้านพัฒนาบุคลากรภาครัฐ มีความสัมพันธ์ต่อการ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
.546 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
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 สมมติฐานที่ 4 สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐ มีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
 H0 =  สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
 H1 =  สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐ มีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน 
 จากการทดสอบพบว่ามีค่าระดับนัยส าคัญเท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 จึงยอมรับ
สมมติฐาน H1 และปฏิเสธ H0 สรุปว่า สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐ มีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .662 
แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 

 
ตารางท่ี 1  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานที่ สมมติฐาน ยอมรับ ปฏิเสธ 

1 
 

2 
 
3 
 
4 

กลุ่ มงานบริหารทรัพยากรบุ คคล ส านั กงานจั งหวั ด มี
ความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างาน 
ผู้บริหารระดับสูงด้านก าลังคน มีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
งบประมาณด้านพัฒนาบุคลากรภาครัฐ มีความสัมพันธ์ต่อการ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐ มีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
 

1.  ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซึ่งมี
จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 65 มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.1 มีการศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาตรี จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 71.8 เป็นบุคลากรภาครัฐประเภทข้าราชการ 
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จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 64.4 และมีอายุการท างาน 0 - 5 ปี จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 
53.4 

2.  ผลการศึกษากลไกส าหรับการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) กลไกกลุ่มงาน
บริหารทรัพยากรบุคลล ส านักงานจังหวัด  2) กลไกผู้บริหารระดับสูงด้านก าลังคน 3) กลไก
งบประมาณด้านพัฒนาบุคลากรภาครัฐ และ 4) กลไกสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า 
ผู้บริหารระดับสูงด้านก าลังคนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคลล ส านักงานจังหวัด มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ตามด้วย สถาบันพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และงบประมาณด้านพัฒนาบุคลากรภาครัฐ มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก เป็นล าดับสุดท้าย โดยผลการศึกษากลไกส าหรับการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
แยกเป็นรายด้านได้ดังนี้ 

1)  กลไกกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวัด ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เห็นว่า กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ควรจัดท าระบบฐานข้อมูลการบริหารและพัฒนา
บุคลากรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับที่หนึ่ง รองลงมา กลุ่มงานบริหารทรัพยากร
บุคคลฯ ควรจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ต่อมา การ
ส ารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐควรเป็นหน้าที่ของกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลฯ มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลฯ มีความส าคัญต่อการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐและการวางแผนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐควรเป็นหน้าที่ของกลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคลฯ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด เป็นล าดับสุดท้าย 

2)  กลไกผู้บริหารระดับสูงด้านก าลังคน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า 
ผู้บริหารระดับสูงด้านก าลังคนควรส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เป็นอันดับที่หนึ่ง รองลงมา บทบาทของผู้บริหารระดับสูงด้านก าลังคนมีความส าคัญต่อการ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐและนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรภาครัฐของผู้บริหารระดับสูงด้านก าลังคน
จะช่วยท าให้การพัฒนาบุคลากรบรรลุผลส าเร็จ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ต่อมา การพัฒนา
บุคลากรภาครัฐควรให้ผู้บริหารระดับสูงด้านก าลังคนมีส่วนร่วมในการด าเนินการ มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากที่สุด และการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐจะต้องกระท าโดยผู้บริหารระดับสูงด้าน
ก าลังคน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เป็นล าดับสุดท้าย 

3)  กลไกงบประมาณด้านพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า 
งบประมาณด้านพัฒนาบุคลากรภาครัฐมีความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับที่หนึ่ง รองลงมา จังหวัดควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากร
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ภาครัฐ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ตามด้วย การขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐจะต้อง
กระท าโดยผู้บริหารระดับสูงด้านก าลังคน และงบประมาณที่ ใช้ในการปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การ
สัมมนา ฯลฯ มีความคุ้มค่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และการใช้งบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านอ่ืน ๆ เช่น วัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงาน มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก เป็นล าดับสุดท้าย 

4)  กลไกสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นว่า 
สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐมีความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากที่สุด รองลงมา สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐสามารถพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากร
ภาครัฐ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ตามด้วย การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสถาบันพัฒนา
บุคลากรภาครัฐท าให้เข้าใจประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาบุคลากรได้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ตามด้วย จังหวัดควรมีสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐในพื้นที่ที่สามารถเข้ารับบริการได้ มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก และการประเมินผลโครงการพัฒนาบุคลากรควรเป็นภารกิจของสถาบันพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เป็นล าดับสุดท้าย 

3.  ผลการศึกษาการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า การพัฒนาบุคลากรภาครัฐท าให้สามารถท า งานได้ถูกต้องและ 
ได้มาตรฐานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับที่หนึ่ง รองลงมา การพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐท าให้สามารถท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมาย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ตามด้วย การ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐท าให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ครบถ้วน มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ตามด้วย การพัฒนาบุคลากรภาครัฐท าให้ท างานได้รวดเร็วขึ้น มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากที่สุด และการพัฒนาบุคลากรภาครัฐท าให้การท างานใช้วัสดุอย่างประหยัดคุ้มค่า เกิดการ
สูญเสียน้อย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เป็นล าดับสุดท้าย 

4.  ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลไกส าหรับการพัฒนาบุคลากรภาครัฐกับการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ด้วยการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) พบว่า กลไกส าหรับการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ มี
ความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 

5.  อภิปรายผลการศึกษา 
จากการศึกษาเรื่อง การพัฒนากลไกส าหรับการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ กรณีศึกษาศูนย์

ราชการจังหวัดพิจิตร อภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้ 
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1)  กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวัด จากการศึกษาจะเห็นได้ว่า
กลไกกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวัด เป็นกลไกส าคัญมากในการพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่งกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ควรจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลการบริหารและพัฒนาบุคลากร และจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า 

2)  ผู้บริหารระดับสูงด้านก าลังคน จากการศึกษาจะเห็นได้ว่า กลไกผู้บริหาร
ระดับสูงด้านก าลังคน เป็นกลไกที่มีความส าคัญมากที่สุดในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่งผู้บริหารระดับสูงด้านก าลังคนควรส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน การแสดงบทบาทหรือการให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐของผู้บริหารระดับสูงด้านก าลังจะช่วยท าให้การพัฒนาบุคลากรภาครัฐบรรลุผลส าเร็จ 

3)  งบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ จากการศึกษาจะเห็นได้ว่า กลไก
งบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เป็นกลไกที่มีความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่งงบประมาณด้านพัฒนาบุคลากรภาครัฐมีความส าคัญต่อการ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐ และจังหวัดควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานใน
พ้ืนทีจ่ังหวัดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 

4)  สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐ จากการศึกษาจะเห็นได้ว่า กลไกสถาบันพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ เป็นกลไกที่มีความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างาน ซึ่งสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐจะช่วยพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรภาครัฐใน
การปฏิบัติงาน 

6.  ข้อเสนอแนะ 
1)  ข้อเสนอแนะการพัฒนากลไกส าหรับการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
จากการศึกษาเรื่อง การพัฒนากลไกส าหรับการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ กรณีศึกษา 

ศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตร พบว่า กลไกผู้บริหารระดับสูงด้านก าลังคน มีความส าคัญต่อการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ โดยผู้บริหารระดับสูงด้านก าลังคนควรส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า และการแสดงบทบาท
ของผู้บริหารระดับสูงด้านก าลังคนในการผลักดันการพัฒนาบุคลากรภาครัฐจะช่วยท าให้การพัฒนา
บุคลากรภาครัฐบรรลุผลส าเร็จ อีกทั้งผู้บริหารระดับสูงด้านก าลังคนจะต้องมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้
เกิดการพัฒนาบุคลากรภาครัฐอย่างจริงจัง และในการด าเนินการพัฒนาบุคลากรภาครัฐผู้บริหาร
ระดับสูงด้านก าลังคนควรมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เช่น การร่วมกิจกรรม
สัมมนา การเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม การฝึกอบรม การปฐมนิเทศ เป็นต้น ซึ่งผู้ศึกษามี
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ความเห็นว่า การพัฒนากลไกผู้บริหารระดับสูงด้านก าลังคนให้สามารถเป็นระบบในการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐได้อย่างแท้จริงนั้น ควรก าหนดให้ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต้องส่งเสริมการ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐ การเพ่ิมอ านาจและหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐของผู้บริหารระดับสูง
ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และกฎกระทรวง และก าหนดให้การ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐเป็นตัวชี้วัดที่มีความส าคัญเป็นอันดับต้นๆ ในการประเมินผลการท างานของ
ผู้บริหารระดับสูง จะสามารถท าให้การพัฒนาบุคลากรภาครัฐบรรลุผลส าเร็จได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

2)  ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป  
เพ่ือให้ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่าง

กว้างขวางมากขึ้นผู้ศึกษาขอเสนอข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไปว่าควรมีการศึกษาในเรื่องนี้กับ
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า ของส่วนราชการที่ปฏิบัติ งานในพ้ืนที่อ าเภอ เพ่ือให้
ได้ข้อมูลในการศึกษาครอบคลุมมากขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนากลไกส าหรับการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐต่อไป และควรเพ่ิมกลไกส าหรับการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในเรื่องอ่ืนๆ เพ่ือจะได้เห็น
ภาพที่ชัดเจนขึ้นในการพัฒนากลไกส าหรับการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
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การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์การ ของพนักงานราชการ  
สังกัดส านักจัดการทรพัยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ท้องที่จังหวัดตาก 

 
เตือนใจ ประทุมมา*    

 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบุคคลและปัจจัย
ด้านองค์การ กับความผูกพันต่อองค์การ และเพ่ือน าข้อมูลไปเป็นแนวทางในการบริหาร และตอบสนอง
ความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน ประชากร คือ พนักงานราชการ สังกัดส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 
(ตาก) ท้องที่จังหวัดตาก จ านวน 170 คน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) การ
วิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าสถิติ Independent-Samples t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีทดสอบแบบเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) และการ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Stepwise 

ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านองค์การ ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ในภาพรวม คิดเป็นระดับ มาก  ส่วนความผูกพันต่อองค์การมีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม คิดเป็นระดับมาก
ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานราชการ สังกัดส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ท้องที่จังหวัดตาก 
คือ  เพศ อายุ สถานภาพสมรส ต าแหน่งงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
แตกต่างกันมีระดับความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน ยกเว้นระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกัน มีระดับความผูกพันต่อองค์การ แตกต่างกัน สอดคล้องกับสมมติฐาน ส่วน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ คือ ปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรในที่ท างาน ปัจจัย
ด้านสภาพแวดล้อมองค์การ ปัจจัยด้านความพึงพอใจต่องานที่ได้รับผิดชอบ ปัจจัยด้านความพึงพอใจต่อ
ผลตอบแทนที่ได้รับจากองค์การ และปัจจัยด้านนโยบายและการบริหารงานขององค์การ  ทั้ง 5 ด้าน มี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การทุกด้าน สอดคล้องกับสมมติฐาน และผลการวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Stepwise พบว่า ตัวแปรอิสระที่
สามารถพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ ปัจจัยด้านความพึงพอใจต่องานที่ได้รับผิดชอบ และ
ปัจจัยด้านนโยบายและการบริหารงานขององค์การ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยสามารถ

 
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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สร้างสมการถดถอยในรูปคะแนนดิบได้ ดังนี้ Ŷ= 0.928 + 0.431(X6) + 0.335(X8)  ซึ่งเมื่อน าตัวแปร
อิสระทัง้หมดเข้าสู่สมการพยากรณ์ สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 53.20 
 
ค าส าคัญ:  ความผูกพันในองค์การ พนักงานราชการ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ จังหวัดตาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



106 
 

บทความการศึกษาวิชาการศึกษาค้นควา้อิสระของ 
นักศกึษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก  

บทน า 
 

ทรัพยากรป่าไม้ ถือได้ว่าเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสร้างประโยชน์ทั้งทางตรงและประโยชน์ทางอ้อม เป็นแหล่งทรัพยากรน ามา
ซึ่งปัจจัย 4 ที่ เป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต ช่วยลดการพังทลายของดิน ช่วยอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศ สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ แต่ใน
ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ มีแนวโน้มเสื่อมสภาพและพ้ืนที่ป่าไม้นับวันจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด สาเหตุ
ส าคัญของปัญหาทรัพยากรป่าไม้ลดลงมีหลายประการ สาเหตุหลัก ๆ ได้แก่ ความต้องการที่ดินท ากิน
จ านวนเพ่ิมขึ้นท าให้เกิดการบุกรุกพ้ืนที่ป่า การตัดไม้ท าลายป่า เพ่ือต้องการเป็นที่อยู่อาศัยและที่ดิน
ท ากิน การลักลอบตัดไม้เพ่ือน ามาจ าหน่ายและใช้ประโยชน์ส่วนตน การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่มีความ
จริงจังเพียงพอ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานปล่อยปะ ละเลย ไม่เอาใจใส่ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ หรือแม้กระทั่งการเอ้ือ
ประโยชน์ให้กับบุคคลผู้กระท าความผิด ปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุที่ท าให้ทรัพยากรป่าไม้นับวันยิ่ง
ลดน้อยลงทุกวัน ซึ่งผู้ศึกษามีเห็นว่า ปัจจัยส าคัญที่จะแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้คือการด าเนินการ
บริหารจัดการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ มีความรัก เอาใจใส่ 
ทุ่มเทในงานและองค์การที่ตนปฏิบัติงาน ในยุคปัจจุบันการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นก็มิได้
จ ากัดขอบเขตอยู่แค่การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานใน
องค์การเท่านั้น แต่หมายถึงการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเกิดความพึงพอใจ ความผูกพัน 
ความซื่อสัตย์และจงรักภักดีท่ีจะร่วมมือและปฏิบัติงานให้กับองค์การตลอดไป ซึ่งองค์การจะต้องอาศัย
ปัจจัยต่าง ๆ เป็นแรงเสริมเพ่ือกระตุ้นและคอยผลักดันให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์การ (วิลาวรรณ 
รพีพิศาล,  2554, น.  261)  ซึ่งเมื่อพนักงานมีความรู้สึกผูกพันต่อองค์การก็จะส่งผลให้เกิดแรงผลักดัน
แรงจูงใจ และกระตุ้นให้พนักงานพร้อมที่จะอุทิศตนเพ่ือปฏิบัติงานหรือหน้าที่ของตนจนสุดความสามารถ
ให้กับองค์การ 

ทั้งนี้ในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์จ าเป็นต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรรมของ
บุคคลในองค์การ เนื่องจากจะท าให้องค์การทราบถึงความต้องการของสมาชิกในองค์การและปัจจัยที่
สนองตอบความต้องการเหล่านั้น ตลอดจนปัจจัยที่จะช่วยให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการอุทิศตนใน
การท างานให้แก่องค์การ นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่มีความส าคัญที่จะ
ช่วยแก้ไขปัญหา ให้บุคลากรทุกภาคส่วนในองค์การ การสร้างความพึงพอใจให้กับสมาชิกในองค์การ 
สร้างความรู้สึกผูกพันต่อองค์การให้กับสมาชิกในองค์การ การได้ทราบถึงทิศทาง ปรัชญา แนวคิด 
และหลักการของผู้บริหารและผู้ร่วมงานที่ชัดเจน เข้าใจถูกต้อง ตรงกัน สามารถปฏิบัติงานเป็นไปตาม
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ทิศทาง เป้าหมายขององค์การที่วางไว้ในทิศทางเดียวกัน ล้วนแต่เป็นปัจจัยส าคัญที่จะสร้างความ
แข็งแกร่งให้กับองค์การ โดยวิธีการหนึ่งก็คือ การศึกษาความผูกพันของพนักงานในองค์การ ซึ่งจะมี
ปัจจัยต่าง ๆ เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความต้องการในแต่ละด้านของพนักงานแต่ละระดับก็จะคาดหวังและ
เห็นคุณค่าของผลประโยชน์ที่ได้รับแตกต่างกัน ปัจจุบัน “ความผูกพันต่อองค์การ” เป็นเรื่องที่ได้รับ
ความสนใจเพ่ิมขึ้นทั้งนักบริหารและนักวิเคราะห์องค์การ เนื่องจากความผูกพันต่อองค์การมี
ความส าคัญที่แสดงถึงความเต็มใจในการพยายามกระท าสิ่งดี ๆ ให้กับองค์การ เพ่ือผลประโยชน์ของ
องค์การและของบุคคลในองค์การให้ได้รับในสิ่งที่ต้องการ ซึ่งหากบุคคลมีความผูกพันต่อองค์การต ่า ก็
มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนงาน ทั้งนี้ความผูกพันต่อองค์การ สามารถช่วยลดอัตราการเปลี่ยนงาน ความ
ผูกพันเป็นทัศนคติที่ส าคัญส าหรับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การแบบใด เพราะความผูกพัน ท าให้
ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์การและเป็นผู้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสภาพความเป็นอยู่ดี
กินดีขององค์การรวมทั้งช่วยลดการควบคุมจากภายนอกอีกด้วย โดยสรุปแล้วความผูกพันต่อองค์การ
เป็นเงื่อนไขล่วงหน้าส าหรบัองค์การทางสังคมทีป่ระสบความส าเร็จ (Buchanan, 1974)  

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เป็นหน่วยงานส่วนกลางกรมป่าไม้ที่มีส านักงานตั้งอยู่
ในภูมิภาค สังกัดกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีพ้ืนที่ในความรับผิดชอบ 
รวม 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดก าแพงเพชร มีบุคลากรในสังกัดใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  รวม 441 คน แบ่งเป็น ข้าราชการ จ านวน 73 คน ลูกจ้างประจ า  จ านวน 
55 คน และพนักงานราชการ จ านวน 313 คน ส าหรับในพื้นที่จังหวัดตาก มีพนักงานราชการ จ านวน 
170 คน ซ่ึงพนักงานราชการเหล่านี้ถือว่าเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของส านัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  4 (ตาก) ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์กรมป่าไม้ คือ เป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นรักษาป่า 
ส่งเสริมไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว เพ่ือความสุขของคนไทย ในปัจจุบันพนักงาน
ราชการมีสัญญาจ้างคราวละ 4 ปี และได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ปีละ 1 ครั้ง และอัตราค่าตอบแทน
ที่ได้ถือว่ามีอัตราที่น้อยเมื่อเทียบกับบริษัทเอกชนบางแห่ง และสวัสดิการที่ได้รับไม่เทียบเท่า
ข้าราชการ พนักงานราชการต้องท างานหนักท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ สังคม 
และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในปัจจุบัน พนักงานราชการบางคนเกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย 
ไม่เอาใจใส่ต่องานที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานไม่เต็มความรู้ความสามารถของตนเอง ขาดขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน ท าให้มีการลาออกและมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอยู่บ่อยครั้ง 
ส่งผลให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน ซึ่งล้วนส่งผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินการขององค์การ
ทั้งสิ้น จากความส าคัญของความผูกพันต่อองค์การดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความผูกพันองค์การ ของพนักงานราชการ สังกัดส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ท้องที่
จังหวัดตาก ซึ่งปัจจัยที่ท าการศึกษาประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
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สมรส ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 2) ปัจจัย
ด้านองค์การ ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
การได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ หรือปัจจัยด้านองค์การ อ่ืน ๆ เหล่านี้มีความสัมพันธ์กับ
ความผูกพันต่อองค์การหรือไม่ อย่างไร ซึ่งส่งผลต่อการทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติงานเพ่ือ
องค์การ ห่วงใยและป้องป้ององค์การ และมีความต้องการที่จะด ารงความเป็นสมาชิกองค์การ 
เนื่องจากบุคลากรในกลุ่มนี้จัดเป็นฟันเฟืองที่ส าคัญขององค์การเช่นกัน ซึ่งหากไม่มีความผูกพันต่อ
องค์การ ย่อมจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อทิศทางการพัฒนา การขับเคลื่อนนโยบายการด าเนินงานของ
องค์การ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน บรรลุผลตามเป้าหมาย และส่งผลยังประโยชน์ให้แก่
ประชาชน และประเทศชาติต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านบุคคลกับความผูกพันองค์การ ของพนักงานราชการ 
สังกัดส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 

2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านองค์การกับความผูกพันต่อองค์การ ของ
พนักงานราชการ สังกัดส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ท้องที่จังหวัดตาก  

3) เพ่ือน าข้อมูลไปเป็นแนวทางในการบริหารบุคคลากรในสังกัด และตอบสนองความ
ต้องการของผู้ปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
ค าถามการศึกษา 

 
ปัจจัยด้านบุคคล กับปัจจัยด้านองค์การ เช่น ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา 

การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือปัจจัยด้านองค์การ อ่ืน ๆ มีอิทธิพลหรือความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์การหรือไม่ อย่างไร 
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การทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

1. การทบทวนวรรณกรรม  
1) แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ (Organization Commitment)  

มีนักวิชาการหลายท่าน เช่น Becker (1960) ได้ให้ความเห็นว่า ความผูกพันต่อองค์การ เป็นการที่
บุคคลหนึ่งบุคคลใดนา ตนเองเข้าไปผูกมัด (engage) กับการกระท า หรือพฤติกรรมบางอย่าง อัน
เนื่องจากเขาได้ลงทุนเสียเวลา และพลังงานไปกับสิ่งนั้น โดยเรียกสิ่งที่ลงทุนไปนั้นว่า “Side-bet” 
Becker ได้สร้างทฤษฎีที่เรียกว่า Side-bet Theory สามารถสรุปสาระส าคัญได้ว่า ความผูกพันต่อ
องค์การเป็นผลมาจากการที่บุคคลเปรียบเทียบว่า เขาได้ลงทุนในก าลังกาย ก าลังปัญญา เวลา ให้กับ
องค์การ และยอมเสียโอกาสบางอย่างไป บุคคลนั้นย่อมหวังที่จะได้รับประโยชน์ตอบแทนจากองค์การ 
ซ่ึงถ้าหากเขาลาออกหรือโยกย้ายจากองค์การนั้นไปแล้ว เขาจะต้องสูญเสียอะไรบ้าง ดังนั้นการที่
บุคคลหนึ่ง ๆ เข้าเป็นสมาชิกองค์การยิ่งนานเท่าไรก็เหมือนกับเขาได้ลงทุนอยู่กับองค์การมากเท่านั้น 
ความผูกพันต่อองค์การจะมากขึ้นตามระยะเวลาและยากที่จะละทิ้งองค์การนั้นไป ในขณะที่  
Gubman (1998, p. 188) ได้ให้ความหมายของ ความผูกพันต่อองค์การว่า คือ การทุ่มเทพลังกาย 
พลังใจอย่างเต็มที่ และมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ให้กับงานที่ตนได้รับมอบหมาย ซึ่งพลังกายพลังใจ จะแสดง
ออกมาในหลายรูปแบบ เช่น การท างานสร้างสรรค์และมีคุณค่า เกินความคาดหมายของลูกค้าและ
องค์การ เป็นต้น ส่วนนักวิชาการอีกท่านหนึ่ง คือ Strellioff (2003) ได้ให้ความหมายของ ความ
ผูกพันต่อองค์การ ว่าหมายถึง ความผูกพัน เป็นสภาวะที่เกี่ยวข้องกับทั้งอารมณ์และเหตุผลของบุคคล
ในด้านงานและองค์การ ซึ่งแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรม 3 ลักษณะ คือ 1) การพูด (Say) คือ 
การกล่าวถึงองค์การในทางที่ดีให้บุคคลอ่ืนฟัง ไม่ว่าจะเป็นเพ่ือนร่วมงาน ครอบครัว ลูกค้า และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 2) การอยู่กับองค์การ (Stay) คือ ความต้องการที่จะอยู่กับองค์การต่อไป แม้
หน่วยงานอ่ืนจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า และ 3) การรับใช้ (Serve) คือ มีความภูมิใจในงานที่ปฏิบัติ 
ซึ่งได้มีส่วนสนับสนุนให้องค์การประสบความส าเร็จ และถ้าหากจ าเป็นก็เต็มใจที่จะท างานหนักเพ่ือ
องค์การ ในขณะที่ Mowday & et al, (1982) ได้ให้ความหมายว่า ความผูกพันต่อองค์การ คือการ
แสดงออกท่ีมากกว่าความจงรักภักดีที่เกิดขึ้นตามปกติ เพราะเป็นความสัมพันธ์ที่หนาแน่นและผลักดัน
ให้บุคคลเต็มใจอุทิศตนเองเพ่ือสร้างสรรค์ให้องค์การอยู่ในสถานะที่ ดีขึ้น โดยที่ Buchanan (1994) 
กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็นความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน (Partisan) ความผูกพันที่มีต่อ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์การและการปฏิบัติงานตามบทบาทของตนเองเพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมาย
และค่านิยมขององค์การ ซึ่งความผูกพันต่อองค์การประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ 1) ความ
แนบแน่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การ (Identification) แสดงออกจากเป้าหมายและค่านิยมต่อ
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องค์การของผู้ปฏิบัติงาน 2) ความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับองค์การ (Involvement) โดยการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทของแต่ละคนอย่างเต็มที่ และ3) ความจงรักภักดีต่อองค์การ (Loyalty) ความรู้สึกรัก 
ซื่อสัตย์ และผูกพันต่อองค์การ 

2)  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน 
(1) ทฤษฎีล าดับขั้นของความต้องการ (Maslow’s Need Hierarchy Theory) 

แนวความคิดล าดับขั้นของความต้องการเสนอโดย Abraham H. Maslow ซึ่งแนวความคิดนี้มุ่ง
อธิบายความต้องการของคน โดยมีความเชื่อว่ามนุษย์มีความต้องการตลอดเวลา และความต้องการ
ของคนจะเป็นตัวกระตุ้นให้คนแสดงพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการ ความต้องการของมนุษย์
สามารถแบ่งได้เป็น 5 ขั้น ดังนี้ (Maslow, 1970)  ความต้องการกายภาพ (Physiological needs) 
ความต้องการความมั่นคงและปลอดภัย (Safety and Security needs) ความต้องการด้านสังคม 
(Social needs Belongingness and Love needs) ความต้องการได้รับการยกย่องและนับถือ
ตนเอง (Self-esteem needs, ego, status) ความต้องการประจักษ์ตน และการบรรลุศักยภาพของ
ตน (Self-Actualization)   

(2) ทฤษฎี ERG (ERG Theory : Existence Relatedness Growth Theory) 
เป็นทฤษฎีที่ Clayton Alderfer พัฒนามาจากทฤษฎีความต้องการตามล าดับขั้น

ของ Maslow โดยได้ให้ข้อเสนอเกี่ยวกับความต้องการพ้ืนฐาน 3 อย่าง ดังนี้  ความต้องการด ารงชีวิต 
(Existence needs) เป็นความต้องการที่จะตอบสนองเพ่ือให้มีชีวิตอยู่ต่อไป ได้แก่ ความต้องการอาหาร 
น้า ที่พักอาศัย ความปลอดภัยทางร่างกาย ความต้องการมีสัมพันธภาพกับคนอ่ืน (Relatedness needs) 
เป็นบทบาทที่ซับซ้อนเกี่ยวกับคนและความพึงพอใจ การปฏิสัมพันธ์กันในสังคมนามาสู่เรื่องเกี่ยวกับ
อารมณ์ การเคารพนับถือ การยอมรับ และความต้องการเป็นเจ้าของ ทาให้เกิดความพึงพอใจในบทบาท
การท างานกับตัวพนักงานเองรวมทั้งครอบครัวและเพ่ือน และการต้องการความเจริญก้าวหน้า (Growth 
needs) เป็นความต้องการสูงสุด เช่น ได้รับการยกย่อง, ประสบความส าเร็จในชีวิต, ความเจริญก้าวหน้า 
ซึ่งต้องใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ ความต้องการนี้ประกอบด้วย การท้าทาย อิสรภาพของตัวเองที่จะท า
ให้ความสามารถนั้นเกิดความเป็นจริงได้ ทั้งนี้ความต้องการในทฤษฎี ERG ไม่จ าเป็นต้องเป็นไปตามล าดับ
ขั้น บุคคลอาจเกิดความต้องการในระดับสูงได้โดยไม่จ าเป็นต้องได้รับการตอบสนองต่อความต้องการขั้น
พ้ืนฐาน และความพึงพอใจที่มาจากความต้องการจะเพ่ิมมากขึ้น 

(3) ทฤษฎีสองปัจจัย (Two – Factor Theory)  ของ เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg 
and other) มีปัจจัยหรือองค์ประกอบ 2 ประการ  ที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ
ในการปฏิบัติ งาน ได้แก่ องค์ประกอบจูงใจ (Motivation Factors) และ องค์ประกอบค ้าจุน 
(Maintenance Factors) หรือองค์ประกอบสุขอนามัย (Hygiene Factors) องค์ประกอบจูงใจ 
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(Motivation Factors) และองค์ประกอบค ้ าจุน  (Maintenance Factors) หรือองค์ประกอบ
สุขอนามัย(Hygiene Factors) เป็นองค์ประกอบที่ช่วยป้องกันการปฏิบัติงานของบุคลากรที่จะเกิด
ความไม่ชอบงานหรือหย่อนประสิทธิภาพลง  

(4) ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory)  
ทฤษฎีความคาดหวัง ของ Victor H. Vroom (Expectancy Theory) Vroom 

(1964) เชื่อว่า พฤติกรรมของมนุษย์ที่แสดงออกมานั้น เป็นผลสะท้อนจากการที่บุคคลได้ท าการ
ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล และพยายามที่จะแสดงพฤติกรรมที่น าไปสู่รางวัลที่ต้องการ บุคคลจะคาดหวัง
ไว้ว่าการที่เขาได้แสดงพฤติกรรมนี้ เขาจะได้รับผลตอบแทนแบบใด มากน้อยเพียงไร และผลที่ได้รับ
นั้นเป็นที่พอใจหรือไม่ โดย Vroom ได้เสนอรูปแบบของความคาดหวังในการท างานเรียกว่า VIE 
Theory โดยทฤษฎีนี้มีส่วนประกอบส าคัญ 5 ส่วน คือ 1) ผลจากการท างาน (Job Outcome) 2) 
ระดับความเข้มข้นของความต้องการรางวัล (Valences) 3) การวางเงื่อนไข (Instrumentality) 4) 
ความคาดหวัง (Expectacy) และ 5) แรงผลักดัน (Force) คือ ผลรวมของความพยายามหรือความ
กดดันภายใน บุคคลที่จะน าไปสู่แรงจูงใจ ยิ่งแรงผลักดันมากข้ึนเท่าไรก็จะยิ่งจูงใจบุคคลนั้นได้มากขึ้น 
โดยแรงผลักดันนั้นเป็นผลรวมระดับความเข้มข้นของความต้องการรางวัล เงื่อนไขและความคาดหวัง 

(5) แนวคิดเก่ียวกับความทะเยอทะยานในอาชีพ 
ความทะเยอทะยานหรือความปรารถนาในอาชีพ หรือที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า 

Occupational Aspiration หรือ Career Aspiration นักวิชาการและนักวิจัยหลายท่านได้ศึกษาเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ โดยได้ให้ความหมายของค าว่า “ความทะเยอทะยานในอาชีพ” ไว้หลากหลาย คือ  Ashby & 
Schoon  (2010) ให้ความหมายว่า ความทะเยอทะยาน หมายถึง งาน หรือ อาชีพที่บุคคลหนึ่งมีความ
ปรารถนาที่จะท า ซึ่งความปรารถนาดังกล่าวมีความแตกต่างจาก ความคาดหวังเกี่ยวกับอาชีพที่บุคคลหนึ่ง
จะกระท า (Occupational Expectation) ซึ่งความคาดหวังดังกล่าวมักตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความจริง 
ส่วน Hellenga, Aber & Rhodes  (2002) ให้ความหมายว่า ความทะเยอทะยานในอาชีพที่อาจไม่ได้
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นจริง แต่อาจเป็นความมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายที่เป็นอุดมคติก็เป็นได้ ทั้งนี้  
Litzky (2007) ให้ความหมายว่า ความทะเยอทะยานเป็นสิ่งที่สร้างแรงจูงใจให้แก่บุคคลและช่วยขับเคลื่อน
ให้บุคคลนั้นท าสิ่งที่ตนปรารถนาให้ประสบความส าเร็จ ความทะเยอทะยานในอาชีพเป็นตัวแปรที่ส าคัญ
ด้านปัจจัยส่วนบุคคลซึ่งส่งผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพ 

(6) แนวคิดเกี่ยวกับความส าเร็จในอาชีพ นักวิชาการและนักวิจัยหลายท่านได้
ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้  โดยได้ให้ความหมาย ไว้ต่าง ๆ กันคือ  Judge et. Al (1995) กล่าวว่า 
ความส าเร็จในอาชีพ หมายถึง การวัดความส าเร็จในอาชีพด้านปรนัย (Objective Career Success) 
ด้วยค่าตอบแทน และจ านวนครั้งที่ได้เลื่อนต าแหน่ง โดยพบว่าความส าเร็จในอาชีพด้านปรนัยได้รับ
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อิทธิพลมาจาก 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล และ ปัจจัยด้านลักษณะขององค์การ 
ในขณะที่ Orser & Leck  (2010) ได้น าโมเดลของจัดด์ และคณะ (Judge et al., 1995) มาพัฒนา
ต่อ Orser & Leck วัดความส าเร็จในอาชีพเชิงปรนัย (Objective Career Success) โดยพิจารณา
จากค่าตอบแทน และความส าเร็จตามสายการบังคับบัญชา พบว่า มี 2 ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อ
ความส าเร็จในอาชีพด้านการบริหาร ได้แก่  1) ปัจจัยด้านบุคคล (Individual Influences) อาทิ เพศ
สภาวะ ทุนมนุษย์ และคุณลักษณะส่วนบุคคล และ 2) ปัจจัยด้านโครงสร้าง ที่ เป็นองค์การ 
(Structural Influences) อาทิ การให้การสนับสนุนจากองค์การในเรื่องของการพัฒนาทักษะ
ความสามารถ โอกาสในการเลื่อนต าแหน่ง การมีพ่ีเลี้ยงคอยสอนงาน การสนับสนุนโอกาสในการ
เข้าถึงและสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย 

 
2.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
โสมย์สิรี มูลทองทิพย์ (2556, บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรที่

ปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอท่ามะกา ผลการวิจัยพบว่า ระดับความผูกพันต่อองค์การ
ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอท่ามะกา พบว่า โดยรวม บุคลากรที่มีความ
ผูกพันอยู่ในระดับมาก ส่วนการศึกษาความสัมพันธ์ พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะงาน และปัจจัยด้าน
ประสบการณ์การท างาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ 

สมจิตร จันทร์เพ็ญ (2557) ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน)  ผลการวิจัย พบว่า ระดับความผูกพันต่อองค์การ พบว่า โดยรวมแล้ว 
เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน มีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ส่วนปัจจัยที่มี
ผลต่อความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ได้แก่ ตัวแปรอายุ รายได้ต่อ
เดือน ระดับการศึกษา ต าแหน่งในการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในสถาบัน ความท้าทาย
ในการท างาน ความก้าวหน้าในการท างาน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการท างาน ลักษณะการ
ท างานเป็นทีม เงินเดือนและสวัสดิการ การพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร สภาพแวดล้อม
ในการท างาน ความสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ภาวะผู้น าของ
ผู้บังคับบญัชา ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญ ต่อองค์การ ความรู้สึกว่าองค์การเป็นที่พึ่งได้  

กันต์ฤทัย ศรีโท (2558, บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการทหารชั้น
ประทวน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์การ อยู่ในระดับมาก ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความผูกพันต่อ
องค์การของข้าราชการทหารชั้นประทวน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ กองทัพไทย  
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ชวาพร เป็นกล (2559, บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการต ารวจ 
กองการต่างประเทศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ผลการศึกษาความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการ
ต ารวจในสังกัดกองการต่างประเทศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  การทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
ข้าราชการต ารวจที่มีเพศ อายุ สถานภาพ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ไม่แตกต่างกัน 

March and Mannari (1977)  ได้ศึกษาปัจจัยที่ท าให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรตลอดชีวิต 
ซึ่งผลการศึกษาพบว่า สถานภาพขององค์กร ความพึงพอใจในงาน ความสัมพันธ์ ระหว่างเพ่ือน
ร่วมงาน และโอกาสก้าวหน้าในงาน เป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร  

Somers (1995) ได้ศึกษาเรื่องความผูก พันต่อองค์กร การลาออกและการขาดงาน โดย
ทดสอบ ผลกระทบทางตรงจากผลการปฏิบัติงานร่วมกันในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเจ้าหน้าที่พยาบาล 
จ านวน 422 คน ในโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริกา โดยใช้แบบจ าลองความ
ผูกพันต่อองค์กรของ (Allen and Mayer, 1991) ได้แก่ ความผูกพันด้านความรู้สึก ความผูกพันด้าน
ความต่อเนื่อง ด้านความผูกพันที่เกิดจากมาตรฐานทางสังคม มาศึกษาความรู้สึกเบื่อหน่ายในงาน การ
ลาออก และ การขาดงาน ผลปรากฏว่า ความผูกพันด้านความรู้สึกเป็นตัวพยากรณ์ท่ีสอดคล้องกับผล
เหล่านี้ และเป็นองค์ประกอบของความผูกพันตัวเดียวที่สัมพันธ์  
 

กรอบแนวคิดในการศึกษา (Conceptual Framework) 
 
ผู้ศึกษาได้ปรับปรุง แนวคิดแนวความคิดล าดับขั้นของความต้องการ ของ Abraham H. 

Maslow แนวคิดทฤษฎี ERG (ERG Theory : Existence Relatedness Growth Theory) (Clayton 
Alderfer Herzberg and other มาประกอบกับแนวคิด ของ Ashby & Schoon  (2010) Hellenga, 
Aber & Rhodes  (2002) และ Judge et. Al (1995) มาเป็นตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ปัจจัยด้าน
บุคคล คือ 1) เพศ 2) อายุ 3) สถานภาพสมรส 4) ระดับการศึกษา 5) ต าแหน่งงาน 6) รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน และ 7) ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และปัจจัยด้านองค์การ คือ 1) สัมพันธภาพระหว่าง
บุคลากรในที่ท างาน 2) สภาพแวดล้อมองค์การ 3) ความพึงพอใจต่องานที่ได้รับผิดชอบ 4) ความพึง
พอใจต่อผลตอบแทนที่ได้รับจากองค์การ และ 5) นโยบายและการบริหารงานขององค์การ และน า
แนวคิด ความผูกพันต่อองค์การของ Buchanan (1994), Becker (1960)} Gubman (1998, p. 
188) และMowday & et al, (1982) มาเป็นตัวแปรตาม ประกอบด้วย 1) ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์การ 2) การยอมรับเป้าหมาย นโยบายการบริหารขององค์การ  3) การทุ่มเทความพยายามใน
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การปฏิบัติงานเพ่ือองค์การ  4) ความห่วงใยในอนาคตขององค์การ และ 5) ความต้องการที่จะด ารง
ความเป็นสมาชิกขององค์การ ดังภาพ 
 

 

ตัวแปรต้น            ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการศึกษาวิจัย 
 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ  
- อายุ  
- สถานภาพสมรส  
- ระดับการศึกษา  
- ตำแหน่งงาน  
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
- ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ความผูกพันต่อองค์การ ของ

พนักงานราชการ สังกัดสำนกั

จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 

ท้องที่จังหวัดตาก 

 

             ปัจจัยด้านองค์การ   
- สัมพันธภาพระหว่างบุคลากรในท่ีทำงาน  
- สภาพแวดล้อมองค์การ  
- ความพึงพอใจต่องานท่ีได้รับผิดชอบ  
- ความพงึพอใจต่อผลตอบแทนท่ีไดร้ับจาก

องค์การ  
- นโยบายและการบริหารงานขององค์การ  
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ระเบียบวิธีการศึกษาและเก็บข้อมูล 
 
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ พนักงานราชการ สังกัด ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ท้องที่จังหวัด

ตาก จ านวน 170 คน 
กลุ่มตัวอย่าง น าประชากรทั้งหมดมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
2.  เครื่องมือในการวิจัย  
ใช้แบบสอบถามซึ่งสร้างขึ้นเพ่ือรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยประเด็น

ค าถาม คือ แบบสอบถามส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check- List)  แบบสอบถามตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์การ  
และแบบสอบถามตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ ลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale)  

3.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  
แบบสอบถามส่วนที่ 1 ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check- List) ใช้สถิติ

เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) น ามาแจกแจงความถี่และสรุปเป็นค่าร้อยละ (Percentage)  
แบบสอบถามส่วนที่ 2 และ 3 ใช้การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) การทดสอบสมมติฐานที่ 1 ใช้ค่าสถิติ Independent-Samples t-test การวิเคราะห์
ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) และทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีทดสอบ
แบบเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) การทดสอบสมมติฐานที่  2 ใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential 
Statistics) ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson‘s Correlation Coefficient) 
โดยใช้เกณฑ์การวัดระดับความสัมพันธ์ 5 ระดับ ดังนี้ (Hinkle D. E., 1998) และการวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Stepwise 

 

ผลการศึกษา 
 

น าเสนอการสรุปผลการวิจัยที่ส าคัญตามล าดับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
1. ข้อมูลทั่วไปของพนักงานราชการ สังกัดส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ท้องที่

จังหวัดตาก ผู้ตอบแบบสอบถาม 
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พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย ร้อยละ 64.00 และเป็นเพศหญิง จ าร้อยละ 
36.00 มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 34.67 มีสถานภาพ โสด ร้อยละ 51.33 มีระดับ
การศึกษาขั้นสูงสุด ปริญญาตรี ร้อยละ 60.00 ส่วนระดับต าแหน่งงานปัจจุบัน คือ กลุ่มงานบริการ 
ร้อยละ 66.00 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่เกิน 15,000 บาท ร้อยละ 54.67 และมีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 6-10 ปี ร้อยละ 55.33 ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

2.  ปัจจัยด้านองค์การทีส่่งผลต่อความผูกพันองค์การ 
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านองค์การ ในภาพรวม มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.74 คิดเป็น

ระดับ มาก โดย ด้านที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรในที่ท างาน มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 4.07 คิดเป็นระดับ มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านความพึงพอใจต่องานที่ได้รับผิดชอบ มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 3.92 คิดเป็นระดับ มาก และด้านความพึงพอใจต่อผลตอบแทนที่ได้รับจากองค์การ มีค่า
คะแนนเฉลี่ย น้อยที่สุด คือ 3.25 คิดเป็นระดับ ปานกลาง โดยแยกเป็นรายด้าน ดังนี้ 

1) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านองค์การ ของพนักงานราชการ สังกัด
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ท้องที่จังหวัดตากผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากรในที่ท างาน มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 4.07 คิดเป็นระดับ มาก โดย เรื่องที่ค่าคะแนน
เฉลี่ยมากท่ีสุด คือ มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพ่ือนร่วมงาน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.25 คิดเป็นระดับ มาก
ที่สุด รองลงมา คือ  เพ่ือนร่วมงานคอยดูแลทุกข์สุขซึ่งกันและกัน  มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.09 คิดเป็น
ระดับ มาก และเรื่อง ผู้บังคับบัญชามีความเป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีค่าคะแนน
เฉลี่ย น้อยที่สุด คือ 3.93 คิดเป็นระดับ มาก 

2) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านองค์การ ของพนักงานราชการ สังกัด
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ท้องที่จังหวัดตากผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านสภาพแวดล้อม
องค์การ มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.76 คิดเป็นระดับ มาก โดย เรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ มี
มาตรการป้องกันและรักษาความ ปลอดภัยในทีท างาน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.95 คิดเป็นระดับ มาก 
รองลงมา คือ สถานที่ท างานเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวก และมีพ้ืนที่ เพียงพอต่อการท างาน มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 3.85 คิดเป็นระดับ มาก และเรื่อง มีค่าคะแนนเฉลี่ย น้อยที่สุด คือ หน่วยงานจัดให้มี
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานไม่เพียงพอมีค่าคะแนนเฉลี่ย 
3.45 คิดเป็นระดับ มาก 

3) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านองค์การ ของพนักงานราชการ สังกัด
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ท้องที่จังหวัดตากผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านความพึงพอใจต่อ
งานที่ได้รับผิดชอบ มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.92 คิดเป็นระดับ มาก โดย เรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ งานที่ท่านรับผิดชอบเป็นงานที่มีความส าคัญ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.12 คิดเป็นระดับ มาก 
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รองลงมา คือ ได้ใช้ความรู้ และทักษะที่หลากหลายในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 
คิดเป็นระดับ มาก และเรื่อง ได้รับโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นใน
การปฏิบัติงาน มีค่าคะแนนเฉลี่ย น้อยที่สุด คือ 3.73 คิดเป็นระดับ มาก 

4) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านองค์การ ของพนักงานราชการ สังกัด
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ท้องที่จังหวัดตากผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านความพึงพอใจต่อ
ผลตอบแทนที่ได้รับจากองค์การ มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.25 คิดเป็นระดับ ปานกลาง โดย เรื่องที่ค่า
คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.57 คิด
เป็นระดับ มาก รองลงมา คือ ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เหมาะสม กับ ความสามารถและปริมาณ
งาน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.39 คิดเป็นระดับ ปานกลาง และเรื่อง หน่วยงานมีการดูแลเรื่องสุขภาพของ
ท่านอย่าง สม ่าเสมอ มีค่าคะแนนเฉลี่ย น้อยที่สุด คือ 2.93 คิดเป็นระดับ ปานกลาง  

5) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านองค์การ ของพนักงานราชการ สังกัด
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ท้องที่จังหวัดตากผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านนโยบายและการ
บริหารงานขององค์การ มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.71 คิดเป็นระดับ ปานกลาง โดย เรื่องที่ค่าคะแนน
เฉลี่ยมากที่สุด คือ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และภารกิจส าคัญของหน่วยงานอย่างชัดเจน มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 3.85 คิดเป็นระดับ ปานกลาง รองลงมา คือ หน่วยงานของท่านมีกฎ ระเบียบ และวิธี
ปฏิบัติงานที่เป็นธรรมและเอ้ือต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.69 คิดเป็นระดับ 
ปานกลาง และเรื่อง มีส่วนร่วมในการท าให้การบริหารงานของหน่วยงานที่ท่านปฏิบัติงานอยู่ มีความ
เจริญก้าวหน้า มีค่าคะแนนเฉลี่ย น้อยที่สุด คือ 3.66 คิดเป็นระดับ ปานกลาง  

3.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ  
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ  มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.86 คิดเป็น

ระดับ มากที่ โดย ด้านที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความห่วงใยในอนาคตขององค์การ มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 4.07  คิดเป็นระดับ มาก รองลงมา คือ ด้านการทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติงาน
เพ่ือองค์การ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.06 คิดเป็นระดับ มาก และ ด้านความต้องการที่จะด ารงความเป็น
สมาชิกขององค์การ มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 3.70 คิดเป็นระดับ มาก โดยแยกเป็นรายด้าน 
ดังนี้ 

1) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ  ของพนักงานราชการ สังกัด
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ท้องที่จังหวัดตาก ผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านความรู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งขององค์การ มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.73 คิดเป็นระดับ มาก โดย เรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ หากมีผู้เข้าใจหน่วยงานของท่านผิด ท่านจะอธิบายในสิ่งที่ถูกต้องให้เขาเข้าใจ มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 4.03  คิดเป็นระดับ มาก รองลงมา คือ เรื่อง ท่านมีความรู้สึกว่า หน่วยงานนี้เปรียบเสมือนบ้าน
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ของท่าน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.96 คิดเป็นระดับ มาก และ เรื่อง หากท่านลาออกจะส่งผลกระทบต่อ
หน่วยงาน มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 3.00 คิดเป็นระดับ ปานกลาง 

2) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ  ของพนักงานราชการ สังกัด
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  4 (ตาก) ท้องที่จังหวัดตาก ผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านการยอมรับ
เป้าหมาย นโยบายการบริหารขององค์การ มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.73 คิดเป็นระดับ มาก โดย เรื่องที่
ค่าคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ มีความเห็นสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.85  
คิดเป็นระดับ มาก รองลงมา คือ เรื่อง เป้าหมายของการปฏิบัติงานในหน่วยงานสอดคล้องกับแนวคิด
ของท่าน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.73 คิดเป็นระดับ มาก และ เรื่อง วัฒนธรรมของหน่วยงานเป็นสิ่งที่ท่าน
เห็นด้วยและยอมรับ มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 3.67 คิดเป็นระดับ มาก 

3) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ  ของพนักงานราชการ สังกัด
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ท้องที่จังหวัดตาก ผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านการทุ่ มเทความ
พยายามในการปฏิบัติงานเพ่ือองค์การ มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 4.06 คิดเป็นระดับ มาก โดย เรื่ องที่ค่า
คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านสะสางงานอย่างสม ่าเสมอเพ่ือไม่ให้มีงานคั่งค้าง มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
4.19  คิดเป็นระดับ มาก รองลงมา คือ เรื่อง เมื่อได้รับมอบหมายงาน ท่านจะทุ่มเทให้กับงานนั้น 
เพ่ือให้งาน บรรลุผลส าเร็จ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.18 คิดเป็นระดับ มาก และ เรื่อง ท่านเต็มใจที่จะ
ท างานล่วงเวลาให้กับหน่วยงาน แม้ว่าจะได้รับ ผลตอบแทนที่ไม่คุ้มค่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
3.81 คิดเป็นระดับ มาก 

4) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ  ของพนักงานราชการ สังกัด
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ท้องที่จังหวัดตาก ผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านความห่วงใยใน
อนาคตขององค์การ มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 4.07 คิดเป็นระดับ มาก โดย เรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ จ าเป็นต้องคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพเพ่ือช่วยพัฒนาหน่วยงานแห่งนี้ให้ดีขึ้น มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 4.29  คิดเป็นระดับ มากที่สุด รองลงมา คือ เรื่อง ปัญหาต่าง ๆ ของหน่วยงาน บุคลากรทุกคน
สามารถช่วยแก้ไข ไม่ใช่หน้าที่ผู้บริหารเท่านั้น มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.09 คิดเป็นระดับ มาก และ เรื่อง 
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ท่านมีความรู้สึกห่วงใยต่อความอยู่รอด และอนาคตของหน่วยงาน มีค่า
คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 3.92 คิดเป็นระดับ มาก 

5) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ  ของพนักงานราชการ สังกัด
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ท้องที่จังหวัดตาก ผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านความต้องการที่
จะด ารงความเป็นสมาชิกขององค์การ มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.70 คิดเป็นระดับ มาก โดย เรื่องที่ค่า
คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ การตัดสินใจของท่านในการท างานที่หน่วยงานนี้ เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง 
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.99  คิดเป็นระดับ มากที่สุด รองลงมา คือ เรื่อง เชื่อมั่นว่าการท างานอยู่ที่
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หน่วยงานนี้ จะท าให้ท่านมีความสุข ในการท างานและรักที่จะทางานอยู่ที่หน่วยงานนี้ตลอดไป มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 3.79 คิดเป็นระดับ มาก และ เรื่อง แม้ว่าจะมีโอกาสเปลี่ยนงานไปอยู่หน่วยงานอื่น และ
ได้รายได้ ที่สูงกว่า แต่จะสมัครใจที่จะยังคงท างานอยู่ที่หน่วยงานนี้ต่อไปมีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด 
คือ 3.43 คิดเป็นระดับ มาก 

4.  การทดสอบสมมุติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานราชการ สังกัดส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 

(ตาก) ท้องที่จังหวัดตาก มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ  
ในการทดสอบสมมติฐาน ที่ 1 ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคล มีตัวแปรย่อย 7 ตัวแปร 

ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.1 พบว่า พนักงานราชการ สังกัดส านักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ท้องที่จังหวัดตาก ที่มีเพศแตกต่างกัน มีระดับความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน 
อย่างไมม่ีนัยส าคัญทางสถิติ จึงไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.2 พบว่า พนักงานราชการ สังกัดส านักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ท้องที่จังหวัดตาก ที่มีอายุแตกต่างกัน มีระดับความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน 
อย่างไมมี่นัยส าคัญทางสถิติ จึงไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.3 พบว่า พนักงานราชการ สังกัดส านักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ท้องที่จังหวัดตาก ที่มีสถานภาพการสมรสแตกต่างกัน มีระดับความผูกพันต่อ
องค์การไมแ่ตกต่างกัน อย่างไมม่ีนัยส าคัญทางสถิต ิจึงไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.4 พบว่า พนักงานราชการ สังกัดส านักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ท้องที่จังหวัดตากที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับความผูกพันต่อองค์การ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ผลการทดสอบความแตกต่าง รายคู่ด้วยวิธีทดสอบแบบ เชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) 
พบว่า พนักงานราชการ สังกัดส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ท้องที่จังหวัดตากที่มี ระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีระดับความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน 1 คู่ คือ พนักงานราชการ สังกัด
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ท้องที่จังหวัดตากที่มีระดับการศึกษา ต ่ากว่าอนุปริญญา จะมี
ระดับความผูกพันต่อองค์การแตกต่างจาก พนักงานราชการ ที่มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี อย่างมี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี  0.05  ส่วนระดับการศึกษา อ่ืน ๆ  ไม่มีความแตกต่างกัน 
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ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.5 พบว่า พนักงานราชการ สังกัดส านักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ท้องที่จังหวัดตาก ที่มีระดับต าแหน่งงานปัจจุบัน แตกต่างกัน มีระดับความผูกพันต่อ
องค์การไมแ่ตกต่างกัน อย่างไมม่ีนัยส าคัญทางสถิติ จึงไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.6 พบว่า พนักงานราชการ สังกัดส านักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ท้องที่จังหวัดตาก ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีระดับความผูกพันต่อ
องค์การไมแ่ตกต่างกัน อย่างไมม่ีนัยส าคัญทางสถิติ จึงไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.7 พบว่า พนักงานราชการ สังกัดส านักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ท้องที่จังหวัดตากที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีระดับความผูกพันต่อ
องค์การไมแ่ตกต่างกัน อย่างไมม่ีนัยส าคัญทางสถิติ จึงไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 คือ ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานราชการ สังกัดส านัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ท้องที่จังหวัดตาก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ต าแหน่งงาน รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาการปฏิบัติงาน ไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้สินเชื่อโครงการธนาคารเพ่ือ
ประชาชน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ ต้ังไว้ ยกเว้น ระดับการศึกษา ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
สินเชื่อโครงการธนาคารเพ่ือประชาชน สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านองค์การมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงาน
ราชการ สังกัดส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ท้องที่จังหวัดตาก 

ในการทดสอบสมมติฐาน ที่ 2 ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยด้านองค์การ ซึ่งแบ่งเป็นตัวแปรย่อย 
จ านวน 5 ตัวแปร ประกอบด้วย สัมพันธภาพระหว่างบุคลากรในที่ท างาน สภาพแวดล้อมองค์การ ความ
พึงพอใจต่องานที่ได้รับผิดชอบ ความพึงพอใจต่อผลตอบแทนที่ได้รับจากองค์การ และนโยบายและการ
บริหารงานขององค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2.1 พบว่า สัมพันธภาพระหว่างบุคลากรในที่ท างาน มี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานราชการ สังกัดส านัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ท้องที่จังหวัดตาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2.2 พบว่า สภาพแวดล้อมองค์การ มีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับปานกลางกับความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานราชการ สังกัดส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ท้องที่จังหวัดตาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่  2.3 พบว่า ความพึงพอใจต่องานที่ ได้รับผิดชอบ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานราชการ สังกัดส านัก
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จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ท้องที่จังหวัดตาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2.4 พบว่า ความพึงพอใจต่อผลตอบแทนที่ได้รับจาก
องค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานราชการ 
สังกดัส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ท้องที่จังหวัดตาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่  2.5 พบว่า นโยบายและการบริหารงานขององค์การ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานราชการ สังกัดส านัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ท้องที่จังหวัดตาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ทั้งนี้ เมื่อน าปัจจัยด้านองค์การ ซึ่งประกอบด้วย  ปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรในที่
ท างาน (X1)  ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมองค์การ (X2)  ปัจจัยด้านความพึงพอใจต่องานที่ได้รับผิดชอบ 
(X3)  ปัจจัยด้านความพึงพอใจต่อผลตอบแทนที่ได้รับจากองค์การ (X4)  และปัจจัยด้านนโยบายและการ
บริหารงานขององค์การ  (X5)  ทั้ง 5 ด้าน ทั้งหมดมาวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) ด้วยวิธี Stepwise ผลเพ่ือหาพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงาน
ราชการ สังกัดส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ท้องที่จังหวัดตาก (Y) ผลปรากฏ ตัวแปรทั้ง 5 
ตัว เมื่อวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Stepwise พบว่า 
ตัวแปรอิสระที่สามารถพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานราชการ สังกัดส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ท้องที่จังหวัดตาก (Y) มี 2 ตัวแปร ได้แก่ ปัจจัยด้านความพึงพอใจต่องานที่
ได้รับผิดชอบ (X3) และปัจจัยด้านนโยบายและการบริหารงานขององค์การ  (X5) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01  

กล่าวคือ เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การ 
ของพนักงานราชการ สังกัดส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ท้องที่จังหวัดตาก คือ ปัจจัยด้าน

ความพึงพอใจต่องานที่ได้รับผิดชอบ (X3) โดยมีค่า β เท่ากับ 0.431 และปัจจัยด้านนโยบายและการ

บริหารงานขององค์การ  (X5) มีค่า β เท่ากับ 0.383 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ปัจจัยทั้ง 2 ข้อ ได้แก่ ปัจจัยด้านความพึงพอใจต่องานที่ได้รับผิดชอบ 

(X3) และปัจจัยด้านนโยบายและการบริหารงานขององค์การ  (X5) มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ของ
พนักงานราชการ สังกัดส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ท้องที่จังหวัดตาก (Y) ซึ่งถ้ามี
องค์ประกอบทั้ง 2 ด้านนี้มากขึ้น จะความผูกพันต่อองค์การมากขึ้นด้วย ซึ่งผู้ศึกษาวิจัยสามารถสร้าง
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบได้ ดังนี้ 
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Ŷ= 0.928 + 0.431(X6) + 0.335(X8)  
 

เมื่อน าตัวแปรอิสระทั้งหมดเข้าสู่สมการพยากรณ์ ได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) 
เท่ากับ 0.729 มีอ านาจพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.532 หรือสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 53.20 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 คือ ปัจจัยด้านองค์การ ทุกด้าน คือ สัมพันธภาพระหว่าง
บุคลากรในที่ท างาน สภาพแวดล้อมองค์การ ความพึงพอใจต่องานที่ได้รับผิดชอบ ความพึงพอใจต่อ
ผลตอบแทนที่ได้รับจากองค์การ และนโยบายและการบริหารงานขององค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความผูกพันต่อองค์การ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้สินเชื่อโครงการธนาคารเพ่ือประชาชน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และเมื่อน าปัจจัยด้านองค์การ ทั้ง 5 
ด้าน มาวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Stepwise 
พบว่า ปัจจัยด้านความพึงพอใจต่องานที่ได้รับผิดชอบ (X3) และปัจจัยด้านนโยบายและการบริหารงาน
ขององค์การ  (X5) มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานราชการ สังกัดส านักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่ 4 (ตาก)  
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
1.  บทสรุป 

1)  ผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ ของ
พนักงานราชการ สังกัดส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ท้องที่จังหวัดตาก ผู้ตอบแบบสอบถาม 
คิดเป็นระดับ มาก โดย ด้านที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความห่วงใยในอนาคตขององค์การ 
รองลงมา คือ ด้านการทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติงานเพ่ือองค์การ ดังนั้นจึงควรให้ความส าคัญ
กับความรู้สึกด้านความห่วงใย และการทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติงานเพ่ือองค์การ ซึ่ง
สอดคล้องกับกันต์ฤทัย ศรีโท (2558, บทคัดย่อ) ที่วิจัยเรื่อง ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการ
ทหารชั้นประทวน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย พบว่า ในภาพรวมกลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์การ อยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
ด้านความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าที่จะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ที่สุด รองลงมา คือ ด้าน
ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายาม เพ่ือองค์การอย่างสุดความสามารถ และสมจิตร จันทร์เพ็ญ (2557) 
ที่ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  
ผลการวิจัย พบว่า ระดับความผูกพันต่อองค์การ พบว่าโดยรวมแล้ว เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน มีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับค่อนข้างสูง คือ ด้านความจงรักภักดีต่อองค์การ ด้านความ
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ภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ด้านความเต็มใจและทุ่มเทในการท างานเพ่ือองค์การ และ
ด้านความต้องการที่จะด ารงความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ  

2)  ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ของพนักงานราชการ สังกัดส านักจัดการ
ทรพัยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ท้องที่จังหวัดตาก คือ ระดับการศึกษา มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ  
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งระดับการศึกษาที่สูง จะมีความผูกพันต่อองค์การมากกว่า  
คล้ายคลึงกับสมจิตร จันทร์เพ็ญ (2557) ที่ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  ผลการวิจัย พบว่า ตัวแปรอายุ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งในการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในสถาบัน เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การของเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ส่วนชวาพร เป็นกล (2559, บทคัดย่อ) ที่วิจัยเรื่อง 
ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการต ารวจ กองการต่างประเทศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  พบว่า 
ข้าราชการต ารวจที่มีเพศ อายุ สถานภาพ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ไม่แตกต่างกัน 

3)  ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงาน
ราชการ สังกัดส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  4 (ตาก) ท้องที่จังหวัดตาก ทุกด้าน คือ ด้าน
สัมพันธภาพระหว่างบุคลากรในที่ท างาน ด้านสภาพแวดล้อมองค์การ ด้านความพึงพอใจต่องานที่ได้
รับผิดชอบด้าน ความพึงพอใจต่อผลตอบแทนที่ได้รับจากองค์การ และด้านนโยบายและการ
บริหารงานขององค์การ  มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรอิสระ
ด้านปัจจัยองค์การที่สามารถพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ ปัจจัยด้านความพึงพอใจต่องาน
ที่ได้รับผิดชอบ และปัจจัยด้านนโยบายและการบริหารงานองค์การ แสดงว่าถ้ามีองค์ประกอบ 2 ด้าน
นี้มากขึ้น จะส่งผลให้มีความผูกพันต่อองค์การมากขึ้นด้วย ดังนั้นองค์การจึงควรให้ความส าคัญของ
องค์ประกอบทั้ง 2 ด้านนี้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกันต์ฤทัย ศรีโท (2558, บทคัดย่อ) ที่วิจัยเรื่อง 
ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการทหารชั้นประทวน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ
กองทัพไทย พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ
ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการทหารชั้นประทวนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการ
กองทัพไทยอย่างมีนัยยะส าคัญที่ระดับ 0.05 และใกล้เคียงกับ สมจิตร จันทร์เพ็ญ (2557 : บทคัดย่อ) 
ที่ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ผลวิจัย 
พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การได้แก่ ความสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชา ภาวะผู้น าของ
ผู้บังคบับัญชา ลักษณะการท างานเป็นทีม 
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2.  ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

1)  จากผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านความพึงพอใจต่อ
ผลตอบแทนที่ได้รับจากองค์การมีค่าคะแนนเฉลี่ย น้อยที่สุด คือ สวัสดิการกู้ยืม ค่าตอบแทน การ
ส่งเสริมและพัฒนาบุคคลากร สวัสดิการด้านการดูแลสุขภาพ ยังมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
ดังนั้นจึงควรให้ความส าคัญ ในการจัดสวัสดิการให้กับพนักงาน การพิจรารณาค่าตอบแทนที่มีความเป็น
ธรรมและเหมาะสมกับความสามารถและปริมาณงาน ควรมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรอย่าง
สม ่าเสมอ รวมถึงสวัสดิการในการตรวจสุขภาพประจ าปี เพ่ือเพ่ือสร้างความผูกพันองค์การให้มากขึ้น 

2)  จากผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ ด้าน
ความห่วงใยในอนาคตขององค์การ เรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ จ าเป็นต้องคัดเลือกบุคลากรที่
มีคุณภาพเพ่ือช่วยพัฒนาหน่วยงานแห่งนี้ให้ดีขึ้น ดังนั้นจึงควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพของ
บุคลากร 

3)  จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล คือ ระดับการศึกษา มีอิทธิพลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การ  สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังนั้นจึงควรให้ความส าคัญกับการพัฒนา
การศึกษาให้กับพนักงานราชการเพ่ือสร้างความผูกพันองค์การให้มากขึ้น  

4)  จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านองค์การ ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคลากรในที่ท างาน ด้านสภาพแวดล้อมองค์การ ด้านความพึงพอใจต่องานที่ได้รับผิดชอบ
ด้าน ความพึงพอใจต่อผลตอบแทนที่ได้รับจากองค์การ และด้านนโยบายและการบริหารงานของ
องค์การ  มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ  ดังนั้นจึงควรให้ความส าคัญในการหาแนวทางใน
การบริหารบุคคลากรในสังกัด และตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 

ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
1)  ควรมีการศึกษาวิจัยเจาะลึกถึง ปัจจัยด้านองค์การ ทั้ ง 5 ด้าน คือ ด้าน

สัมพันธภาพระหว่างบุคลากรในที่ท างาน ด้านสภาพแวดล้อมองค์การ ด้านความพึงพอใจต่องานที่ได้
รับผิดชอบด้าน ความพึงพอใจต่อผลตอบแทนที่ได้รับจากองค์การ และด้านนโยบายและการ
บริหารงานขององค์การ  ว่าในแต่ละปัจจัยว่า มีเหตุผลเชิงลึกอะไรบ้างที่ส่งผลต่อการสร้างความผูกพัน
องค์การ 

2)  ควรมีการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาบุคลากร ให้มีความสามารถส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การ   
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3)  ควรท าการศึกษาวิจัยถึงความต้องการ สภาพปัญหาของพนักงานราชการ สังกัด
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ท้องที่จังหวัดตาก ที่เกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ  เพ่ือให้
สามารถหาแนวทางการพัฒนาได้ตรงกับความต้องการของพนักงานราชการ อย่างครอบคลุม 

4)  ควรท าการศึกษาวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ  ของพนักงาน
ราชการ ในสังกัดส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ในพ้ืนที่อ่ืน ๆ เพ่ือน าเสนอเป็นภาพรวมของส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ต่อไป 
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ปัญหาการสืบสวนคดียาเสพติดในพื้นที่อ าเภอเมืองสุโขทัย  
จังหวัดสุโขทัย 

 
ธนกร เดชาศรุตาชัย* 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางและปัญหาการสืบสวนคดียาเสพติดในพ้ืนที่

อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย การศึกษาครั้งนี้ เป็นวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
โดยกลุ่มตัวอย่าง 13 ราย จากผู้ที่มีอ านาจสืบสวนในพื้นท่ีอ าเภอเมืองสุโขทัย 
 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานสืบสวนคดียาเสพติดในพ้ืนที่อ าเภอเมือง
สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ส่วนมากคือด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอในการปฏิบัติ
ภารกิจ ด้านความร่วมมือของประชาชน ด้านภูมิหลังของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสืบสวนมีส่วนต่อการ
ปฏิบัติงานสืบสวน ด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับในปัจจุบันอ านวยต่อการปฏิบัติงานสืบสวน 
และด้านผู้มีอ านาจ/ผู้มีอิทธิพลในพื้นท่ีมีผลต่อการสืบสวน 
 ข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติเห็นควรมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธวิธี เทคนิค วิธีการ เพ่ือ
เพ่ิมความรู้ ความสามารถ ที่ทันสมัย และสอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
รูปแบบของการกระท าผิดอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงาน อีกทั้งควร
ส่งเสริมการใช้วิทยาการ เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้การด าเนินคดีเป็นไปอย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว รวมทั้งสามารถสืบสวนคดีที่มีความซับซ้อนได้  และควรสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน ควรมีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพและ
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา  
 
ค าส าคัญ: ปัญหา, การปฏิบัติหน้าที่สืบสวน, อ าเภอเมืองสุโขทัย 
 
 
 

 
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
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บทน า 
 
ปัญหายาเสพติด ถือเป็นปัญหาส าคัญที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น เป็นปัญหาระดับชาติ

ที่เป็นต้นเหตุของปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อสังคม เศรษฐกิจและความ
มั่นคงของชาติ ทั้งยังมีการพัฒนารูปแบบวิธีการของการกระท าความผิดอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา 
ทัง้ในด้านกรรมวิธีการกระท าความผิด การน าเทคนิควิธีการสมัยใหม่เข้ามาเป็นเครื่องมือประกอบการ
กระท าความผิด ลักษณะการกระท าความผิดที่มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบและขบวนการ ท าให้
การป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาท าได้ยากขึ้น ส่งผลการแพร่ระบาดของยาเสพติด มีสัดส่วนที่
สูงขึน้โดยเฉพาะยาบ้าซึ่งมีสัดส่วนที่สูงสุด และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น รองลงมาคือ ยาไอซ์และกัญชา โดยมี
จ านวนผู้เสพติดยาทั่วประเทศประมาณ 2 ล้านคน โดยกลุ่มอายุหลักที่เข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ในช่วงอายุ 
15-24 ปี ซึ่งกลุ่มของเยาวชนช่วงอายุนี้นั้น อยู่ในสถานศึกษา (ส านักคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด, 2564)   

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้ก าหนดแผนปฏิบัติการด้านการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563-2565 เป็นแผนชี้น าการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายา
เสพติด ทั้งปัญหาการใช้ยาเสพติดและการลักลอบน าเข้ายาเสพติดเข้ามาในประเทศ และปัญหาการใช้
ยาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด โดยเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพ่ือ
บูรณาการการแก้ไขปัญหาอันจะน าไปสู่การลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหายาเสพติดในสังคม สร้าง
ความมั่นคงปลอดภัยและลดความเดือดร้อนของประชาชนจากผลกระทบดังกล่าวให้กับบุคคล ชุมชน 
และสังคม ทั้งนี้กรมการปกครอง ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งจังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น ภาคประชาชน และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานที่ชัดเจน 
โดยมีเป้าหมายเพ่ือลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติด (ส านักคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด , 2564) ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2555-2564 ว่าให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งใน
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเกิดผลสัมฤทธิ์โดยเน้นการจับกุมผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ล าเลียงยาเสพติดในทุกระดับ
ผู้ค้ารายย่อยในชุมชุน ด าเนินมาตรการยึดทรัพย์กับผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามกฎหมาย ขยายผล
การจับกุมทุกราย สืบสวนติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับคดียาเสพติดค้างเก่า เพ่ือท าลาย
เครือข่ายในการค้ายาเสพติดทั้งภายในและนอกประเทศโดยเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในงาน
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สืบสวนและงานป้องกันปราบปรามของแต่ละสถานีจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการปราบปรามจับกุม
ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพ่ือน ามาด าเนินคดีตามกฎหมาย 

อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เป็นพ้ืนที่หนึ่งที่การแพร่ระบาดของยาเสพติดให้โทษ
โดยเฉพาะ  เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) รองลงมา คือ กัญชา กระท่อม และยาไอซ์ ตามล าดับ ผู้เสพยา
เสพติด ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 18-35 ปี โดยสาเหตุส่วนใหญ่มาจากความอยากรู้ อยากลอง การคบ
เพ่ือน ปัญหาครอบครัว และใช้ส าหรับเสพเพ่ือท างาน ตามล าดับ อาชีพของผู้เสพยาเสพติด ได้แก่ 
อาชีพรับจ้าง ผู้ใช้แรงงาน กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา และมีแนวโน้มแพร่ระบาดยาเสพติดในสังคมของ
พระสงฆ์ซึ่งยังอยู่ในระหว่างการเฝ้าระวัง ทั้งที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีการด าเนินการสืบสวนจับกุมโดย
ตลอด  

 
ตารางท่ี 1.1  สถิติการจับกุมคดียาเสพติดให้โทษ ปี 2564 
 

สถานีต ารวจ อ.เมืองสุโขทัย ครอบครอง +เสพ 
(คน) 

จ าหน่าย+ครอบครอง 
(คน) 

ผู้กระท าความผิดฐาน
ยาเสพติด 

(คน) 

สภ.เมืองสุโขทัย 151 69 259 
สภ.บ้านสวน 47 42 129 
สภ.เมืองเก่า 56 42 126 

รวม 254 153 667 

 
แหล่งที่มา:  สถานีต ารวจภูธรเมืองสุโขทัย 

 
จากตารางสถิติการจับกุมคดียาเสพติดให้โทษ ปี 2564 แสดงให้เห็นว่าผลการจับกุมผู้ที่กระท า

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในฐานผู้จ าหน่ายรายย่อย ผู้ครอบครอง และผู้เสพ ในพ้ืนที่อ าเภอเมือง
สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เขตรับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรเมืองสุโขทัย  สถานีต ารวจภูธรบ้านสวน และ
สถานีต ารวจภูธรเมืองเก่า มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยปีงบประมาณ 2564 สามารถจับกุมผู้กระท าความผิดฐาน
จ าหน่ายยาบ้ารายย่อยและครอบครองยาบ้าจากสถานีต ารวจภูธรเมืองสุโขทัย ได้จ านวน 69 ราย 
ผู้กระท าความผิดในฐานผู้ที่ครอบครองและเสพยา จ านวน 151 ราย และผู้กระท าความผิดฐานเสพยา 
จ านวน 259 ราย สถานีต ารวจภูธร บ้านสวน สามารถจับกุมผู้กระท าความผิดฐานจ าหน่ายยาบ้ารายย่อย
และครอบครองยาบ้า จ านวน 42 ราย ผู้กระท าความผิดในฐานผู้ที่ครอบครองและเสพยา จ านวน 47 ราย 
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และผู้กระท าความผิดฐานเสพยา จ านวน 129 ราย และสถานีต ารวจภูธรเมืองเก่า สามารถจับกุมผู้กระท า
ความผิดฐานจ าหน่ายยาบ้ารายย่อยและครอบครองยาบ้า จ านวน 42 ราย ผู้กระท าความผิดในฐานผู้ที่
ครอบครองและเสพยา จ านวน 56 ราย และผู้กระท าความผิดฐานเสพยา จ านวน 126 ราย ตามล าดับ ซึ่ง
ถ้าหากปล่อยให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดให้โทษโดยเฉพาะยาบ้าในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ยังคงเป็นไปในรูปแบบนี้ต่อไปโดยที่ไม่สามารถจับกุมผู้ที่เป็นผู้จ าหน่ายรายใหญ่หรือผู้ที่น ายาบ้าเข้ามา
ในพ้ืนที่ได้ จะส่งผลกระทบที่ส าคัญต่อสังคมในด้านต่าง ๆ คือ ก่อให้เกิดปัญหาความไม่สงบเรียบร้อย
ของสังคม ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคง ปัญหาในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นจึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการสืบสวนจับกุมผู้ที่
กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีต ารวจใน พ้ืนที่อ าเภอเมือง
สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมการแพร่ระบาดยาเสพติด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สถานีต ารวจภูธรเมืองสุโขทัย, 2564) 

ดังนั้นการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดจึงมิใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง หรือ
องค์การใดองค์กรหนึ่ง แต่หากเป็นหน้าที่ของทุกคนในชาติที่จะต้องร่วมมือ ร่วมใจกันป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือ การขจัดยาเสพติดให้หมดไปจากแผ่นดินไทยก่อนที่
ชาติไทยจะตกเป็นทาสของ "ยาเสพติด" แต่ทุกวันนี้สิ่งที่ท าได้ดีที่สุดคือการบังคับใช้กฎหมายในการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและต ารวจเป็นผู้ด าเนินการบังคับ
ใช้กฎหมายในรูปแบบของการสอบสวนและน าไปสู่การสืบสวนเพ่ือจับกุมเครือข่ายผู้กระท าความผิด 
ในอดีตพนักงานสอบสวนโดยทั่วไปมักมุ่งเน้นการสอบสวนไปที่การหาพยานและบุคคลส าคัญในที่เกิด
เหตุ แต่ในทางกลับกันในบางครั้งผู้กระท าความผิดกระท าความผิดจริง แต่พนักงานสอบสวนไม่มี
หลักฐานและพยานด้านเอกสารหรือวัตถุเข้ามาประกอบการพิจารณาคดี ท าให้ผู้กระท าความผิดได้รับ
การยกฟ้องหรือปล่อยตัวเนื่องจากขาดพยานหลักฐานที่เพียงพอ ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาคดีอาญาต่าง ๆ 
เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความพยายามในการสืบสวนและติดตามจับกุมตัวผู้กระท าความผิดมาท าการฟ้องร้อง
แก่ศาล และนอกจากเจ้าหน้าที่ผู้ท าการสืบสวนจะต้องใช้วิชาความรู้ทางด้านวิทยาการแล้วยังต้องมี
ความรู้เกี่ยวกับด้านการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานอีกด้วย การรวบรวมองค์ความรู้ด้านการสืบสวนจึง
ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการก าหนดแนวทางในการสืบสวนให้แก่ผู้เกี่ยวข้องและมีความสนใจต่อไป
เนื่องจากการรวบรวมพยานหลักฐานในการสืบสวนก่อนเกิดเหตุและหลังจับกุมผู้ต้องมาได้แล้ว 
พยานหลักฐานนั้นจะมีน ้าหนักและสามารถรับฟังได้ในชั้นพิจารณาคดีของศาลอย่างยิ่ง ด้วยเหตุผ ล
ดังกล่าวนี้เอง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาแนวทางและปัญหาในการสืบสวนคดียาเสพติดพ้ืนที่
อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1)  เพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานสืบสวนคดียาเสพติดในพ้ืนที่อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 
2)  เพ่ือศึกษาปัญหาการสืบสวนคดียาเสพติดในพ้ืนที่อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 
3)  เพ่ือศึกษาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการสืบสวนคดียาเสพติดให้มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น 
 

ค าถามส าหรับการศึกษา 
 

1)  การปฏิบัติงานสืบสวนคดียาเสพติดในพ้ืนที่อ าเภอเมืองสุโขทัย มีการด าเนินการอย่างไร 
2)  ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาการสืบสวนคดียาเสพติดในพ้ืนที่อ าเภอเมือง

สุโขทัย  
3)  การแก้ไขปัญหาการสืบสวนคดียาเสพติดในพ้ืนที่อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัยเป็น

อย่างไร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 
แนวคิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

ยาเสพติดให้โทษ คือ สารเคมีหรือวัตถุชนิดใด ๆ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดย
รับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประการใด ๆ แล้วท าให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะ
ส าคัญ เช่น ต้องเพ่ิมขนาดการเสพเรื่อย ๆ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยามีความต้องการเสพทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงอยู่ตลอดเวลา และสุขภาพ  และสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง กับ
ให้รวมตลอดถึงพืชหรือส่วนของพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษ หรืออาจใช้ผลิตเป็นยา
เสพติดให้โทษและสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณะสุขประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา แต่ไม่หมายความถึงยาสามัญประจ าบ้านบาง
ต ารับบางกฎหมายว่าด้วย ยาที่มียาเสพติดให้โทษผสมอยู่ (มาตรา 4) 
 
แนวคิดเกี่ยวกับการสืบสวน 

ระยะการสืบสวน การสืบสวน มี 2 ระยะ คือ 
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1.  การสืบสวนก่อนเกิดเหตุ (Preventive Investigation) คือ การแสวงหาข้อเท็จจริงและ
หลักฐานเพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและเป็นแนวทางส าหรับแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานเมื่อมี
การกระท าความผิดเกิดขึ้นแล้ว การสืบสวนก่อนเกิดเหตุดังกล่าวนี้เป็นการสืบสวนเพ่ือหาข่าวติดตาม
ความเคลื่อนไหวเบาะแสและพฤติการณ์ต่าง ๆ ของคนร้ายก่อนที่จะมีการกระท าความผิดเกิดขึ้น ซึ่ง
เป็นการหาความรู้อยู่เสมอ นับเป็นระยะเวลาการสืบสวนหาข้อมูลเบื้องต้นแห่งเหตุการณ์ทั่วไปหรือ
เพ่ือให้ใด้มาซึ่งสาระข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและการ
ป้องกันเหตุร้ายโดยทั่วไป การสืบสวนก่อนเกิดเหตุนี้ประกอบด้วย การศึกษา หาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
สภาพการณ์แห่งท้องที่ ข้อมูลท้องถิ่น ภูมิประเทศ สถานที่ สิ่งของ บุคคลและสถานที่ที่ควรสงสัย 
ประวัติของผู้กระท าผิด หรือมีพฤติการณ์โน้มเอียงไปในทางผิดกฎหมาย การประกอบอาชีพของบุคคล
ทั่วไปหรือบุคคลที่ควรสงสัย รวมทั้งการเสาะหาข่าวสารจากแหล่งข่าวต่าง ๆ เช่น สถานที่ ในย่าน
ชุมชน แเหล่งเริงรมย์ สถานที่มั่วสุมของอาชญากร หรือสถานที่ซ่ึงมีวัตถุสิ่งของอันควรสงสัยซุกซ่อนอยู่ 
เป็นต้น การหาความรู้หรือการสืบสวนโดยทั่วไปเหล่านี้ เป็นหน้าที่ของต ารวจทุกคนที่จะต้องสืบสวน 
สดับรับฟังเหตุการณ์ทั่วไป เพ่ือหาทางระงับหรือป้องกันมีให้มีเหตุร้ายเกิดขึ้น ท านองเป็นการป้องกัน
อาชญากรรมแบบหมายตาล่วงหน้าไว้ก่อน 

2.  การสืบสวนหลังเกิดเหตุ (Primary Investigation) หรือกรณีที่ได้มีการกระท าผิดเกิดขึ้น
แล้ว คือการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน เพ่ือที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิดหรือการกระท า
ความผิดเกิดขึ้นแล้วนั่นเอง การสืบสวนในกรณีนี่เป็นการสืบสวนภายหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว เพ่ือ
ประโยชน์ในการหาข้อเท็จจริง ประจักษ์พยานที่เกี่ยวข้องกับการกระท าผิดนั้น ๆ มาใช้เป็นหลักฐาน
ด าเนินคดีต่อไป แยกการสืบ สวนออกได้เป็น 3 กรณี คือ 

1)  ในคดีที่จับตัวผู้กระท าผิดได้ เป็นหน้าที่ของต ารวจที่จะต้องสืบสวนค้นหา 
พยานหลักฐานข้อเท็จจริง ตลอดจนเอกสารและวัตถุที่สามารถใช้เป็นหลักฐานในเรื่องนั้น ๆ ทั้งในสถานที่
และนอกสถานที่เกิดเหตุ เพ่ือที่จะได้ทราบแน่ชัดว่าผู้ต้องหานั้น ๆ ได้กระท าผิดจริงหรือไม่ และมี
หลักฐานพอที่จะด าเนินคดีทางศาลได้หรือไม่ประการใด อาทิเช่น การสืบสวนเจ้าทุกข์ ผู้เสียหาย 
ผู้ต้องหา พยานบุคคล ประจักษ์พยาน พยานวัตถุ พยานแวดล้อม สถานที่เกิดเหตุ ของกลางที่ใช้ใน
การกระท าผิด รวมทั้งการบันทึก การจัดท าแเผนที่ และภาพถ่ายที่เกี่ยวเนื่องโดยแฉพาะการถ่ายภาพ
สถานที่เกิดเหตุหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการกระท าผิดไม่ควร   จะถ่ายในระบบสีขาวด า เพ่ือ
ประโยชน์ในการพิสูจน์หลักฐานค าเนินคดีต่อไป 

2)  ในคดีที่รู้ตัวผู้กระท าความผิด แต่ยังจับตัวไม่ใด้ กรณีนี้นอกจากจะต้องแสวงหา
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับรายละเอียดแล้ว ยังจะต้องท าการสืบสวนจับ กุมตัว 
ผู้กระท าความผิดต่อไปอีกด้วย 
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3)  ในคดีที่ไม่รู้ตัวผู้กระท าความผิด และยังไม่ทราบรายละเอียดแห่งความผิด การ
สีบสวนในลักษณะนี้ จะต้องท าการสืบสวนหาข้อเท็จจริงและหลักฐานเพ่ือให้ได้รายละเอียดว่า ใคร
เป็นผู้กระท าความผิด กระท าความผิดอะไร กระท าความผิดเมื่อไร ที่ไหน ท าไมจึงเกิดการกระท าความผิด
และกระท าความผิดอย่างไร 

 
แนวคิดในการสืบสวนในคดยีาเสพติดในประเทศไทย 

ส าหรับในประเทศไทยนั้นมีการพัฒนากฎหมายพิเศษที่เกี่ยวข้องกับมาตรการปราบปราม
อาชญากรรมยาเสพติดโดยต่อเนื่อง สามารถพิจารณาได้เป็น 3 ช่วง ดังนี้ 

ช่วงแรก คือการตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 ขึ้นซึ่งถือ           
เป็นกฎหมายฉบับแรกที่ก าหนดมาตรการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นพิเศษ         
จากการปราบปรามอาชญากรรมทั่วไปตามที่ก าหนดในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดย
ได้ให้หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติไว้ดังนี้ “โดยที่ยาเสพติดเป็นภัยร้ายแรงต่อการด าเนินการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และรัฐบาลนี้มีนโยบายที่จะป้องกันและปราบปรามการค้าและการ
เสพยาเสพติดอย่างเข้มงวดกวดขัน ในการนี้จ าเป็นต้องมีกฎหมายเพ่ือก าหนดมาตรการและให้อ านาจ
ในการป้องกัน และปราบปรามให้ได้ผลโดยเด็ดขาดและมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องตรา 
พระราชบัญญัตินี้ขึ้น”  

โดยในเนื้อหาของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้ก าหนดมาตรการที่ให้อ านาจเจ้าพนักงาน
ปฏิบัติการ เป็นการเฉพาะแตกต่างกับคดีอาญาโดยทั่วไป โดยเฉพาะในมาตรา 14 ซึ่งก าหนดอ านาจ
หน้าที่ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ยกตัวอย่างเช่น อ านาจการตรวจค้นเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยโดยไม่มีหมาย
ค้น อ านาจการยึดอายัดยาเสพติดหรือทรัพย์สินอ่ืนใดที่ใช้หรือจะใช้ในการกระท าความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติด อ านาจการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกใช้หรืออาจถูกใช้
ในการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นต้น 

ช่วงที่สอง คือการตราพระราชบัญญัติมาตรการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด         
พ.ศ. 2534 ซึ่งมีหมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติว่า “เพ่ือให้การปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติด มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ด าเนินการปราบปรามผู้กระท าความผิดดังกล่าวขึ้นโดยเฉพาะ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้” 

โดยในเนื้อหาของพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีการก าหนดมาตรการพิเศษต่าง ๆ ซึ่งมีที่มาจาก
แนวคิดของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อ
จิตและประสาท ค.ศ. 1933 (United Nations Convention Against lllicit Traffic in Narcotic 
Drugs and Psychotropic Substances, 1988) ซึ่งขณะนั้นแม้ไทยยังไม่ได้ลงนามเป็นภาคีร่วม แต่
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ได้พยายามปรับปรุงกฎหมายให้มีมาตรการปราบปรามตามที่อนุสัญญาฯ ก าหนด (ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2546) 

โดยในอนุสัญญาฯ ดังกล่าว มีหลักการและมีข้อก าหนดที่ส าคัญ ได้แก่ การยึดและริบ
ทรัพย์สินนักค้ายาเสพติด การให้ความร่วมมือทางอาญา การส่งผู้ร้ายข้ามแดน การสกัดกั้น การ
ลักลอบค้ายาเสพติดทางทะเล การสกัดกั้นการฟอกเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติด การควบคุมการ
ส่งผ่านยาเสพติด เป็นต้น  

ดังนั้นมาตรการที่ก าหนดในพระราชบัญญัติมาตรการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติด พ.ศ. 2534 จึงมีแนวทางตามที่อนุสัญญาฯ ดังกล่าวก าหนดไม่ว่าจะเป็นมาตรการริบทรัพย์สิน
คดียาเสพติด การด าเนินคดีข้อหาสมคบและสนับสนุนหรือช่วยเหลือและบทบัญญัติในการขยายเขต
อ านาจศาลให้ครอบคลุมถึงการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนอกราชอาณาจักร ซึ่งล้วนแต่เป็น
มาตรการในการปราบปรามตามแนวทางที่อนุสัญญาฯ ก าหนดไว้ จึงแสดงให้เห็นได้ว่ากฎหมาย
เกี่ยวกับมาตรการในการปราบปรามยาเสพติดของไทยนั้น มีการปรับปรุงโดยน ามาตรการปราบปราม
หรือเทคนิคพิเศษในการปราบปรามที่ใช้กันอย่างเป็นสากลมาปรับใช้อย่างต่อเนื่อง 

ช่วงที่สาม คือการตราพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 ซึ่งโดยเนื้อหาใน
ข้อที่เกี่ยวกับการสืบสวนปราบปราม ก็ได้น าแนวคิดมาจากอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
อาชญ ากรรมข้ ามชาติ ที่ จั ด ตั้ ง ใน ลั กษ ณ ะองค์ ก ร  (United Nations Convention Against 
Transnational Organized Crime, 2000) ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมลงนามเป็นภาคีของอนุสัญญาฯ 
โดยรายละเอียดของอนุสัญญาฯ นั้นจะได้กลา่วในหัวข้อต่อไป 

 
ปัจจัยที่จะน าไปสู่ความส าเร็จแห่งการสืบสวน 

ปัจจัยที่จะน าไปสู่ความส าเร็จแห่งการสืบสวน แสวง ธีระสวัสดิ์ (2530, น. 4) กล่าวว่าในการ
สืบสวนสอบสวนให้ใด้ผลดีนั้น ผู้สืบสวนสอบสวนจ าต้องมีปัจจัยอยู่ 3 ประการ ประการที่หนึ่งคือ 
ข้อเท็จจริงข่าวคราวต่าง ๆ ซึ่งได้จากพลเมืองดี หลักฐานประวัติ สายลับ ประการที่สอง คือการ
ซักถาม หรือการสอบปากค า พยานหรือผู้ต้องสงสัยอย่างช านิช านาญ และประการสุดท้ายคือ การใช้
เครื่องมือหรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เป็นเครื่องมือในการสืบสวนอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เครื่องมือ
ในการตรวจพิสูจน์อาวุธปืน ลายนิ้วมือ เป็นต้น และประยูร โกมารกุล ณ นคร (2529, น. 19-24) ได้
กล่าวถึง ปัจจัยที่จะท าให้การสืบสวนประสบความส าเร็จ 6 ประการด้วยกัน คือ 

1)  การสืบประวัติความเป็นมาของผู้เสียหาย นับว่ามีประโยชน์และส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
เพราะจะเป็นหนทางในการที่จะน าไปสู่ข้อเท็จจริงในทางคดี โดยตรง เช่น คดีที่ เกี่ยวกับการ
ประทุษร้ายต่อทรัพย์ การประทุษร้ายต่อชีวิตหรือร่างกาย ฯลฯ ฉะนั้นในการสืบสวนให้ทราบถึง
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ประวัติของผู้เสียหาย ความเป็นมาตลอดทั้งความเกี่ยวพันอ่ืน ๆ ของผู้เสียหาย ย่อมน ามาซึ่งประโยชน์
ต่อการสืบสวนเพื่อหาตัวผู้กระท าความผิดเป็นอย่างยิ่ง 

2)  การสืบเสาะหาแหล่งข่าว หรือหาข้อมูลจากผู้ให้ข่าวสาร ในการสืบสวนนั้นสิ่งที่
ส าคัญของพนักงานสืบสวนประการหนึ่งก็คือการสืบเสาะหาแหล่งข่าวสารหรือข้อมูล ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็น
การสืบเสาะก่อนเหตุหรือหลังเกิดเหตุก็ตามในการสืบเสาะหาข่าวหรือแหล่งข่าวดังกล่าวนี้ อาจจะเป็น
การสืบเสาะจากพลเมืองดี จากผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน จากบุคคลผู้ต้องสงสัย จากพยานบุคคล หรือ
จากบุคคลที่เจ้าพนักงานได้มอบหมายให้ไปท าการสืบสวนหาข่าวโดยทางลับ หรือจากแหล่งข่าวต่าง ๆ 

3)  การวิเคราะห์ข้อมูลหรือจ าลองแบบล าดับเหตุการณ์อาชญากรรมขึ้นใหม่ใน
บางครั้งการสืบสวนหาข้อเท็จจริงแห่งการกระท าความผิดของผู้กระท าความผิดก็ปรากฎว่า ประสบ
ปัญหายุ่งยากมากในการที่จะหาข้อมูลหรือพยานหลักฐานและบางกรณีก็เป็นการยากที่จะทราบถึง
ข้อเท็จจริงหรือล าดับเหตุการณ์ได้ ดังนั้นในการสืบสวนเพ่ือหาข้อเท็จจริงแห่งการกระท าความผิดของ
ผู้กระท าผิดดังกล่าว พนักงานสืบสวนจึงจะต้องจ าลองรูปแบบแห่งการกระท าของผู้กระท าผิดขึ้นใหม่
ทั้งนี้โดยอาศัยพยานหลักฐานไม่ว่าจากพยานบุคคล เอกสาร หรือพยานวัตถุที่พบเห็นในสถานที่เกิด
เหตุหรือจากบริเวณใกล้เคียงนั้นเอง เป็นเครื่องก าหนดหรือจ าลองรูปแบบขึ้ นใหม่ แล้วล าดับ
เหตุการณ์หรือล าดับภาพแห่งความเป็นไปได้ของการกระท าผิดและตัวผู้กระท าผิด 

4)  การตั้งประเด็นในการสืบสวนสอบสวน ในกรณีที่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าคดีที่
เกิดขึ้นนั้นเกิดจากสาเหตุใดแน่ในทางปฏิบัติวิธีการหนึ่งที่นิยมใช้กันก็คือ การตั้งประเด็นการสืบสวน 
ทั้งนี้โดยในการตั้งประเด็นดังกล่าวอาศัยจากพยานหลักฐานที่รวบรวมได้จากการตรวจพิสูจน์หรือ
สืบเสาะมานั่นเอง และโดยหลักแล้วในการตั้งประเด็นการสืบสวนนั้นจะต้องตั้งประเด็นออกเป็นหลาย ๆ 
ประเด็น หลังจากนั้นจึงวิเคราะห์และพิสูจน์ถึงความเป็นไปได้ของแต่ละประเด็นว่ากรณี ใดน่าเชื่อถือ
มากกว่า 

5)  การสืบสวนประวัติความเป็นมาของผู้ต้องสงสัย การสืบสวนบางคดีประวัติความ
เป็นมาของผู้ต้องสงสัยถือได้ว่ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งประการหนึ่งเช่นกันในทางปฏิบัติไม่ว่าจะมี
คดีเกิดขึ้นแล้วหรือไม่ก็ตาม หากพนักงานสอบสวนหรือพนักงานสืบสวนได้มีการ เก็บข้อมูล
รายละเอียดภาพถ่าย หรือประวัติของคนร้ายหรือบุคคล ซึ่งมีพฤติการณ์ที่ส่อไปในทางกระท าความผิด
ไว้โดยละเอียดและครบถ้วนแล้ว การสืบสวนถึงประวัติของบุคคลผู้ต้องสงสัยย่อสามารถกระท าได้
โดยง่าย เหตุที่เป็นเช่นนี้พราะในการกระท าต่าง ๆ ทางคดีที่ปรากฏขึ้นนั้นจะพบอยู่เสมอ ๆ ว่า
ข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดแห่งการกระท าความผิดจะคล้ายคลึงกัน จนบางกรณีสามารถสรุปได้ว่า เกิด
จากการกระท าจากคนร้ายรายเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกัน การสืบสวนสะกดรอย  เฝ้าสังเกตบุคคล สถานที่ 
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6)  การสืบสวนสะกดรอย เฝ้าสังเกตบุคคล สถานที่อันควรสงสัยในคดีอย่างใกล้ชิด
แบบลับ ๆ โดยมิให้ผู้ถูกสะกดรอยหรือผู้ถูกเฝ้าสังเกตรู้ตัวนี้ เป็นการกระท าที่มีวัตถุประสงค์ส าคัญ ก็
เพ่ือประโยชน์ในการแสวงหาข่าวสาร เพ่ือค้นพบการกระท าผิดเพ่ือป้องกันอาชญากรรมมิให้เกิดขึ้น 
และเพ่ือหวังจับกุมผู้กระท าผิดหรือ ผู้ต้องสงสัยหรือเพ่ือให้ได้มาซ่ึงประจักษ์พยานหลักฐานส าคัญ ซึ่ง
วิธีการปฏิบัติในการสืบเสาะสะกดรอยเฝ้าสังเกตบุคคล และสถานที่อันควรสงสัยดังกล่าวมีลักษณะ
ส าคัญ 2 ประการ คือ การสืบเสาะสะกดรอยเคลื่อนไหวเฝ้าติดตามมิให้คลาดเคลื่อนสายตาและ การ
สืบเสาะเฝ้าสังเกตเหตุการณ์สถานที่ ณ จุดอันควรสงสัย 

ส่วน ณพล โกศลลักษโณภาส (2547, น. 5) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่จะท าให้การสืบสวนประสบ
ความส าเร็จ คือ การสะกดรอย เป็นการเฝ้าติดตามเพ่ือให้รู้ความเคลื่อนไหวของบุคคลที่เป็นเป้าหมาย
หรือเพ่ือต้องการทราบว่ามีบุคคลอ่ืนที่มาติดต่อพบปะกับเป้าหมายรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไรมีการ
ติดต่อ หรือพบปะ และส่งเอกสารหรือสิ่งของอะไร ซึ่งการสะกดรอยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การ
สะกดรอยโดยผู้ถูกสะกดรอยไม่รู้ตัวว่าเขาถูกสะกดรอยติดตามอยู่และการสะกดรอยโดยผู้สะกดรอย
จะรู้ตัวว่าถูกสะกดรอยหรือไม่ก็ตาม 
        สรุปได้ว่า ปัจจัยที่จะน าไปสู่ความส าเร็จแห่งการสืบสวน คอื ต้องมีการวางแผนเรื่องการสืบสวน
ให้ดี เนื่องจากในการสืบสวนคดีอาญาตามฐานความผิดที่กฎหมายก าหนดนั้น จะมีลักษณะแนวการใน
การสืบสวนที่ต่างกันออกไป แต่พ้ืนฐานเบื้องต้นของการสืบสวนที่ผู้สืบสวนต้องรู้และน าไปเป็น
แนวทางในการปฏิบัติก็คือ การสืบประวัติความเป็นมาของผู้เสียหาย และผู้ต้องสงสัย การสืบเสาะจาก
แหล่งข่าวหรือผู้ให้ข่าวในเหตุการณ์   การตั้งประเด็นในการสืบสวนตลอดจนการสะกดรอยและการ
เฝ้าสังเกตบุคคลและสถานที่ ซึ่งแนวทางดังกล่าวผู้สืบสวนต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ 
 

ระเบียบวิจัย 
 
ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจระดับสูงของสถานีต ารวจภูธรเมือง
สุโขทัย สถานีต ารวจภูธรบ้านสวน และสถานีต ารวจภูธรเมืองเก่า และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองฝ่าย
ความมั่นคง ต าแหน่งปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครองช านาญการพิเศษ) 
 
กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัย คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจระดับสูงของสถานีต ารวจภูธรเมืองสุโขทัย       
สถานีต ารวจภูธรบ้านสวน และสถานีต ารวจภูธรเมืองเก่า และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคง           
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ต าแหน่งปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครองช านาญการพิเศษ) จ านวน 13 ราย เนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง
เป็นเจ้าพนักงานที่มีอ านาจท าการสืบสวนคดีอาญา ตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 17 
บัญญัติว่า “พนักงานฝ่าย ปกครองหรือต ารวจมีอ านาจท าการสืบสวนคดีอาญาได้” ดังนั้น ผู้มีอ านาจ
สืบสวนคดีอาญาคือ เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ต ารวจ และบุคคลตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (สง่า ดวงอัมพร, 2531) ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามวัตถุประสงค์ (Purposeful 
Random Sampling) จากผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญาในพ้ืนที่อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 
ประกอบด้วย สารวัตรสืบสวน รองสารวัตรสืบสวน สารวัตรปราบปราม รองสารวัตรปราบปราม และ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคง ต าแหน่งปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครองช านาญการพิเศษ)           
 
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ออกแบบโดยน าวัตถุประสงค์
ของงานวิจัยกรอบแนวคิดทฤษฎี มาก าหนดประเด็นค าถามน าไปสู่การสร้างแบบสัมภาษณ ์เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์และประมวลผลต่อไปโดยมีขั้นตอนใน
การสร้างแบบสัมภาษณ์ดังนี้ 

1)  ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนคดียาเสพติดจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2)  สร้างแบบสัมภาษณ์โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในข้อที่ 1 เพ่ือท าการสัมภาษณ์
เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เกี่ยวกับการแนวทางการแก้ปัญหาการสืบสวนคดียาเสพติด 

3) ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสัมภาษณ์ โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบเนื้อหาอีกครั้งและปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

4)  สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลและเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลที่ศึกษาจากเจ้าหน้าที่สืบสวนที่ปฏิบัติหน้าที่ใน

พ้ืนที่อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ โดยแบ่งค าถามเป็น 3 
ตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ช่วงอายุ ระดับการศึกษา อายุ
ราชการและ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสืบสวน 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการสืบสวนคดียาเสพติด จ านวน 10 ข้อ 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ในการท าวิจัยเรื่อง “ปัญหาการสืบสวนสอบสวนคดียาเสพติดในพ้ืนที่อ าเภอเมืองสุโขทัย          
จังหวัดสุโขทัย” มีข้ันตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

1)  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างใน
พ้ืนที่ที่ได้ศึกษา โดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สืบสวนที่ปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัด
สุโขทัย โดยใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เนื่องจากมีความเหมาะสมกับเนื้อ
เรื่องงานวิจัยมากที่สุด ดังนั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยทั่วไปมักนิยมใช้วิธีการที่มี
ลักษณะยืดหยุ่นไม่ก าหนดแบบแผนเชิงโครงสร้างแน่นอนตายตัวใด ๆ ไว้ล่วงหน้ารวมทั้งให้
ความส าคัญกับการเก็บรวบรวมข้อมูล 

2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร 
หนังสือ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลเบื้องต้นและสนับสนุนการวิจัยครั้งนี้ 

 

ผลการวิจัย 

  

ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางและปัญหาการสืบสวนคดียาเสพติดใน
พ้ืนที่อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งผลการศึกษาที่ได้รับมีดังต่อไปนี้ 
 
ปัญหาเกี่ยวกับการสืบสวนคดียาเสพติดในพื้นที่อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 
 ด้านความรู้และประสบการณ์ในงานสืบสวน จากการศึกษา พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ ส่วนใหญ่ให้
ความเห็นว่า ความรู้ประสบการณ์ ท าให้งานสืบสวนประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก  

ด้านการฝึกอบรมมีส่วนให้งานสืบสวนประสบความส าเร็จ จากการศึกษา พบว่า ผู้ให้
สัมภาษณ์ ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า การฝึกอบรม อาทิ ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยงานด้าน
การสืบสวนได้ดี   

ด้านความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ ที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจ จาก
การศึกษา พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ไม่เพียงพอ
ในการปฏิบัติภารกิจ  

ด้านเพ่ือนร่วมงานมีส่วนต่อการปฏิบัติงานสืบสวน จากการศึกษา พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ ส่วน
ใหญ่ให้ความเห็นว่า เพ่ือนร่วมงานมีส่วนส าคัญต่อการปฏิบัติงานอย่างมาก  

ด้านผู้บังคับบัญชามีส่วนต่อการปฏิบัติงานสืบสวน จากการศึกษา พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ ส่วน
ใหญ่ให้ความเห็นว่า ผู้บังคับบัญชามีส่วนต่อการปฏิบัติงานอย่างมาก  
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 ด้านภูมิหลังของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสืบสวนมีส่วนต่อการปฏิบัติงานสืบสวน จากการศึกษา 
พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ภูมิหลังของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสืบสวนมีส่วนต่อการ
ปฏิบัติงานสืบสวนอย่างมาก  
 ด้านงานสืบสวนด้านการข่าว เช่น สายลับ จากการศึกษา พบว่า ผู้ ให้สัมภาษณ์ ส่วนใหญ่ให้
ความเห็นว่า การสืบสวนหาตัวผู้กระท าความผิดด้วยวิธีใช้สายลับเพื่อแจ้งเบาะแสถือเป็นสิ่งที่จ าเป็น  
 ด้านงานความร่วมมือของประชาชน จากการศึกษา พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ ส่วนใหญ่ให้
ความเห็นว่า ประชาชนปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แหล่งของผู้กระท าความผิด  
 ด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับในปัจจุบันอ านวยต่อการปฏิบัติงานสืบสวน  จาก
การศึกษา พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่มีความซ ้าซ้อนและมากเกินไป ท าให้การท างานล่าช้า 
 ด้านผู้มีอ านาจ/ผู้มีอิทธิพลในพ้ืนที่มีผลต่อการสืบสวน จากการศึกษา พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ 
ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ผู้กระท าความผิดมักจะมีผู้ที่มีอ านาจหรือมีผู้มีอิทธิพลช่วยเหลือท าให้การ
ปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางและปัญหาการสืบสวนคดียาเสพติดในพ้ืนที่อ าเภอเมือง
สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนคดียา
เสพติด สามารถสรุปประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี ้

1)  ควรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการท างานให้เหมาะสม ทันสมัย และเพียงพอต่อ
การปฏิบัติภารกิจ เช่น รถยนต์ เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์บันทึกภาพ  

2)  ควรมีการจัดอบรมเรื่องเทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดอบรมเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติยาเสพติด และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมรวมถึงประมวลกฎหมายวิถีพิจารณาความอาญา  

3)  กฎหมาย ข้อระเบียบควรเอื้ออ านวยต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ เช่น การขอหมายค้นจาก
ศาล 

 
 
 
 

 



140 
 

บทความการศึกษาวิชาการศึกษาค้นควา้อิสระของ 
นักศกึษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก  

สรุปและอภิปรายผล 

 
จากการศึกษา พบว่า มีประเด็นที่ควรน ามาอภิปราย ดังนี้ 
 

ปัญหาเกี่ยวกับการสืบสวนคดียาเสพติดในพื้นที่อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 
ด้านความรู้และประสบการณ์ในงานสืบสวน จากการศึกษา พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ ส่วนใหญ่ให้

ความเห็นว่า ความรู้ประสบการณ์ ท าให้งานสืบสวนประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ ธนะชัย เหลืองเพชรรัตน์ (2555) กล่าวว่า ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจสืบสวน ในสังกัดต ารวจภูธรภาค 6 ด้านประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานหน้าที่สืบสวน เมื่อมีคดีส าคัญๆ ผู้บังคับบัญชา จะต้องออกค าสั่งแต่งตั้งเป็นชุดเฉพาะกิจ 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ เข้าท างานร่วมกัน จัดให้มีการอบรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างเจ้าหน้าที่ท่ีมีประสบการณ์ท างานคดีส าคัญหรือท างานคดีสลับซับซ้อนกับหน่วยงานสืบสวนใน
ระดับสถานีต ารวจในสังกัดต ารวจภูธร ภาค 6 ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ประสบการณ์ในการท างานเป็นสิ่ง
ส าคัญอีกอย่างหนึ่ง ผู้มีประสบการณ์ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพ่ือจะได้เรียนรู้น าไป
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป อาจจะมีการแต่งตั้งเป็น  ชุดเฉพาะกิจ จัดอบรม และมีการ
ส่งเสริมให้ต ารวจสืบสวนศึกษาความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับ วัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบูลย์ (2547) กล่าวว่า ประสบการณ์ หมายถึง 
ความชัดเจนที่เกิดจากการกระท าหรือพบเห็นมา ดังนั้น การมีประสบการณ์ท าให้มองเห็นปัญหาและ
สามารถหาแนวทางแก้ไขเหตุการณ์หรือสถานการณ์นั้นได้อย่าวรวดเร็ว เนื่องจากเคยพบ เคยเจอเหตุการณ์
นั้น ๆ มาก่อน อีกทั้งท าให้ได้ตระหนักหรือตื่นกลัว มีสมาธิในการแก้ไขสถานการณ์ ท าให้การปฏิบัติ
หน้าที่ส าเร็จและบรรลุเป้าหมายได้ 

ด้านการฝึกอบรมมีส่วนให้งานสืบสวนประสบความส าเร็จ จากการศึกษา พบว่า ผู้ให้
สัมภาษณ์ ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า การอบรม เช่น ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยงานด้านการ
สืบสวนได้ดี ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของอุดม ทุมโฆษิต (2545) ที่กล่าวไว้ว่า การพัฒนา
ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาได้ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล เช่น การพัฒนาทักษะ ความรู้ และเจตคติ 
และในระดับกลุ่ม ที่เกิดจากความสามัคคี ลักษณะผู้น า โครงสร้าง ฐานะและบทบาทของกลุ่มจนเกิด
เป็นความสามารถในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวนส่วนใหญ่จะต้องผ่านการ
ฝึกอบรมจากสถาบันของต ารวจในระดับต่าง ๆ มาแล้ว ย่อมซึมซับเอาวิธีปฏิบัติงานด้านงานสืบสวน
เข้าไปไว้ในตัวไม่มากก็น้อย อีกทั้งบางส่วนก็ขวนขวายหาความรู้เพ่ิมเติม โดยศึกษาต่อนอกเวลา
ราชการทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเป็นจ านวนมาก ซึ่งการได้รับความรู้เพ่ิมเติม ในจาก
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สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนย่อมจะได้รับความรู้ใหม่ๆ ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้
ในงานสืบสวน จนท าให้การปฏิบัติงานสืบสวนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ ที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจ จาก
การศึกษา พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ไม่
เพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของชิตสันต์ ผลประสิทธิ์ (2545) พบว่า การได้รับการสนับสนุน
ด้านต่าง ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ความสัมพันธ์กับการปฏิบัติหน้าที่สืบสวน การสนับสนุนด้านต่าง ๆ 
ควรเพ่ิมขึ้น เช่น ยานพาหนะและอาวุธประจ ากายที่ไม่เพียงพอ และยังสอดคล้องกับผลวิจัยของ
พงศธร ปิตุทิพย์ (2547) จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านงบประมาณ ปัจจัยด้านอาวุธปืนและเครื่อง
กระสุนปืน ปัจจัยด้านยานพาหนะและน ้ามันเชื้อเพลิง ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอยู่ในระดับ
น้อย ซึ่งท าให้เห็นว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายและวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่สืบสวนของ
กองบังคับการต ารวจนครบาล 4 ยังขาดแคลนหรือมีจ ากัด ไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจาก
ผู้บังคับบัญชา ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ถือเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่สืบสวนสัมฤทธิ์ผลและมี
ประสิทธิภาพ ในการสืบสวนจ าเป็นที่จะต้องมีเงินงบประมาณสนับสนุน เพ่ือใช้ในการติดตาม
กลุ่มเป้าหมายซึ่งบ่อยครั้งจ าเป็น ต้องเดินทางออกนอกพ้ืนที่ตั้งและพักค้างแรม หรือเพ่ือใช้ซื้อข่าวหรือ
ข้อมูลจากสายลับ นอกจากนี้ในการปฏิบัติงานสืบสวนต้องปฏิบัติหน้าที่นอกเครื่องแบบและใช้
ยานพาหนะที่ไม่ใช่ของทางราชการเพ่ือความจ าเป็นในการพรางตัวมิให้ผู้กระท าผิด ผู้ต้องหาเห็นหรือ
ทราบหรือสงสัย ดังนั้นจึงถือได้ว่างบประมาณ ยานพาหนะ น ้ามันเชื้อเพลิง อาวุธปืน กระสุนปืน มี
ความจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่สืบสวน 

ด้านเพ่ือนร่วมงานมีส่วนต่อการปฏิบัติงานสืบสวน จากการศึกษา พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ ส่วน
ใหญ่ให้ความเห็นว่า เพ่ือนร่วมงานมีส่วนส าคัญต่อการปฏิบัติงานอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ธนะชัย เหลืองเพชรรัตน์ (2555) กล่าวว่า ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจสืบสวน ในสังกัดต ารวจภูธรภาค 6 ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การสืบสวนคดีต่าง ๆ มีการปฏิบัติงานเป็นทีม ทั้งนี้
อาจเนื่องจาก มนุษย์เราไม่สามารถเก่งไปทุกอย่าง และไม่ได้ด้อยไปทุกอย่าง แต่หากหน่วยงานหรือ
องค์กรสามารถน าจุดดีของแต่ละบุคคลมารวมกันเป็นหนึ่งเดียว   มาปฏิบัติงานร่วมกัน ท าให้หน่วยงาน
หรือองค์กรนั้นมีพลังที่จะขับเคลื่อนงานที่ปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จได้โดยง่าย ที่เรียกว่า “ท างานเป็น
ทีม” และสอดคล้องกับผลวิจัยของ ทัศน์พงษ์ คงทัพ (2550) กล่าวว่า ความส าเร็จของการสืบสวน
ขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 ประการ คือ 1) การเรียนรู้ การพัฒนาแนวคิดปรับปรุงวิธีการสืบสวน เสาะหา
ข้อเท็จจริงตามหลักวิทยาศาสตร์ 2) การมีสัมพันธภาพอันดีและการติดต่อประสานงานควบคุม
อาชญากรรมอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานสืบสวนหน่วยปราบปราม หน่วยงานตรวจตราท้องที่ 
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ตลอดจน หน่วยงานบริหารในกระบวนการยุติธรรม ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป 3) 
ความคิด ริเริ่มความเพียร พยายาม อดทนมานะบากบั่น มุ่งปรารถนาเสาะหาประจักษ์พยาน 
หลักฐาน บนพ้ืนฐานความม่ันคงทางจิตใจของพนักงานสืบสวนเป็นมูลฐานขั้นต้นที่พิทักษ์ความบริสุทธิ์
ยุติธรรมในการด าเนินคดีทั้งปวง 

ด้านผู้บังคับบัญชามีส่วนต่อการปฏิบัติงานสืบสวน จากการศึกษา พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ ส่วน
ใหญ่ให้ความเห็นว่า ผู้บังคับบัญชามีส่วนต่อการปฏิบัติงานอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับ พูลสุข สังข์รุ่ง 
(2550) กล่าวว่า ภาวะผู้น า คือการเป็นผู้น าโดยใช้อิทธิพล ในการด า เนินงานหรือปฏิบัติงาน หรือ
ภาวะผู้น า คือการที่ผู้น าใช้อิทธิพลหรืออ านาจหน้าที่ในความสัมพันธ์ซึ่งมีอยู่ต่ อผู้ใต้บังคับบัญชาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือปฏิบัติการและอ านวยการโดยใช้กระบวนการติดต่อซึ่งกันและกัน เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ หน้าที่ของผู้น า คือ รับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
เสริมสร้างและปรับปรุงทั้งด้านปริมาณและคุณภาพให้ได้รับผลสูงสุด ต่อประสานงานในองค์การ
เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพ เป็นผู้สั่งการและควบคุมงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับผล
วิจัยของ สมศักดิ์ แก้วสุข (2545) ได้ศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสืบสวน ตามทัศนะ
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจชั้นปะทวน สถานีต ารวจภูธร สังกัดกองบังคับการต ารวจภูธรภาค 3 ผลการวิจัย
พบว่า ปัจจัยในด้านกฎหมาย ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านการคัดสรรคบุคคล ด้านประชาชน มีผลต่อการ
ปฏิบัติงานสืบสวนในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลวิจัยของพิพัฒน์ จตุโกมล (2547) ได้
ศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สืบสวนศึกษาเฉพาะกรณี กองบังคับการ
ต ารวจนครบาลที่ 3 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน
สืบสวนของเจ้าหน้าที่สืบสวนกองบังคับการต ารวจนครบาล 9 ได้แก่ ปัจจัยด้านภาวะผู้น าของ
ผู้บังคับบัญชา โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ ความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
สืบสวน สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลและปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 
 ด้านภูมิหลังของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสืบสวนมีส่วนต่อการปฏิบัติงานสืบสวน จากการศึกษา 
พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ภูมิหลังของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสืบสวนมีส่วนต่อการ
ปฏิบัติงานสืบสวนอย่างมาก รองลงมา คือ ภูมิหลังของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสืบสวนไม่มีส่วนต่อการ
ปฏิบัติงานสืบสวน ซึ่งแตกต่างกับผลการวิจัยชัยสิทธิ์ เข็มเพชร (2551) พบว่า ความคิดเห็นของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจงานสืบสวน ในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี โดยจ าแนกตามปัจจัยด้านภูมิ
หลังส่วนตัวและสังคม และด้านเศรษฐกิจ โดยภาพรวมแล้วอยู่ในระดับไม่แตกต่างกันเนื่องจากใน
ความเป็นจริงเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ปฏิบัติงานสืบสวนทุกคนจะมีพ้ืนฐานและภาพความเป็นอยู่ที่
เหมือนกัน กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ ถูกก าหนดมาให้ปฏิบัติตามระบบราชการเดียวกัน นอกจากนี้
ยังแตกต่างกับวิชัย วงศ์วิรุฬห์ (2529) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสืบสวนคดีอุกฉกรรจ์
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ของเจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวนในเขตกองบัญชาการต ารวจนครบาล ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ปัจจัย
ภายนอกหน่วยงาน ได้แก่ ภูมิหลังทางสังคมของเจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวน ได้แก่ อายุ จ านวนผู้ที่
อยู่ในอุปการะ สถานภาพการสมรส การศึกษา อายุราชการ ชั้นยศ ไม่มีอิทธิพลต่อการสืบสวนคดี
อุกฉกรรจ์ของเจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวน ในการสืบสวนคดีอุฉกรรจ์ของเจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวน 
และภูมิหลังทางสังคมของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่แตกต่างกัน ไม่ก่อให้เกิดความแตกต่างกันในความคิดเห็น
ที่เก่ียวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสืบสวนคดีอุกฉกรรจ์ของเจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวน 
 ด้านงานสืบสวนด้านการข่าว เช่น สายลับ จากการศึกษา พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ ส่วนใหญ่ให้
ความเห็นว่า การสืบสวนหาตัวผู้กระท าความผิดการใช้สายลับเพ่ือแจ้งเบาะแสเป็นสิ่งที่จ าเป็น  ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของแสวง ธีระสวัสดิ์ (2530) ได้กล่าวว่าในการสืบสวนให้ได้ผลดีนั้น ผู้สืบสวน
จ าเป็นต้องมีปัจจัย 3 ประการ หนึ่งในนั้นก็คือ สายลับ และยังสอดคล้องกับผลวิจัยของ การุณย์     
บัวเผื่อน (2535) ที่พบว่า สภาพการท างานที่จะท าให้ผลการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดต้องมีสายลับเป็นของตนเอง 

ด้านงานความร่วมมือของประชาชน จากการศึกษา พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ ส่วนใหญ่ให้
ความเห็นว่า ประชาชนปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แหล่งของผู้กระท าความผิด ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัย นพวรรณ เหลืองอ่อน (2545) พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาในการ
ปราบปรามยาบ้าของสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองชลบุรี ได้แก่  การไม่ได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชนในการแจ้งข้อมูลข่าวสารผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และตรงกับผลวิจัยของ สุนทรีพรรณ 
ก าปั่นทอง (2551) ที่ว่าการขาดแหล่งข่าวและ  การไม่สามารถเป็นแหล่งข่าวที่ดีได้ เป็นปัญหา
อุปสรรคในด้านองค์ประกอบในการปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ยังมีผลวิจัยที่ไม่
สอดคล้องคือของ วิชัย วงศ์วิรุฬห์ (2529) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการสืบสวนคดี
อุกฉกรรจ์ของเจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวนในเขตกองบัญชาการต ารวจนครบาล พบว่า ปัจจั ย
ภายนอกหน่วยงาน ได้แก่ ความร่วมมือของประชาชน การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ไม่มีอิทธิพลต่อการสืบสวนคดีอุกฉกรรจ์ของเจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวน ในการสืบสวนคดีอุฉกรรจ์
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวน และภูมิหลังทางสังคมของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่แตกต่างกัน  ไม่
ก่อให้เกิดความแตกต่างกันในความคิดเห็นที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสืบสวนคดีอุกฉกรรจ์ของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวน 

ด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับในปัจจุบันอ านวยต่อการปฏิบัติงานสืบสวน จาก
การศึกษา พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่มีความซ ้าซ้อนและมากเกินไป ท าให้การท างานล่าช้า เช่น การขอหมายค้น และกฎหมาย
คุ้มครองเสรีภาพส่วนบุคคลมากเกินไปจนท าให้เป็นอุปสรรคใน การท างาน ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้อง
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กับผลการวิจัยของธนะชัย เหลืองเพชรรัตน์ (2555) กล่าวว่าปัจจัยภายนอกหน่วยงานที่ส่งผลกระทบ
ต่อการสืบสวน มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก มี 2 ข้อ คือ บทลงโทษและมาตรการในการป้องกันและ
ปราบปรามผู้กระท าความผิดยังขาดความเหมาะสม ท าให้การท างานไม่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเท่าที่ควร และกฎหมายมักจะคุ้มครองเสรีภาพส่วนบุคคลเกินไป จนท าให้เป็นอุปสรรคใน
การท างาน สอดคล้องกับผลวิจัยของก้องศักดิ์ สงวนเขียว (2542) พบว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจมีปัญหาและ
อุปสรรคในการสืบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดด้านกฎหมายและกฎระเบียบ อยู่ในระดับสูง 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลวิจัยของเชาวฤทธิ์ ศรีประยูร (2546) ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ศึกษากรณี : สถานีต ารวจภูธรต าบลนาพูน 
อ าเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ พบว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายป้องกันและปราบปรามของ สภต. นาพูน 
เจ้าหน้าที่มีความคิดเห็นต่อความพร้อมของหน่วยงานในภาพรวม อยู่ในระดับต ่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านก าลังพล ด้านงบประมาณ และด้านวัสดุอุปกรณ์ และพบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้าน
การออกตรวจ อยู่ในระดับปานกลาง ส าหรับปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ
ปราบปราบ ที่ส าคัญเช่น   1) หน่วยงานขาดความพร้อมด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านก าลัง
พล  2) มีอุปสรรคในด้านลักษณะของพ้ืนที่ ที่ห่ างไกลและเป็นภูเขาท าให้ยากต่อการเข้าถึง 3) 
ประชาชนไม่ไว้วางใจเจ้าหน้าที่และมีการปกป้องคนในพ้ืนที่ที่กระท าผิด 4) ข้อจ ากัดด้านกฎหมาย
ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ต ารวจไม่มีอ านาจออกหมายค้น 

ด้านผู้มีอ านาจ/ผู้มีอิทธิพลในพ้ืนที่มีผลต่อการสืบสวน จากการศึกษา พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ 
ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ผู้กระท าความผิดมักจะมีผู้ที่มีอ านาจหรือมีผู้มีอิทธิพลช่วยเหลือท าให้การ
ปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยเขตขัณฑ์ บ ารุง (2542) พบว่า ด้านอิทธิพล
ของผู้กระท าความผิดอยู่ในระดับสูง และสอดคล้องกับงานวิจัยของธนะชัย เหลืองเพชรรัตน์ (2555) 
กล่าวว่า ระดับความเห็นปัจจัยที่ส่งผลกะทบต่อการสืบสวนด้านกลุ่มอิทธิพลมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก มี 
2 ข้อ คือ มีการใช้อิทธิพลภายนอกเข้ามาแทรกแซงในการท างาน รองลงมาผู้กระท าความผิดมักจะ
เป็นผู้ที่มีอิทธิพลหรือผู้มีอิทธิพลช่วยเหลือท าให้การปฏิบัติขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เนื่องจากในการ
สืบสวนต้องพบกับอิทธิพลของผู้กระท าความผิดและอิทธิพลของผู้ที่คอยให้ความช่วยเหลือผู้กระท า
ความผิด เช่น นักการเมือง ข้าราชการและอ่ืน ๆ ซึ่งการใช้อิทธิพลเข้าแทรกแซงการท างาน ท าให้เกิด
การบิดเบือนขอ้เท็จจริงและรอดพ้นจากการถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย  
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ข้อเสนอแนะ 
  

1.  ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1) ด้านการอบรม ควรมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธวิธี เทคนิค วิธีการ เพ่ือ

เพ่ิมความรู้ ความสามารถ ที่ทันสมัย และสอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
รูปแบบการกระท าผิดอยู่ตลอดเวลลา เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีความพร้อมกับงานที่ท า และส่งเสริมการใช้
วิทยาการ เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้การด าเนินคดีเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
รวมทั้งสามารถสืบสวนคดีที่มีความซับซ้อนได้ 

2)  ด้านวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ควรมีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ ยานพาหนะท่ีมีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา 

3)  ด้านผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน ควรให้ความเข้าใจและให้ค าปรึกษาหารือ
ในการปฏิบัติงานและสร้างความสัมพันธ์อันดี เพ่ือให้สามารถท างานร่วมกันได้เป็นอย่างดี จะส่งผลให้
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสืบสวนคดียาเสพติดดียิ่งข้ึน 

4) ด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ควรให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเรื่อง
กฎหมายเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด ทั้งในด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และควรมีการเสนอให้มีการแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้ทันต่อเหตุการณ์และมีอัตราโทษท่ีเหมาะสมกับลักษณะของการกระท า
ผิด 

5) ด้านงานสืบสวนด้านการข่าว ควรมีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลคดียาเสพติด เพ่ือให้
การรวบรวมข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างมีระบบ สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการปฏิบัติงาน การ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และประชาชนทั่วไป ตลอดจนสามารถแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารระหว่างส่วนราชการทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้การด าเนินงานสอดคล้องกัน เช่น 
อัยการ ศาล ต ารวจ กรมราชทัณฑ์ ส านักงานคุมประพฤติ และหน่วยงานที่รับผิดชอบอื่น ๆ 

  
2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป  

1) การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ท าการศึกษาวิจัยเฉพาะเจ้าหน้าที่ต ารวจและเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคง ต าแหน่งปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครองช านาญการพิเศษ) ในอ าเภอ
เมืองสุโขทัยเท่านั้น ควรให้มีการศึกษาวิจัยของอ าเภออ่ืนที่มีพ้ืนที่ติดต่อใกล้เคียงด้วย เพ่ือหาความ
แตกต่างและน ามาเปรียบเทียบผลการศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาปฏิบัติงานด้านการ
สืบสวนให้เป็นแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกัน 
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2)  การศึกษาเรื่องปัญหาการสืบสวนคดียาเสพติดในพ้ืนที่อ าเภอเมืองสุโขทัย 
จังหวัดสุโขทัย ในครั้งต่อไปของผู้ที่สนใจที่จะท าการศึกษานั้น ควรท าการศึกษาในเรื่องปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการสืบสวนจับกุมคดียาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ 

3) ควรจะได้มีการศึกษาปัญหาที่มีผลต่อการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนโดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่างอ่ืน โดยเฉพาะ ก านันและผู้ใหญ่บ้านเพื่อจะได้ทราบถึงสภาพและปัญหาที่แท้จริง 
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แนวทางการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในภาคราชการภายในอ าเภอ  
กรณีการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรม 

อ าเภอน ้าปาด จังหวัดอุตรดติถ ์
 

นพนิวัฒน์ อัคจร* 
 
การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารจัดการแบบ        

มีส่วนร่วมที่ดีในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอน ้าปาด จังหวัด
อุตรดิตถ์ 2) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการเรื่องรอ้งเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ด ารง
ธรรมอ าเภอน ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ การศึกษาเอกสารคู่มือการ
ปฏิบัติงาน ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากหัวหน้าส่วนราชการและผู้ น า
ท้องที่ท้องถิ่นที่ที่เคยประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่
เกิดข้ึนในพื้นท่ีเขตอ าเภอน ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า  

1)  แนวทางการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมที่ดีในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ของ ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอน ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ สามารถแบ่งขัน้ตอนกระบวนการบริหาร
จัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ออกได้เป็น 3 ขั้นตอนหลัก ๆ คือ ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ ขั้นตอนการด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และขั้นตอนการด าเนินการยุติเรื่อง
และรายงานผลการด าเนินการ โดยการด าเนินการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ด ารง
ธรรมก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่หลากหลายทั้งที่เป็นปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน
ประกอบกัน และอีกประการหนึ่งที่ค้นพบถึงแนวทางที่จะสามารถแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วมที่ดีและ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานร่วมกันของภาคราชการในอ าเภอคือ ระเบียบข้อกฎหมายเฉพาะที่ให้
อ านาจในการก ากับและดูแลภาคส่วนราชการภายในอ าเภอที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรม อีกทั้งการมีค่าตอบแทนพิเศษหรือรางวัลพิเศษหรือเพ่ิมอ านาจในการ
พิจารณาขั้นเงินเดือนพิเศษให้แต่ละหน่วยงานที่คอยปฏิบัติงานหรือด าเนินการในการแก้ไขปัญหาเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้กับประชาชนในพื้นท่ี 

2)  ปัญหาและอุปสรรคที่เกินขึ้นในกระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอน ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคที่แตกต่างกันไปในแต่
ละข้ันตอน ทั้ง 3 ขั้นตอน คือ ในขั้นตอนของการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ปัญหาและอุปสรรคจะเกิด

 
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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จากช่องทางการรับเรื่องที่ผู้ร้องไม่ได้มาร้องเรียนด้วยตัวเองเนื่องจากต้องอาศัยเวลาในการพิสูจน์
ตัวตนของผู้ร้องเพ่ือป้องกันการใช้ศูนย์ด ารงธรรมเป็นเครื่องมือกลั่นแกล้ง ในขั้ นตอนของการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องข้อมูลที่ได้จากการรับ
เรื่องไม่ชัดเจนและละเอียดเพียงพอจึงต้องลงพ้ืนที่เพ่ือแสวงหาข้อมูลเบื้องต้นให้เพียงพอที่จะเสนอ
เรื่องให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการได้ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร และในขั้นตอนการยุติเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ มีปัญหาและอุปสรรคคือบางเรื่องเป็นปัญหาที่ยากที่จะได้รับการแก้ไขในระดับอ าเภอบาง
เรื่องเป็นเรื่องที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม หรือกระบวนการทางศาลได้มีค าพิพากษาถึงที่สุดไว้แล้วแต่
ผู้ร้องยังไม่พอใจและยังไม่ยินยอมที่จะยุติเรื่อง ผู้ร้องจึงมาร้องเรียนที่ศูนย์ด ารงธรรมในประเด็นเดิมอีก 

 
ค าส าคัญ: ศูนย์ด ารงธรรม, การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
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บทน า 
 
ความเป็นมาของศูนย์ด ารงธรรมเมื่อครั้งอดีต เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2536 กระทรวงมหาดไทย                     

ได้มีการจัดตั้ง “ศูนย์บริการข่าวสารมหาดไทย” เพ่ือเปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็นของราษฎร        
ในพ้ืนที่มีการให้บริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมไปถึงการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับงานของ
กระทรวงมหาดไทย โดยมีหมายเลขโทรศัพท์ 1567 และ ทางไปรษณีย์ตู้ป.ณ.101 ปณฝ.มหาดไทย 
กรุงเทพฯ 10206 และต่อมาบทบาทของศูนย์บริการข่าวสารของกระทรวงมหาดไทยได้เพ่ิมมากขึ้น
โดยเฉพาะภารกิจเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ของประชาชน หน่วยงาน               
ที่เกี่ยวข้องจึงได้มีการปรับปรุงศูนย์บริการข่าวสารของกระทรวงมหาดไทยให้มีความคล่องตัวและ          
มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมโดยใช้ชื่อว่าศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 
2537 โดยการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมของกระทรวงมหาดไทย มีการจัดตั้งและด าเนินงาน
ครอบคลุมทั้งประเทศเพ่ืออ านวยความสะดวกและความเป็นธรรมให้กับราษฎรในพื้นที่ทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคส าหรับศูนย์ด ารงธรรมส่วนกลาง จะแบ่งเป็น 2 ระดับหลัก คือ ศูนย์ด ารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย มีที่ตั้งบริเวณชั้น 1 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยและ ศูนย์ด ารงธรรม
หรือศูนย์ให้บริการส าหรับประชาชนในลักษณะเดียวกับศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงของหน่วยงานระดับ
กรมและรัฐวิสาหกิจมีที่ตั้งอยู่ในกรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ในส่วนภูมิภาคจะแบ่งเป็น 2 
ระดับ คือ ศูนย์ด ารงธรรมระดับจังหวัดตั้งอยู่ที่ศาลากลางทุกจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด และศูนย์ด ารง
ธรรมระดับอ าเภอตั้งอยู่ที่ที่ท าการปกครองอ าเภอทุกอ าเภอทั้ง 878 อ าเภอ ส่วนการท างานของศูนย์
ด ารงธรรม จะเน้นการท างานในรูปแบบของการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์โดยจะไม่เน้นด้านเอกสาร
ระหว่างการติดต่อหรือประสานงาน แต่จะเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างภาคราชการ องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเป็นแกนหลักในการประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่
เกิดข้ึนภายในพ้ืนที่ (ประภาศร ีพิษณุพงควิชชา และคณะ, 2558) 

ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช .ในขณะนั้น ได้มีประกาศ ฉบับที่  
96/2557 ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมที่เป็นรูปประธรรม
มากยิ่งขึ้น เพ่ือท าหน้าที่ ในการรับค าปรึกษาเรื่องร้อง/เรียนร้องทุกข์ให้บริการข้อมูลข่าวสารรวมไปถึง
ให้ค าปรึกษาในเรื่องต่างๆ รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของราษฎรในพ้ืนที่ และท า
หน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546  

โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับมาตรา 6 มาตรา 8 และมาตรา 32 แห่งพระราช
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กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 โดยโครงสร้างของศูนย์
ด ารงธรรมเดิมที่เป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทยมาแต่เดิมนั้นที่ได้ให้อ านาจในการด าเนินการ
บูรณาการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของราษฎรในพ้ืนที่โดยให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานในก ากับของภาครัฐ ที่มีส านักงานหรือหน่วยงานตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดของจังหวัดหรืออ าเภอ
ให้การสนับสนุนการท างานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดหรืออ าเภอให้สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎรภายในพ้ืนที่ได้ส าเร็จโดยการด าเนินการในการแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในพ้ืนที่ (ส านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข,์ 2554) 

ในส่วนของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอน ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นหน่วยงานราชการหน่วยงาน
หนึ่งที่มีนายอ าเภอเป็นผู้อ านวยการศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ซึ่งมีหน้าที่ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรในพ้ืนที่ เพราะเป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ให้ปรึกษา
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพ้ืนที่อ าเภอน ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือให้เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาลในปัจจุบัน ซึ่งก่อนที่จะมีการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมระดับอ าเภอขึ้นมา ทางคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติได้มีประกาศ ฉบับที่ 96/2557 ดังที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว โดยประกาศ ณ วันที่ 
18 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมเพ่ือท าหน้าที่ในการรับค าปรึกษาเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษา รับเรื่องปัญหาตลอดจนความต้องการและข้อเสนอแนะ
ของประชาชนในทุกจังหวัดคือ มีการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมระดับจังหวัดขึ้นมา และต่อมาจังหวัดแต่ละ
จังหวัดได้มีค าสั่งให้อ าเภอทุกอ าเภอในพ้ืนที่จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมระดับอ าเภอขึ้นมาตามมติเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 โดยให้นายอ าเภอท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยการศูนย์ด ารง
ธรรมอ าเภอ โดยได้รับมอบอ านาจในการปฏิบัติหน้าที่ในราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีอ านาจ             
ในการบูรณาการการบริหารจัดการร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐในการสั่งการ
บังคับบัญชา ก ากับ ดูแล บรรดาข้าราชการและพนักงานของรัฐในเขตอ าเภอ เพ่ือให้การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในพ้ืนที่เสร็จสิ้นโดยเร็วและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแต่อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูล
ทางสถิติในการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมร่วมกับทุกภาคส่วนราชการ ในช่วงปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2561-2564 พบว่า มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั้งหมดประมาณ 100-120 เรื่องจากข้อมูลทาง
สถิติในการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมร่วมกับทุกภาคส่วนราชการทั้ง 3 ปีงบประมาณนั้นจะเห็นได้              
ว่ามีจ านวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เข้าสู่กระบวนการในการด าเนินงานการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์เป็นจ านวนมาก 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาแนวทางการบริหารจดัการเรื่องร้องเรียนแบบมีส่วนร่วมของส่วน
ราชการภายในอ าเภอน ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมทั้งศึกษาว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดหรือไม่ รวม
ไปถึงข้อเสนอแนะที่ท าให้การแก้ไขเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เพ่ือที่จะได้น า
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ข้อมูลเหล่านี้ น าไปศึกษาเพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้ศูนย์ด ารงธรรมระดับอ าเภอเป็นหน่วยงานหลักให้เป็น              
ที่ยอมรับและสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการและความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ได้ดีขึ้น
กว่าเดิมต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 
1) เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมที่ดีในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน

ร้องทุกขข์องศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอน ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 
2) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ด ารง

ธรรมอ าเภอน ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
วิธีการศึกษา 

 
1.  ระเบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารการจัดการแบบมีส่วนร่วมในภาคราชการภายใน
อ าเภอ กรณีการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมมอ าเภอน ้าปาด จังหวัด
อุตรดิตถ์ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บข้อมูลจากการตอบ
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกของหัวหน้าส่วนราชการภายในเขตอ าเภอน ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ และข้อมูล
จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงประสบการณ์การท างานในฐานะเจ้าหน้าที่
(ปลัดอ าเภอ) รับผิดชอบงานอ านวยความเป็นธรรม ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอน ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ใน
การแก้ไขปัญหาร้องเรียน/ร้องทุกข์ของราษฎรในพ้ืนที่อ าเภอน ้าปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่มาใช้บริการของ
ศูนย์ด ารงธรรม 
 

2.  กลุ่มตัวอย่างและประชากรที่ใช้ในการศึกษา  
 กลุ่มตัวอย่างหรือประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้น า
ท้องที่ท้องถิ่นภายในเขตอ าเภอน ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่เคยหรือมีประสบการณ์ทางด้านการแก้ไขปัญหา
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้กับราษฎรในเขตพ้ืนที่ของอ าเภอน ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 12 ราย  
 
 
 



153 
 

บทความการศึกษาวิชาการศึกษาค้นควา้อิสระของ 
นักศกึษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก  

3.  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็น  
ทางการเป็นการสัมภาษณ์เชิงลุกที่มีจ านวนข้อค าถามแน่นอนและตายตัว จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถาม
แบบเดียวกัน (สุภางค์ จันทวานิช, 2561, น. 75)  

การสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลแบบเจาะลึกท้ังหัวหน้าส่วนราชการและผู้น า
ท้องที่ท้องถิ่นภายในเขตอ าเภอน ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่เคยหรือมีประสบการณ์ทางด้านการแก้ไข
ปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้กับราษฎรในพื้นที่ โดยในการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะใช้การเขียนจด
บันทึกและการบันทึกเสียง โดยก่อนการสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึก           
การสนทนาก่อนทุกครั้ง 

   
4.  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 2 ขั้นตอน คือ  

1)  การเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นตอนที่  1 คือ การเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ เป็น
การศึกษาเอกสารต ารา หนังสือวิชาการ ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของศูนย์
ด ารงธรรมอ าเภอน ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ รวมไปถึงเอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2)  การเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นตอนที่ 2 คือ การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์หรือการ
เก็บข้อมูลในภาคสนาม (Field Data) ซึ่งจะด าเนินการสัมภาษณ์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของราษฎรในเขตพ้ืนที่อ าเภอน ้าปาด จังหวัด
อุตรดิตถ์ คือ ระดับหัวหน้าส่วนราชการและผู้น าท้องที่ท้องถิ่นภายในเขตอ าเภอน ้าปาด เพ่ือที่จะได้
เห็นถึงปรากฏการณ์แนวทางการท างานในการแก้ไขปัญหาของแต่ละหน่วยงานอย่างแท้จริง รวมไปถึง
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ และปัญหา/อุปสรรคของแต่ละภาคส่วนราชการในการแก้ไขปัญหาเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข ์ 

 
5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  เป็นการน าเอาข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล             

ที่น่าเชื่อถือได้ไม่ว่าจะเป็นใน หนังสือ งานวิจัย ต าราต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องของงานวิจัยที่ผู้วิจัย
สนใจ มาจัดท าให้เป็นระบบและหาความส าคัญความหมาย แยกแยะข้อมูลและองค์ประกอบที่ส าคัญ 
น ามาประกอบการเชื่อมโยมและหาความสัมพันธ์ของข้อมูล เพ่ือให้สามารถน าไปสู่ความเข้าใจบริบท
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และการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ที่ผู้วิจัยศึกษาอยู่ (ชยันต์ วรรธนะภูติ, 2537) ซึ่งจะเห็นว่าการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพนั้น จะประกอบไปด้วยความหมายหลักที่ส าคัญอยู่ 2 ความหมาย ดังนี้ 

1)  เป็นการจ าแนกหรือเป็นการจัดระบบของข้อมูลเพ่ือให้เข้าใจถึงความหมายและ
ความสัมพันธ์ของปรากฎการณ์จากทัศนะของผู้ถูกวิจัย (Native’ s Category) จึงเป็นการจัดรวบรวม
ของข้อมูล ความหมายและความสอดคล้องของปรากฏการณ์ภายใต้บริบททางสังคม และวัฒนธรรม             
ทีท่ าการศึกษา และท าความเข้าใจกับข้อมูลเหล่านั้นถึงความหลากหลายและความแตกต่างของข้อมูล     
ที่เก็บมาได้และน าไปรวบรวมเพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูลต่อ 

2)  การหาความสอดคล้องหรือสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้ น ามาแยกแยะเงื่อนไขเพ่ืออธิบาย
สาเหตุความสัมพันธ์ทั้งหมด รวมทั้งเป็นการอธิบายถึงบริบทและการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ที่ได้
ศึกษามา 

ดังนั้น ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมแบบสัมภาษณ์มาอ่านโดยละเอียดและตีความหมาย 
และบริบทต่าง ๆ รวมถึงปรากฎการณ์ที่ ได้ พร้อมทั้งดึงข้อความหรือประโยคที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ              
แนวทางการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในภาคสว่นราชการภายในเขตอ าเภอน ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ และ
ปัญหา/อุปสรรค ในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอน ้าปาด จังหวัด
อุตรดิตถ ์
 

ผลการศึกษา 
 
1.  แนวทางการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในภาคราชการภายในอ าเภอที่ดี ซึ่งจาก

การศึกษาข้อมูลทั้งจากทางข้อมูลเอกสาร ข้อมูลจากคู่มือการปฏิบั ติงาน ระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง รวมไปถึงข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์หัวหน้าส่วนราชการผู้น าท้องที่ /ท้องถิ่น ที่ เคย
ประสานงานและปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ร่วมกัน ผู้วิจัยพบว่าขั้นตอนการ
บริหารจัดการ  ในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมระดับอ าเภอสามารถ
แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก ๆคือ ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขั้นตอนการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และขั้นตอนการด าเนินการยุติเรื่องและรายงานผลการด าเนินการ 
โดยการด าเนินการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่
หลากหลายทั้งที่เป็นปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในประกอบกัน และอีกประการ
หนึ่งที่ค้นพบถึงแนวทางที่จะสามารถแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วมที่ดีและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างานร่วมกันของภาคราชการในอ าเภอคือ ระเบียบข้อกฎหมายเฉพาะที่ให้อ านาจในการก ากับและ
ดูแลภาคส่วนราชการภายในอ าเภอที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรม 
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อีกท้ังการมีค่าตอบแทนพิเศษหรือรางวัลพิเศษหรือเพ่ิมอ านาจในการพิจารณาขั้นเงินเดือนพิเศษให้แต่
ละหน่วยงานที่คอยปฏิบั ติงานหรือด าเนินการในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้กับ
ประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือเป็นแรงพลักดันและแรงกระตุ้นในการปฏิบัติงานต่อไป ดังนั้นการที่จะเพ่ิมขีด
ความสามารถและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ของ      
ศูนย์ด ารงธรรมให้กับประชาชนในปัจจุบันนี้ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้วิจัยพบว่าต้องมีข้อระเบียบ
และข้อกฎหมายที่รองรับที่กล่าวไปข้างต้นแล้วและพบว่าต้องเพ่ิมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ         
ในแต่ละส่วนภาคราชการ เช่น เจ้าหน้าที่ที่ดิน เจ้าหน้าที่เกษตร เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
เจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย (นิติกร) เป็นต้น เพ่ือมาปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ด ารงธรรมโดยเฉพาะเพ่ือที่จะ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาในลักษณะต่าง ๆ รวมถึงให้ค าปรึกษาปัญหาและให้การ
ช่วยเหลือต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้เต็มที ่

2.  ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรม
อ าเภอน ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้วิจัยพบว่า มีปัญหาและอุปสรรคที่แตกต่างกันไปในแต่ละขั้นตอน
ของการด าเนินงานทั้ง 3 ขั้นตอน ดังนี้  

1)  ในขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ปัญหาและอุปสรรคที่พบ คือ เกิดจาก
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ผู้ร้องไม่ได้มาร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้วยตนเองท าให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ตัวตนของผู้ร้องก่อน เพ่ือป้องกันการใช้การร้องเรียนผ่าน
ศูนย์ด ารงธรรมไปเป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งกัน และอีกปัญหาอุปสรรคหนึ่งคือ เรื่องลักษณะของผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่การด าเนินการและยุติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์แล้ว แต่ผู้ร้องไม่พอใจจึงมาร้องเรียน
เรื่องเดิมซ ้าอีก  

2)  ในขั้นตอนการด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์มีปัญหาและ
อุปสรรคในเรื่องของข้อมูลที่ได้จากการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ไม่ละเอียดและไม่ครอบคลุมที่
เพียงพอต่อการด าเนินการต่อไป จึงต้องมีการลงพ้ืนที่เพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริงหรือหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ให้เพียงพอที่จะเสนอเรื่องและข้อมูลที่จ าเป็นต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่ งการได้ ซึ่งปัญหาและ
อุปสรรคดังกล่าวต้องอาศัยเวลาในการด าเนินการอยู่พอสมควร 

3)  ในขั้นตอนการด าเนินการยุติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์มีปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้นคือ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์บางเรื่องเป็นปัญหาที่ยากที่จะได้รับการแก้ไขในระดับอ าเภอ บาง
เรื่องด าเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว แต่ผู้ร้องไม่พึงพอใจและไม่ยินยอมที่จะยุติเรื่อง หรือในบางกรณีศูนย์
ด ารงธรรมได้ด าเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วและได้ยุติเรื่องพร้อมทั้งชี้แจงและท า
ความเข้าใจกับผู้ร้องหรือเป็นเรื่องที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม หรือกระบวนการทางศาลได้มีค า
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พิพากษาถึงที่สุดไว้แล้ว แต่ผู้ร้องยังไม่พอใจและยังไม่ยินยอมที่จะยุติเรื่อง ผู้ร้องจึงมาร้องเรียนที่ศูนย์
ด ารงธรรมอีกในประเด็นเดิม  

ทั้งนี้ จากผลการศึกษายังท าให้ค้นพบปัจจัยที่ส่งผลท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการ
บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอน ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ รายละเอียด
ดังนี้ 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางการเมือง สังคม และวัฒนธรรม พบว่าส่งผลท าให้เกิด
ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ของ
ประชาชน ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นปัญหาด้านสังคมค่อนข้างมาก เพราะด้วยเหตุที่มีปัญหาในด้านทาง
สังคมมาก เนื่องจากอ าเภอน ้าปาดมีประชากรค่อนข้างมาก จึงมีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ค่อนข้างมาก
ตามมา มีปัญหาความขัดแย้ง มีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน แบ่งกันเป็นฝักเป็นฝ่ายอย่างชัดเจนหรือกลุ่ม
ผลประโยชน์ที่มีหลายกลุ่ม หรือมีระบบคอยช่วยเหลือ(ระบบอุปถัมภ์)พรรคพวกของตนเองซึ่งเป็น
ปัญหาอย่างมากและยาวนานที่อยู่ ในสังคมไทย จึงเป็นปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญที่ท าให้การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือศูนย์ด ารงธรรมไม่สามารถท างานได้อย่างเต็มที่เท่าที่ควร 

ปัจจัยด้านนโยบาย ระเบียบ และข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง พบว่ามีความส าคัญ คือ ได้
มีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมระดับอ าเภอขึ้นมา โดยมีการก าหนดให้ส่วนราชการ
ภายในอ าเภอที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือนายอ าเภอในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอ านาจตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ฉบับที่ 96/2557 ให้แก่นายอ าเภอ เพ่ือให้ศูนย์ด ารงธรรมที่จัดตั้งขึ้นมาสามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนได้แต่ในทางปฏิบัติแล้วในการด าเนินการแก้ไขปัญหาร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชนยังต้องได้รับการประสานงานจากหน่วยงานต่างๆในพ้ืนที่ มีการแบ่งแยกส่วนในการปฏิบัติ
และรายงาน ซึ่งศูนย์ด ารงธรรมไม่ใช่สายการบังคับบัญชาโดยตรงของแต่ละส่วนราชการในอ าเภอ      
เป็นเพียงการให้การช่วยเหลือนายอ าเภอในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เท่านั้น ซึ่งอาจท าให้การ
ด าเนินการในการแก้ไขปัญหาเป็นไปได้ไม่เต็มที่  

ปัจจัยด้านโครงสร้างของศูนย์ด ารงธรรม พบว่าปัญหาที่ส าคัญคือ นโยบายของ
รัฐบาลในการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรม มีการออกแบบให้เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน แต่โครงสร้างของศูนย์ด ารงธรรมยังไม่มีความชัดเจนในทางปฏิบัติ
ขาดการเชื่อมโยงในการท างานร่วมกัน โดยเฉพาะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นเหตุท าให้การ
แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ของประชาชน ไม่สามารถด าเนินการได้ดีเท่าที่ควร และอีกปัญหา
ประการหนึ่งคือ โครงสร้างในการปฏิบั ติหน้าที่ของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอมีการก าหนดรูปแบบที่
ชัดเจนและเพียงพอจริงแต่ในทางปฏิบัติแล้วยังขาดบุคลากรในการปฏิบัติหน้าทีแ่ละปฏิบัติงานอยู่มาก 
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เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานศูนย์ด ารงธรรมยังต้องไปท าหน้าที่อีกฝ่ายหนึ่ง(ควบหลายต าแหน่ง) 
ท าให้มีปริมาณงานมาก ท าไม่ทัน ท าให้เกิดความล่าช้าและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ได้ไม่
เต็มที่และไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็น 

ปัจจัยด้านวัตถุอุปกรณ์/บุคลากร/ความรู้ความสามารถของบุคลากร และงบประมาณ 
พบว่าในส่วนที่มีปัญหาค่อนข้างมาก คือด้านบุคลากรที่มีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในการแก้ไข
ปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน ซึ่งจ านวนบุคลากรมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการ
ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะบุคลากรในด้านพนักงานธุรการ ด้านเจ้าหน้าที่นิติกรหรือบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในด้านระเบียบและข้อกฎหมาย เนื่องจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ศูนย์ด ารงธรรมต้องมี
ความรู้ทางด้านกฎหมายพอสมควร หรือมีทักษะทางด้านการเจรจาไกล่เกลี่ย มีทักษะการให้ค าแนะน า
หรือให้ค าปรึกษา รวมถึงพวกวัสดุอุปกรณ์ที่ยังมีไม่เพียงพอต่อการท างาน ในบางครั้งเจ้าหน้าที่ต้อง
จัดซื้อเอง เนื่องจากงบประมาณที่ส่วนกลางจัดสรรหรือให้การสนับสนุนมาให้ มีไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

 
อธิปรายผล 

 
ในการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้อง

ทุกข์ของศูนย์ด ารงอ าเภอน ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการศึกษาหาวิธีการด าเนินหรือ
กระบวนที่ดีมีประสิทธิภาพเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ     
ในบริการมากที่สุดเท่าที่จะกระท าได้ ซึ่งผลการศึกษาวิจัยพบว่าศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอน ้าปาด จังหวัด
อุตรดิตถ์ได้มีกระบวนการในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้กับประชาชนโดยแบ่งออกเป็น 
3 ขั้นตอนหลัก ๆ ได้แก่ ขั้นตอนแรกขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ซ่ึงขั้นตอนนี้ประชาชน   
ผู้มาร้องเรียน/ร้องทุกข์สามารถกระท าได้หลายช่องทาง เช่น มายื่นค าร้องด้วยตัวเอง ผ่านทาง
โทรศัพท์ ผ่านทางจดหมายไปรษณีย์ เป็นต้น ซึ่งเจ้าหน้าที่จะมีการด าเนินการสอบถามข้อมูลเบื้องต้น
จากผู้ร้องให้มีข้อมูลเพียงพอที่จะด าเนินการต่อไปหรือไม่ หรือพิจารณาความจ าเป็นเร่วด่วนมากน้อย
เพียงใด มีการจัดล าดับความส าคัญก่อนและหลังของงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานสูงสุด                 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอภิญญา ไลไธสง (2562) ที่ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการรับ
เรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ กรณีศึกษา อ าเภอปลายมาส จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งผลการวิจัย
พบว่าต้องท าให้ประชาชนเข้าถึงการรับบริการมีความพึงพอใจ ได้รับการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที และ
มีการบูรณาการร่วมกันขึ้นระหว่างส่วนราชการเพ่ือแก้ไขปัญหาทุกข์สุขของประชาชน ขั้นตอนที่สอง
ขั้นตอนในการการด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ซึ่งขั้นตอนนี้มีความส าคัญเป็นอย่าง
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ยิ่งเนื่องจากเป็นขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ซึ่งผู้รับผิดชอบงานต้องมีการเตรียมข้อมูล 
ศึกษาข้อมูล แสวงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหา ซึ่ งหัวใจ
ส าคัญของการด าเนินงานในขั้นตอนนี้ก็คือการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของภิญญา ทนุวงษ์  (2555) ที่มีข้อค้นพบคือ
องค์ประกอบที่ส าคัญในการประสานงานต้องมีขั้นตอนที่เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่ง จะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างาน ต้องมีการตระหนักในเป้าหมายร่วมกัน ต้องชี้แจงขั้นตอนในการท างานให้
ทราบโดยทั่วกัน และมีความเข้าใจที่ตรงกัน และขั้นตอนสุดท้ายคือการด าเนินการยุติเรื่องและรายงาน
ผลการด าเนินการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โดยขั้นตอนนี้ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายและ
ค่อนข้าง มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งของกระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เนื่องจากการยุติ
เรื่องนั้น มีหลากหลายลักษณะที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายปัจจัย การยุติเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ไม่มีรูปแบบที่ตายตัว อาจจะเป็นการยุติเรื่องแบบที่ผู้ร้องพอใจและผู้ร้องไม่พอใจ 
หรือยุติเรื่องที่เรื่องร้องเรียนนั้นเกินอ านาจของศูนย์ด ารงธรรม และที่มีความส าคัญไม่แพ้กันในขั้นตอน
นี้ คือการรายงานผลการด าเนินการ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการรายงานนี้ก็เพ่ือที่จะแจ้งผลการปฏิบัติงาน
หรือแจ้งความคืบหน้า ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของพชร ประชุมแดง(2561) พบว่าการบริหาร
จัดการเรื่องร้องเรียน ที่มีการรับเรื่อง การแก้ไขปัญหา การด าเนินการส่งเรื่องไปสู่ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องการติดตามผล และการยุติเรื่องได้ในที่สุด โดยการด าเนินการบริหารจัดการเรื่อง
ร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรมก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เป็นสภาพแวดล้อมทั้งในและนอก เช่น  นโยบาย 
ระเบียบ และข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องลักษณะของเรื่องร้องเรียน ลักษณะของผู้ร้องเรียน โครงสร้างของ
หน่วยงาน เป็นต้น 
 

ข้อเสนอแนะ 
  
ในระดับปฎิบัติการ 

1)  ศูนย์ด ารงธรรมควรมีการก าหนดขั้นตอนในการด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ในแต่ละประเภทให้ชัดเจนทั้งในระดับของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและในระดับของประชาชน
ผู้ใช้บริการ มีการระบุให้ชัดเจนว่าเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์แบบใดหรือลักษณะใดที่ศูนย์ด ารงธรรม
สามารถรับเรื่องไปด าเนินการได้ หรือเรื่องใดไม่สามารถรับเรื่องไปด าเนินการได้ รวมถึงหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาการยุติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้วย  

2)  ศูนย์ด ารงธรรมในระดับอ าเภอควรเพ่ิมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละส่วน
ภาคราชการ เช่น เจ้าหน้าที่ท่ีดิน เจ้าหน้าที่เกษตร เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ด้าน
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กฎหมาย(นิติกร) เป็นต้น เพ่ือมาปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ด ารงธรรมโดยเฉพาะ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแก้ไขปัญหาในลักษณะต่าง ๆ รวมถึงให้ค าปรึกษาปัญหาและให้การช่วยเหลือต่าง ๆ ได้อย่าง
รวดเร็วและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ 

3)  ควรมีการประเมินผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ด ารง
ธรรมโดยประชาชนผู้มาใช้บริการเพ่ือน าไปเป็นข้อมูลที่ส าคัญ ในการพัฒนาและปรับปรุงภารกิจของ
ศูนย์ด ารงธรรมเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไป 

 
ในระดับของระเบียบ/ข้อกฎหมาย 

1)  ควรมีระเบียบและข้อกฎหมายที่ให้อ านาจของศูนย์ด ารงธรรมในการประสานการ
ปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้อ านาจใน
การพิจารณาขั้นเงินเดือนหรือค่าตอบแทนพิเศษให้กับนายอ าเภอในฐานะผู้อ านวยการศูนย์ด ารงธรรม
ระดับอ าเภอ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการท างานของเจ้าหน้าที่ในแต่ละส่วนราชการภายในเขตอ าเภอ  

2)  ควรมีการออกระเบียบและข้อกฎหมายที่ให้อ านาจศูนย์ด ารงธรรมหรือเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานในการด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ เช่น อ านาจในการเรียก                 
ผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลอ านาจในการเรียกเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณา
ด าเนินการ เป็นต้น 

 
ในระดับนโยบาย 

1)  ตามค าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช . ที่ 96/2557 ที่ได้ก าหนดให้ทุก
ส่วนราชการสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ด ารงธรรม ทั้งด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และด้านอ่ืน ๆ       
ควรให้มีการสนับสนุนให้เป็นไปตามค าสั่งดังกล่าว แต่ในข้อเท็จจริงแล้วศูนย์ด ารงธรรม ยังขาดการ
สนับสนุนในหลาย ๆด้าน โดยเฉพาะด้านบุคลากร จึงท าให้การด า เนินการในแก้ไขปัญหาเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนได้อย่างไม่เต็มที่เท่าท่ีควร 

2)  ควรมีการก าหนดกรอบหรือต าแหน่งของบุคลากรที่ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบในงานของ          
ศูนย์ด ารงธรรมที่ชัดเจน และควรวางกรอบการเลื่อนต าแหน่งในล าดับที่สูงขึ้นให้มีความชัดเจนเช่นกัน              
ซึ่งปัจจุบันผู้ที่มีต าแหน่งในการปฏิบัติงานที่ศูนย์ด ารงธรรม เช่น นิติกร เจ้าหน้าที่ผู้ประสาน เจ้าหน้าที่
ผู้ไกล่เกลี่ย เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ยังคงไม่มีต าแหน่งรองรับที่สูงขึ้น ซึ่งอาจท าให้
เจ้าหน้าที่ไม่มีก าลังใจในการท างานและเติบโตในสายงานนี้ 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป 
 

1)  ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพอย่างเดียว ซึ่งการศึกษาในครั้ง
ต่อไปควรใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณควบคู่กับการศึกษาเชิงคุณภาพด้วย เพ่ือศึกษาและค้นหาถึง
แนวทางปัจจัยต่าง ๆ หรือตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่องศูนย์ด ารงธรรมในรูปแบบต่าง ๆ 
เพ่ือให้ทราบถึงหรือได้รายละเอียดของข้อมูลที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

2)  ควรศึกษาวิจัยเรื่องการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมแบบเฉพาะเจาะจงในลักษณะต่าง ๆ           
เช่น การศึกษาเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินท ากิน การศึกษาเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 
การศึกษาเรื่องการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนและความช่วยเหลือต่าง ๆ ของประชาชน และ
การศึกษาเรื่องระเบียบและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องและอ านาจของศูนย์ด ารงธรรม เป็นต้น 

3)  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการและประสิทธิภาพการปฏิบัติติงานระหว่าง           
ศูนย์ด ารงธรรมระดับอ าเภอและระดับจังหวัด รวมถึงศึกษาปัญหา/อุปสรรค เพ่ือให้ได้ข้อมูลในภาพ
กว้าง และเขา้ใจมากยิ่งขึ้น 
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ปัจจัยด้านการบริหารที่มีผลตอ่ประสิทธิภาพการท างาน 
กรณีศึกษา ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตาก 

 
ปณัฑ ฉ ่าชะเอม* 

 

บทคัดย่อ 
  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาปัจจัยด้านการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 
กรณีศึกษา ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตาก โดยศึกษาตัวแปรที่เป็นปัจจัยส่วนบุคคล และทฤษฎีทางการ
บริหาร POCCC ของ Henry Fayole ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ 
(Organize) การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และการ
ควบคุม (Controlling) โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ในขอบเขตการวิจัยศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัดตาก ใช้การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 8 คน ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัดตาก ในระดับหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง  พร้อมด้วยการ
วิเคราะห์เอกสารหลักฐาน การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมด้วยภาพถ่าย 
 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการวางแผน การจัดองค์การ การบังคับบัญชาสั่งการ การ
ประสานงาน และการควบคุม มีผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการท างานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตาก  
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตากจึงควรมีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ในเรื่องการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
ว่าเรื่องใดมีความส าคัญควรด าเนินการก่อนหลัง มีการปรับปรุงระบบการติดตามผลให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ือเพ่ิมอัตราการยุติเรื่อง มีการจัดองค์การให้มีอ านาจหน้าที่ที่เหมาะสมนอกเหนือจากการเป็น
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการประสานงานและสนับสนุน มีการประสานงานสื่อสารที่ชัดเจน และมีสาย
ล าดับบังคับบัญชาที่ไม่ซ ้าซ้อนกัน 
 
ค าส าคัญ: ศูนยด์ ารงธรรม ประสิทธิภาพ การวางแผน การจัดองค์การ การบังคับบัญชาสั่งการ     
             การประสานงาน การควบคุม 
 
 
 

 
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ที่มาและความส าคัญ 
  

ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตากจัดตั้งขึ้นตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 96/2557 
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เป็นหน่วยงานบริการประชาชน มีหน้าที่หลักในการรับเรื่องร้องเรียนร้อง
ทุกข์ บริการข้อมูลข่าวสารให้ค าปรึกษา รับเรื่องปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยมีแนว
ทางการด าเนินการในลักษณะการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตจังหวัด ซึ่งเป็น
หน่วยงานราชการที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยให้อ านาจผู้ว่าราชการจังหวัดตากในการวางแนว
ปฏิบัติของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตาก ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติ ของศูนย์ด ารงธรรม  ที่ผ่านมา
ตั้งแต่มีการเริ่มด าเนินการศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตากตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ภารกิจหลักของ
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตาก จะเน้นหนักไปในด้านการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และบริการให้
ค าปรึกษา โดยได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการคือการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็น การมาติดต่อด้วยตนเอง ทางจดหมาย ทางโทรศัพท์ทางเว็บไซต์ ทางสื่อสังคมออนไลน์ 
จากนั้นเจ้าหน้าที่จะวิเคราะห์เรื่องว่า ความประสงค์ในการร้องเรียนเป็นอย่างไรและเกี่ยวข้องตาม
อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ของหน่วยงานใด จากนั้นจะน าเสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาสั่งการให้มีการ
ด าเนินการเรื่องร้องเรียนในลักษณะการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมาย และมี
กลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ส านักงานจังหวัดตาก เป็นหน่วยงานท าหน้าที่ในการวิเคราะห์เรื่อง 
ประสานงาน อ านวยการ สนับสนุน และติดตามผล หากมีการด าเนินการแล้วหน่วยงานต่าง ๆที่ได้รับ
มอบหมายจะรายงานผลการด าเนินการผ่านกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด เพ่ือเสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัดตากพิจารณา กรณีที่แล้วเสร็จ จะมีการพิจารณายุติเรื่องร้องเรียน ซึ่งจะถือว่างานส าเร็จ
จ านวน 1 เรื่อง จากสถิติที่ผ่านมาศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตากรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์มาแล้วทั้งหมด 
รวม 4,618 เรื่อง ยุติเรื่องแล้ว 4,499 เรื่อง รวมแล้วยุติเรื่องได้ร้อยละ 97.42 (ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
ตาก 31 กรกฎาคม 2564) 
 แม้ว่าตามสถิติแล้ว ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตากจะมีสถิติผลการยุติเรื่องมากกว่าร้อยละ 90 ซึ่ง
ดูเหมือนว่าจะประสบความส าเร็จในด้านประสิทธิผลการท าให้ภารกิจงานเสร็จสิ้นไปได้ แต่จาก
กระบวนการท างาน และการบริหารงานนับว่าพบปัญหาหลายประการ ไม่ว่ าจะเป็น การก าหนด
ภารกิจการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่สามารถร้องเรียนได้ทุกเรื่อง รวมถึงการพิจารณาด าเนินการแม้
จะเป็นเรื่องร้องเรียนที่ไม่ระบุชื่อ ผู้ร้องเรียน หรือบัตรสนเท่ห์ ก็จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง จึงท าให้
ภารกิจงานมีจ านวนมากและไม่สามารถให้ความส าคัญกับภารกิจงานที่มีความส าคัญกว่าได้ และการ
ร้องเรียนอาจถูกใช้เป็นช่องทางในการกลั่นแกล้งบุคคลอ่ืนหากไม่ ระบุชื่อผู้ร้องเรียนและยังรับ
ด าเนินการ ระยะเวลาการด าเนินการที่ก าหนดไว้ที่ 15 วัน ที่ส่วนใหญ่แล้ว ส่วนราชการจะไม่สามารถ
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รายงานได้ตามเวลาที่ก าหนดซึ่งอาจเกิดจากภารกิจของส่วนราชการเองที่มีภารกิจงานประจ าอยู่เป็น
ปกติแล้ว เรื่องร้องเรียนซึ่งมีลักษณะคล้ายกับงานโครงการก็จะต้องปฏิบัติและรายงานให้จังหวัดทราบ 
ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามก าหนดเวลา อันจะส่งผลกระทบหากเป็นงานที่ต้องใช้เวลาในการ
ปฏิบัติเป็นเรื่องส าคัญ ความไม่เข้าใจภารกิจของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ของส่วนราชการอ่ืน ๆ และ
ประชาชนผู้รับบริการ ที่เข้าใจว่าศูนย์ด ารงธรรมมีภารกิจในการรับเรื่องและด าเนินการเรื่องร้องเรียน
ร้องเรียนโดยมีอ านาจหน้าที่ที่จะด าเนินการตามกฎหมาย สั่งการให้ด าเนินการยกเว้น ระเบียบ ข้อ
กฎหมาย ต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะหน่วยงานราชการที่ปฏิบัติงานจะมองศูนย์ด ารงธรรมว่าจะเป็นภาระที่
เพ่ิมให้ส่วนราชการต้องท างานเพ่ิมขึ้น และเข้าข้างหรืออยู่ฝ่ายเดียวกันกับผู้ร้องเรียน จะต้อง
ด าเนินการตามความประสงค์ของผู้ร้องเรียนเองเท่านั้น อีกทั้งในด้านโครงสร้างภารกิจบทบาทของ
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเอง ที่ท าหน้าที่เป็นหน่วยประสานงาน อ านวยการ สนับสนุน ติดตามผล ให้มี
การด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้ได้ข้อยุติ แต่ส่วนราชการแต่ละหน่วยงานก็จะมีอ านาจตาม
กฎหมาย และอ านาจทางการบริหาร ในบางครั้งการแก้ไขปัญหาอาจไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
แผนงาน หรือไม่เป็นไปตามความคาดหวังของประชาชน ศูนย์ด ารงธรรมเองก็ไม่มีอ านาจในการสั่งการ 
หรือควบคุมดูแลอย่างแท้จริงการปฏิบัติงานที่ยังยึดติดกับระบบราชการที่จะต้องมีการรายงานไปยัง
ผู้ว่าราชการจังหวัดตากทุกเรื่อง ซึ่งถือเป็นการรวมศูนย์และท าให้การปฏิบัติงานล่าช้า   
 จากกรณีดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตาก เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการ
ให้บริการประชาชน ประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการด าเนินการย่อมเป็นปัจจัยที่ส าคัญอีก
ประการหนึ่งนอกจากประสิทธิผลการปฏิบัติงานหรือการด าเนินการให้เรื่องยุติ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่
จะศึกษาปัจจัยที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตาก อันจะน ามาซึ่งการ
น าผลการศึกษาไปเป็นข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตาก ให้สามารถ
บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหา หรือหากไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ตามความประสงค์ของการร้องเรียน ก็จะได้ทราบถึงสาเหตุของปัญหาที่เจ้าหน้าที่จะได้
ชี้แจงท าความเข้าใจ ท าให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงาน ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อระบบ
การให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตากต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
1)  เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตาก 
2)  เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรศูนย์ด ารงธรรม

จังหวัดตาก 
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ค าถามการวิจัย 
 

ปัจจัยด้านการบริหาร ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การบังคับบัญชา การประสานงาน        
และการควบคุม มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตากหรือไม่ 
อย่างไร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
  

ทฤษฎีการบริหารของ Henri Fayol (2459)  คือ POCCC ประกอบด้วยแนวคิดหลัก 5 
ประการ คือ  

1)  การวางแผน (Planning) เป็นการก าหนดแนวทางไว้ล่วงหน้าว่าสิ่งที่เราจะท าจะ
ด าเนินการอย่างไร เป็นการคิดกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ เพ่ือเป็นแนวทางในอนาคต เป็นภาพที่
สร้างไว้ล่วงหน้าและเป็นแนวทางสู่ความส าเร็จ เป็นการก าหนดวัตถุประสงค์ที่จะต้องท าเพ่ือให้บรรลุ
ถึงเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการด าเนินการ และเป็นการตัดสินใจล่วงหน้าเกี่ยวกับงาน  หากไม่มี
การวางแผนก็อาจจะปฏิบัติงานไม่ประสบความส าเร็จหรือไม่มีประสิทธิภาพ ในบรรดาหน้าที่ทางการ
บริหารทั้งปวง การวางแผนถือว่ามีความส าคัญ เพราะเป็นจุดเริ่ มต้นของการบริหาร การวางแผน  
ช่วยในการลดความไม่แน่นอน มีความง่ายที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ ท าให้เกิดความประหยัดในการ
บริหารงาน (ออนไลน์, 2551) การวางแผนมีประโยชน์ต่อองค์การในเรื่องของการบ่งบอกทิศทางใน
อนาคต เพ่ือให้ทุกฝ่ายขององค์การทราบและมีการเตรียมตัวเพ่ือการประสานงาน โดยใช้แผนเป็ น
เครื่องมือเพ่ือช่วยในการตัดสินใจ บุคลากรสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้ เป็น
การมองการณ์ไกล เพ่ือช่วยให้องค์การบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า (สัญญา เคณาภูมิ 
และเสาวลักษณ ์โกศลกิตติอัมพร, 2560)        

2)  การจัดองค์การ (Organize) เป็นการจัดรูปแบบองค์การโดยแบ่งเป็นโครงสร้าง 
อ านาจหน้าที่ การจัดล าดับการบริหาร และการสั่งการ ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบด าเนินการในแต่
ละแผนกเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ หากการจัดองค์การที่ดีและมีบุคลากรที่ดี งานก็ จะมี
ประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จได้ เนื่องจากองค์การนั้นไม่ได้เป็นเพียงสิ่งปลูกสร้างเท่านั้น แต่
จะหมายถึงกลุ่มบุคคลและโครงสร้างความสัมพันธ์ที่จะท าให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ได้ 
(พลอย สืบวิเศษ, 2563, น. 2) การจัดองค์การคือการจัดโครงสร้างของกลุ่มคน และกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือ
รองรับกับแผนงานที่ก าหนดไว้ การจัดโครงสร้างองค์การที่ชัดเจนจะประสานการท างานให้ทุกฝ่าย
เข้าใจกันได้ดี และลดความซ ้าซ้อนของการท างาน (ออนไลน์, 2556) การจัดองค์การแต่ละประเภทก็
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จะมีองค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้ แต่ก็จะแตกต่างกันไปในเรื่องการให้ความส าคัญของแต่ละส่วน และ
ลักษณะขององค์การแตล่ะประเภท (พลอย สืบวิเศษ, เรื่องเดิม, น. 93 – 103)   

3)  การบังคับบัญชา (Commanding) ในการปฏิบัติงานจะต้องมีสายการบังคับ
บัญชา  มีผู้บังคับบัญชา สั่งการ พิจารณาภาพรวม มีลักษณะการบังคับบัญชาเป็นล าดับขั้น การบังคับ
บัญชาจะช่วยท าให้มีการตัดสินใจอย่างทันท่วงที เฉียบขาด และว่องไว สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที 
การบังคับบัญชามีความหมายรวมถึงความสัมพันธ์ตามล าดับขั้นระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือปฏิบัติงานตามความมุ่งหมายขององค์การในฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายบริหารให้
บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน (Koontz & Weirich, 1988) อ้างโดย ชัยธนัตถ์กร ภวิศพิริยะกฤติ (2553)  

4)  การประสานงาน (Coordinating) หมายถึงการเชื่อมโยงงานต่าง ๆ ให้สามารถ
ด าเนินการไปได้เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน มิใช่ต่างคนต่างท า เพ่ือให้เกิดความส าเร็จแต่ละ
บุคคลหรือหน่วยงานจะต้องท างานอย่างสอดประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นระดับใดในองค์การ ในแผนก
ต่าง ๆ ในสายล าดับบังคับบัญชา หรือระดับผู้บริหาร  ในทางราชการได้มีผู้ ให้นิยามของการ
ประสานงานไว้ว่า เป็นการจัดระเบียบวิธีการท างาน เพ่ือให้งานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ปฏิบัติงาน
ร่วมมือกันเป็นน ้าหนึ่งใจเดียวกัน ไม่ซ ้าซ้อน หรือขัดแย้งกัน ท าให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล (สถาบันด ารงราชานุภาพ, 2553)  การประสานงานจะช่วยให้การท างานบรรลุเป้าหมาย 
สะดวก ราบรื่น มีประสิทธิภาพและผลส าเร็จของงาน ขจัดปัญหาความซ ้าซ้อนของงาน เข้าใจสภาพ
ปัญหาของหน่วยงานอ่ืน อันจะน าไปสู่ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่อ ๆ ไป (ภคปภา นาถะพินธุ, 
2563)    

5)  การควบคุม (Controlling) เป็นการก าหนดภาระหน้าที่จะก ากับให้งานต่าง ๆ 
สามารถเข้ากันได้กับแผนที่ได้วางไว้แล้ว ให้เป็นไปตามกรอบแนวทางที่ก าหนด ไม่ว่าจะเป็นด้าน เวลา 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการท างาน หากปราศจาการควบคุมงานอาจไม่แล้วเสร็จตามแผน 
การควบคุมนี้รวมไปถึงปัจจัย ต่าง ๆ ทั้งวัตถุดิบและการผลิต ตลอดจนงบประมาณ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (รังสรรค์ อินท์จัน และพงษ์ศักดิ์ ซิมส์มอน 2560, น. 13)  และการ
ควบคุมยังหมายความถึงกระบวนการที่จะท าให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นตามที่ได้วางแผนไว้ เป็นความ
พยายามที่จะเปรียบเทียบระบบงานกับมาตรฐานแผน หรืวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ เป็นการตัดสินว่า
การด าเนินการเป็นไปตามที่วางแผนไว้หรือไม่  (ชัยเสฏฐ์  พรหมศรี, 2551)  
 ทฤษฎีทางการบริการ POCCC ซึ่งประกอบด้วย  การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ 
(Organize) การบังคับบัญชา (Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และการควบคุม 
(Controlling) เป็นปัจจัยที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน ล้วนแล้วแต่มีผลท าให้การจัดการองค์การมี
ประสิทธิภาพ  
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แนวคิดประสิทธิภาพขององค์การ ประสิทธิภาพหมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วน
ปัจจัยน าเข้า และส่งออก (Gordonet al, 1990, p. 14) หรืออัตราส่วนที่แสดงให้เห็นการปฏิบัติงานที่
เปรียบเทียบระหว่างหนึ่งหน่วย (Campbell, 1997, p. 36) อ้างโดย พลอย สืบวิเศษ (เรื่องเดิม, น. 130) 
ซึ่งแตกต่างจากค าว่าประสิทธิผลขององค์การ เนื่องจากประสิทธิผลเป็นการบรรลุเป้าหมายของ
องค์การท้ายสุด ประสิทธิภาพการท างานเป็นสิ่งที่ส าคัญของธุรกิจ หากองค์การใดมีประสิทธิภาพการ
ท างานสูงผลก าไรก็จะสูงไปด้วย ปริมาณงานต้องเป็นไปตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้ เวลาการ
ด าเนินการต้องอยู่ในมาตรฐาน และค่าใช้จ่ายจะต้องน้อยที่สุด หากองค์การใดให้ความส าคัญกับปัจจัย
เหล่านี้จะประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด (กันตยา เพ่ิมผล 2547, น. 38 อ้างโดย อัครเดช           
ไม้จันทร์, 2560, น. 2) 
 ประสิทธิภาพขององค์การจึงหมายถึงการที่องค์การสามารถด าเนินการตามภารกิจได้ ตาม
มาตรฐาน ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
 ความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตาก 
การวางแผน คือ การก าหนด แนวทางล่วงหน้าว่าองค์การจะท าอะไร ไปในทิศทางใด ในปัจจุบัน
องค์การต่าง ๆ ล้วนต้องมีการวางแผน ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นแผนระดับชาติ หรือระดับหน่วยงาน โดย 
สวิตต์ ดี อุดมวงศา และชาญเดช เจริญวิริยะกุล  (2564) ที่ศึกษาพบว่าการวางแผน ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเทศบาลต าบลศาลายา จังหวัดนครปฐม และ จารีนทร์ เอ่ียม
สุภาษิต (2564) ที่ ได้ศึกษาปัจจัยการจัดการที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามแนวคิดการเป็น
อุตสาหกรรมสีเขียว: กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าพลังความร้อน พบว่า ระดับการจัดการของโรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้อนตามแนวคิดการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว การวางแผนอยู่ในระดับมากที่สุด และงานศึกษา
ของชนากานต์ สุภลาภ (2562) ที่พบว่า ปัจจัยทางการบริหารที่มีความสัมพันธ์สูงสุดต่อแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน ได้แก่ การวางแผน  
 การวางแผนเป็นปัจจัยที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับความส าเร็จรวมถึงเป็นปัจจั ยที่ ใช้วัด
ประสิทธิภาพขององค์การได้ การวางแผนจะมีความสัมพันธ์กับกิจกรรมต่าง ๆ เพราะเป็นการก าหนด
แนวทางที่จะด าเนินการ การวางแผนจึงมีความส าคัญและมีผลต่อประสิทธิภาพของศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัดตาก 
 ความสัมพันธ์ของการจัดองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตาก 
การจัดองค์การเป็นการจัดระบบจัดวางโครงสร้างของบุคลากร ต าแหน่งงาน หรือองค์กรภายใน
องค์การ ซึ่งในการจัดองค์การ และประสิทธิภาพขององค์การนั้น ปวริศร์ ครุฑมุสิก (2561) ได้ศึกษา
พบว่า การจัดผังองค์การที่ดีและมีประสิทธิภาพ จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและการบริหารงาน และ 
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พระมหาสนอง ปจฺโจปการี (2562) ได้ศึกษาพบว่าปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การมี อิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลต าบลท่าอุเทน อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม  
 การจัดองค์การเป็นการก าหนดและวางต าแหน่งของการบังคับบัญชา หากมีการจัดองค์การที่
ดี และเหมาะสมจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตาก  
การจัดองค์การจึงมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตาก 
 ความสัมพันธ์ของการบังคับบัญชาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
ตาก การบังคับบัญชาสั่ งการ เป็นขั้นตอนวิธีการบริหารที่ส าคัญ  ในแต่ละองค์การจะต้องมี
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือบังคับบัญชาสั่งการ ให้ด าเนินการไปตามนโยบาย ค าสั่ง โดย กนก เพ่งจินดา 
(2561) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  
อ าเภอเมือง จังหวัดตราด พบว่า ปัจจัยค ้าจุนด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
บริหารงานของผู้บริหารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และ สุมาลี กฤษณโสภา และลัดดาวัลย์ ส าราญ 
(2561) ที่ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทซิงเกิ้ล 
พ้อยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) พบว่า ปัจจัยค ้าจุนด้านการปกครองบังคับบัญชาอยู่ใน
ระดับมีนัยส าคัญ 
 การบังคับบัญชาสั่งการคือการบริหารงานในภาพรวม เป็นการสั่งการโดยผู้มีอ านาจสั่งการ
ด าเนินการตามสายการบังคับบัญชาเพ่ือให้กระท าหรือไม่กระท าอย่างใดอย่างหนึ่ ง ซึ่ งจะมี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นด้านการจูงใจ ความพึงพอใจ การ
ยอมรับการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ที่จะท าให้มีผลต่อประสิทธิภาพ การบังคับบัญชาสั่งการจึงมี
ผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตาก 
     ความสัมพันธ์ของการประสานงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
ตาก การประสานงานนับว่ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะการด าเนินการในหน่วยงานของ
ราชการ การประสานงานคือการสื่อสารแนวทางการด าเนินการร่วมกันระหว่างบุคคลหรือหรือ
องค์การให้ปฏิบัติงานไปในแนวทางเดียวกัน ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างการประสานงานกับ
ประสิทธิภาพของสวิตต์ ดี อุดมวงศา และชาญเดช เจริญวิริยะกุล (เรื่องเดิม) ศึกษาพบว่าการ
ประสานงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารจัดการเทศบาลต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม และ จิตต์พัฒนา มะลิลา (2561) ที่ได้ศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
โครงการวิจัย คือมนุษย์สัมพันธ์ในการติดต่อประสานงาน และการท างานร่วมกันภายในหน่วยงานและ
ระหว่างหน่วยงาน และ จารีนทร์ เอ่ียมสุภาษิต (เรื่องเดิม) ที่ ได้ศึกษาปัจจัยการจัดการที่ส่งผลต่อการ
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ด าเนินงานตามแนวคิดการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว กรณีศึกษาพลังงานความร้อน พบว่ า ปัจจัยด้าน
การประสานงาน พยากรณ์ระดับความเป็นอตุสาหกรรมสีเขียว 
 การประสานงานเป็นกระบวนการที่จะท าให้การปฏิบัติต่าง ๆ รวมถึงการวางแผนและ
แนวนโยบายเป็นไปในทางเดียวกัน และจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องแสดงให้เห็นว่า การประสานงานมี
ความส าคัญท าให้องค์การมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล รวมถึง ผู้มีส่วนได้เสียขององค์การมี ความพึง
พอใจ การประสานงานจึงส่งผลต่อประสิทธิภาพของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตาก  
   ความสัมพันธ์ของการควบคุมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตาก 
การควบคุม เป็นการก าหนดแนวทางการติดตามการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ให้มีการ
ด าเนินการหรือรายงานผลภายในระยะเวลาที่ก าหนด ไม่ว่าจะเป็นด้านเวลา ด้านมาตรฐาน หรือด้าน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งได้มี สถาพร วิชัยรัมย์ (2560) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการน านโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไปปฏิบัติที่เทศบาลต าบลในจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ปัจจัยด้านการควบคุม
ประเมินผล และกระตุ้นส่งเสริมอยู่ในระดับมาก และจารีนทร์ เอ่ียมสุภาษิต (เรื่องเดิม) ได้ศึกษาปัจจัย
การจัดการที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามแนวคิดการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว กรณีศึกษา โรงไฟฟ้า
พลังความร้อน พบว่า ปัจจัยด้านการควบคุมสามารถร่วมกันพยากรณ์ระดับความเป็นอุตสาหกรรมสี
เขียวของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนได้ และสอดคล้องกับงานศึกษาอิทธิพลต่อการบริหาร
งบประมาณที่มีต่อประสิทธิผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย (วิไลลักษณ์ วงค์ชัย, 
2561) ที่พบว่า การบริหารงบประมาณด้านการติดตามผลการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ประสิทธิผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญ 
  การควบคุมติดตามเป็นการควบคุมเพ่ือให้มีการด าเนินการตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ใน
แผนงาน หรือการประสานงาน หากมีการควบคุมติดตามที่ดีการด าเนินการขององค์การจะมี
ประสิทธิภาพ และมีความส าเร็จต่อการจัดการในองค์การ การควบคุมติ ดตามที่ดีจึงส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตาก 
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วิธีศึกษาและเก็บข้อมูล 
  

การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลัก 
ประกอบการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เอกสาร หนังสือราชการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1)  ประชากร ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในงานวิจัย ได้แก่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตาก รวม 8 คน ได้แก่ หัวหน้าส านักงานจังหวัดตาก 1 คน 
ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด 1 คน ข้าราชการต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
และนิติกร จ านวน 3 คน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตาก (จ้างเหมาบริการ) จ านวน 3 คน  

2)  เครื่องมือที่ ใช้ในการศึกษา  ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เนื้อหา
ครอบคลุมตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย และให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบแล้ว 

3)  การวิเคราะห์ข้อมูล ด าเนินการสัมภาษณ์รายบุคคลกับกลุ่มประชากรที่ก าหนด
ไว้ ท าการจดบันทึกค าสัมภาษณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคน และท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดย มีการ
ตรวจสอบข้อมูลด้วยหลัก ใช้หลักการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากเอกสารหลักฐาน 
การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และแบบสัมภาษณ์ โดยน าข้อมูลมาจัดท ารูปแบบหรือแผนภาพ
ความสัมพันธ์ และจัดการข้อมูลหาความเกี่ยวข้องกับตัวแปรนั้น ๆ และสรุปความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรทั้งหมดเพ่ืออภิปรายผลต่อไป 

ปัจจัยด้านการบรหิาร 

1. การวางแผน (Planning) 

2. การจัดองค์การ (Organize) 

3. การบังคับบัญชา (Commanding) 

4. การประสานงาน (Coordinating)  

5. การควบคุม (Controlling) 

ประสทิธิภาพ              

การปฏิบัติงาน         

ของศูนยด์ ารงธรรม

จังหวัดตาก  
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ผลการศึกษา 
  

1)  ข้อมูลของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ กลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการวิจัยประกอบด้วย เพศชาย 4 คน เพศหญิง 4 คน ช่วงอายุ 20 -30 ปี 1 คน 
ช่วงอายุ 30-40 ปี 3 คน ช่วงอายุ 40-50 ปี 3 คน ช่วงอายุ 50-60 ปี 1 คน จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 6 คน และปริญญาโท 2 คน ประสบการณ์ท างานที่ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตากเฉลี่ย 4.75 ปี 

2)  ปัจจัยด้านการวางแผนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตาก  การ
วางแผนของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตากในส่วนของการวางแผนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักของศูนย์
ด ารงธรรมจังหวัดตาก  คือการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ในลักษณะการตั้งรับจากประชาชนทั่วไป 
การรับเรื่องร้องเรียนจะรับเรื่องทุกเรื่องที่เข้ามาสู่ระบบ จากนั้นจะมีการแจ้งประสานหน่วยงานที่ มี
ภารกิจหน้าที่ตามกฎหมายให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จากนั้นรายงาน
ผลมายังผู้ว่าราชการจังหวัดตากพิจารณายุติเรื่อง การวางแผน  มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของ
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตาก เนื่องจากหากมีการวางแผนที่ชัดเจน เหมาะสม จะท าให้ภารกิจไม่มาก
เกินไป ในปัจจุบันศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตากมีแผนการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ คือ รับทุกเรื่อง อาจ
ท าให้ภารกิจมีมากเกินไป ไม่มีการคัดกรองความส าคัญของเรื่องแต่ละเรื่อง หากภารกิจมากเกินไปจะ
ท าให้การด าเนินการไม่มีประสิทธิภาพ  

3)  ปัจจัยด้านการจัดองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตาก 
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตาก มีการจัดองค์การขณะปฏิบัติการในลักษณะของคณะกรรมการโดยท างาน
ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ในแต่ละเรื่องให้แล้วเสร็จไปโดย
จะต้องรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดตากที่จะมีอ านาจสั่งการในการยุติเรื่อง หรือตรวจสอบข้อเท็จจริง
เพ่ิมเติม ส าหรับโครงสร้างส่วนราชการ มีกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ส านักงานจังหวัดตาก เป็น
หน่วยที่ท าหน้าที่ประสานงานและสนับสนุน การจัดองค์การมีผลต่อประสิทธิภาพศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัดตาก หากมีการจัดองค์การที่ให้ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตากมีอ านาจหน้าที่ที่เหมาะสม จะท าให้
การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ได้รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ เนื่องจากปัจจุบันศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
ตากมีอ านาจหน้าที่เพียงการประสานงาน และสนับสนุนเท่านั้น อาจเป็นปัญหาต่อประสิทธิภาพการ
ท างาน 

4)  ปัจจัยด้านการบังคับบัญชาสั่งการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
ตาก การบังคับบัญชาของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตาก มีสายการบังคับบัญชาในระบบราชการ มีการรับ
ฟังค าสั่งตามสายการบังคับบัญชา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด มีส านักงาน
จังหวัดตาก เป็นราชการส่วนภูมิภาค  และมีกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด อยู่ในส านักงานจังหวัด 
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ตามล าดับขั้นบังคับบัญชา ส าหรับการบังคับบัญชาที่ดี  ท าให้สายการบังคับบัญชาไม่ซ ้าซ้อน ไม่
คลุมเครือ มีสายการบังคับบัญชาไม่มาก มีการมอบอ านาจการปฏิบัติงานที่เหมาะสม จะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตาก    

5)  ปัจจัยด้านการประสานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตาก การ
ประสานงานคือการด าเนินการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานราชการ หรือบุคคลหรือเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ที่จะสื่อสารข้อมูลเป็นไปในแนวทางเดียวกัน การประสานงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
ตากจะแบ่งออกเป็นการประสานงานแบบเป็นทางการ ได้แก่  การใช้หนังสือราชการ และการ
ประสานงานแบบไม่เป็นทางการได้แก่ การประสานงานแจ้งข้อมูลตามช่องทางต่าง ๆ เช่นก าร
โทรศัพท์ หรือสังคมออนไลน์ แอพพลิเคชั่นไลน์ เฟซบุ๊ค เพ่ือประสานข้อมูลการปฏิบัติของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน การประสานงานส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์
ด ารงธรรม เพราะศูนย์ด ารงธรรมเป็นหน่วยงานที่จะต้องปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมาย การประสานงานจะช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน งานส าเร็จ
อย่างรวดเร็ว ด้วยวิธีการประสานงานที่เหมาะสม หลากหลาย และเป็นไปด้วยความยืดหยุ่นจะท าให้
การท างานมีประสิทธิภาพ 

6)  ปัจจัยด้านการควบคุมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตาก การ
ควบคุมคือการติดตามการด าเนินการที่ได้มีการสั่งการไว้โดยผู้บังคับบัญชา หรือแนวนโยบายที่ก าหนด
ไว้ กรณีของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตากได้มีระบบการควบคุมติดตามผลการด าเนินการภารกิจหลัก คือ
การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ โดยมีก าหนดระยะเวลาการรายงานผลไว้ โดยทั่วไปก าหนดไว้ที่ 15 วัน 
หากไม่ได้รับรายงานผลการปฏิบัติงานจะต้องมีการติดตามทวงถามให้รายงานผลตามก าหนดเวลา การ
ควบคุมถือเป็นการติดตามผล จึงส่งผลต่อประสิทธิภาพของศูนย์ด ารงธรรม เนื่องจากการติดตามผลท า
ให้มีการแจ้งเตือนให้หน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันกับศูนย์ด ารงธรรมที่มีภารกิจจ านวนมาก อาจ
หลงลืมหรือมิได้รายงานผลการปฏิบัติงานภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากมีระบบการควบคุมติดตาม
ผลที่ดีจะท าให้หน่วยงานที่ปฏิบั ติงานร่วมกันรายงานผลภายในก าหนดเวลา สามารถด าเนินการ          
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จนได้ข้อยุติ 

 

สรุปและอภิปรายผล 
  

งานวิจัย ปัจจัยด้านการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน กรณีศึกษา ศูนย์ด ารง
ธรรมจังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรศูนย์ด ารง
ธรรมจังหวัดตาก และ  2) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของ
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บุคลากรศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตาก มีการสรุปและอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ผ่านตัวแปร
ที่ศึกษา ดังนี้ 
 ปัจจัยด้านการวางแผนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตาก จากการ
วิจัยพบว่า การวางแผนมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตาก เนื่องจากการ
วางแผนที่ดีจะท าให้มีระบบการรับและด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ชัดเจน รวมถึงกระบวนการ
ให้เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ ก าหนด สอดคล้องกับทฤษฎีการบริหาร 
POCCC  และงานวิจัยของ สวิตต์ ดีอุดมวงศา และชาญเดช เจริญวิริยะกุล (2564) ที่ศึกษาพบว่าการ
วางแผน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเทศบาลต าบลศาลายา จังหวัดนครปฐม และ 
จารีนทร์ เอ่ียมสุภาษิต (2564) ที่ได้ศึกษาปัจจัยการจัดการที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามแนวคิดการ
เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว: กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าพลังความร้อน พบว่า ระดับการจั ดการของโรงไฟฟ้า
พลังงานความร้อนตามแนวคิดการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว การวางแผนอยู่ในระดับมากที่สุด ในส่วน
ปัจจัย การจัดหน่วยงาน การสั่งการบังคับบัญชา การประสานงาน และการควบคุม อยู่ในระดับมาก              
และงานศึกษาของชนากานต์ สุภลาภ (2562) ที่พบว่า ปัจจัยทางการบริหารที่มีความสัมพันธ์สูงสุดต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การวางแผน จากงานศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการที่ส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณศึีกษา เทศบาลต าบลท่าทอง จังหวัดพิษณุโลก 
 ปัจจัยด้านการจัดองค์การส่งผลต่อประสิทธิภาพของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตาก จากการ
วิจัยพบว่า การจัดองค์การส่งผลต่อประสิทธิภาพของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตาก หากการจัดองค์การ
ให้มีอ านาจหน้าที่อย่างเหมาะสมจะท าให้การด าเนินการเรื่องรอ้งเรียนร้องทุกข์ตามภารกิจเป็นไปด้วย
ความรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการบริหาร POCCC และงานวิจัยของ พระมหาสนอง ปจฺโจปการี 
(2562) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลต าบลท่าอุเทน 
อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม พบว่า ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การมีผลต่อประสิทธิภาพ และ ปวริศร์ 
ครุฑมุสิก (2561) ได้ศึกษาพบว่า การจัดผังองค์การที่ดีและมีประสิทธิภาพ จะส่งผลต่อประสิทธิภาพ
และการบริหารงาน  และสุคนธ์ เครือน ้าค า (2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
บริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุดรธานี ได้พบว่า ตามความเห็นของนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ อ านวยการกองคลังหรือหัวหน้า
ส่วนการคลังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี พบว่า การจัดองค์การจะมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.001 
  ปัจจัยด้านการบังคับบัญชาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตาก 
ผลการวิจัย พบว่า การบังคับบัญชามีผลต่อประสิทธิภาพของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตาก หากมี
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โครงสร้างการบังคับบัญชาที่ เหมาะสมไม่ซ ้าซ้อนกั น และกระจายอ านาจจะท าให้ภารกิจมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี การบริหาร POCCC  และ กนก เพ่งจินดา (2561) ที่ได้ศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  อ าเภอเมือง 
จังหวัดตราด พบว่า ปัจจัยค ้าจุนด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน
ของผู้บริหารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และ สุมาลี กฤษณโสภา และลัดดาวัลย์ ส าราญ (2561) ที่ได้
ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทซิงเกิ้ล พ้อยท์ พาร์ท 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) พบว่า ปัจจัยค ้าจุนด้านการปกครองบังคับบัญชาอยู่ในระดับมี
นัยส าคัญ 
 ปัจจัยด้านการประสานงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตาก 
ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านการประสานงานส่งผลต่อประสิทธิภาพของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตาก 
หากมีการประสานงานที่เหมาะสมสามารถท าให้งานเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับ ทฤษฎีทางการบริหาร POCCC และงานวิจัยของสวิตต์ ดีอุดมวงศา และชาญเดช 
เจริญวิริยะกุล (เรื่องเดิม) ศึกษาพบว่าการประสานงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
เทศบาลต าบลศาลายาอ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ร่วมกับปัจจัยอ่ืน ๆ และ จิตต์พัฒนา มะลิลา 
(2561) ที่ได้ศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยด้านการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย คือมนุษย์สัมพันธ์ในการ
ติดต่อประสานงาน และการท างานร่วมกันภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน และ จารีนทร์ 
เอ่ียมสุภาษิต (เรื่องเดิม) ที่ได้ศึกษาปัจจัยการจัดการที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามแนวคิดการเป็น
อุตสาหกรรมสีเขียว กรณีศึกษาพลังงานความร้อน พบว่า ปัจจัยด้านการประสานงานร่วมกับปัจจัยอ่ืน ๆ 
พยากรณ์ระดับความเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว  
 ปัจจัยด้านการควบคุมที่ส่งผลต่อต่อประสิทธิภาพของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตาก 
ผลการวิจัย พบว่า การควบคุมส่งผลต่อประสิทธิภาพของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตาก เนื่องจากหากมี
การติดตามผลภารกิจเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตาก จะท าให้ภารกิจเสร็จสิ้น
ภายในก าหนดเวลา การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ ทฤษฎีการบริหาร POCCC และ
สถาพร วิชัยรัมย์ (2560)  ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการน านโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไปปฏิบัติ
ที่เทศบาลต าบลในจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ปัจจัยด้านการควบคุมประเมินผล และกระตุ้นส่งเสริมอยู่ ใน
ระดับมาก และจารีนทร์ เอ่ียมสุภาษิต (เรื่องเดิม) ได้ศึกษาปัจจัยการจัดการที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน
ตามแนวคิดการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว กรณีศึกษา โรงไฟฟ้าพลังความร้อน พบว่า ปัจจัยด้านการ
ควบคุมสามารถร่วมกันพยากรณ์ระดับความเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน
ได้ และสอดคล้องกับงานศึกษาอิทธิพลต่อการบริหารงบประมาณที่มีต่อประสิทธิผลการด าเนินงาน
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ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย (วิไลลักษณ์ วงค์ชัย, 2561) ที่พบว่า การบริหารงบประมาณด้านการ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมใน
ประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญ   
 

ข้อเสนอแนะ 
 
จากผลการศึกษาที่พบว่า ปัจจัยในด้านการบริหาร POCCC มีความส าคัญส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการท างานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตากทุกด้าน และมีล าดับความส าคัญมากน้อย
แตกต่างกันไป ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะในการพัฒนางานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตาก เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตาก และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้  
 
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตาก 

1)  แผนการปฏิบัติงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตาก ถือเป็นการด าเนินการเชิงรับ คือการ
รอรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชนที่เข้ามาติดต่อ และร้องเรียนรวมถึงขอค าปรึกษากับศูนย์
ด ารงธรรมจังหวัดตาก ในปัจจุบันก าหนดให้รับทุกเรื่อง ท าให้ปริมาณงานมีมากเกินไป ควรมีการ
วางแผนก าหนดแนวทางเรื่องร้องเรียนที่จะรับด าเนินการอย่างชัดเจน ว่ารับเรื่องใด หรือไม่รับเรื่องใด 
และก าหนดแนวทางการด าเนินการในแต่ละเรื่องให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน
ได้ จะท าให้การด าเนินการของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตากมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

2)  ด้านการติดตามผลการด าเนินการ ในปัจจุบันศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตาก มีระบบการ
ติดตามผลอยู่แล้ว แต่เนื่องด้วยภารกิจงานที่มีเป็นจ านวนมาก ระบบการติดตามจึงไม่ได้รับการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานเท่าที่ควร จึงควรให้มีระบบการติดตามโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการออกแบบ
ระบบให้มีการเตือนเมื่อเรื่องค้างถึงก าหนดรายงานผล จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงาน ได้ทราบถึง
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ครบก าหนด และสามารถติดตามได้ ท าให้เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ได้ข้อยุติ
ภายในเวลาที่ก าหนด ในส่วนของมิติด้านผู้รับบริการควรมีระบบการติดตามผลการด าเนินการโดยผู้
ร้องเรียน ผ่านระบบสารสนเทศ โดยก าหนดให้มีการแจ้งผลตอบผู้ร้องเรียนผ่านระบบสารสนเทศ ใน
ขั้นตอนการรับเรื่อง ขั้นตอนการด าเนินการ และผลการด าเนินการเมื่อแล้วเสร็จ ในส่วนนี้จะท าให้ผู้
ร้องเรียนได้ติดตามเรื่องร้องเรียนของตน ซึ่งเป็นแนวทางในการควบคุมอีกทางหนึ่งด้วย   

3)  การจัดองค์การของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตาก ปัจจุบันมีการจัดองค์การแบบบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามอ านาจหน้าที่ ในลักษณะการท างานแบบคณะกรรมการด าเนินการ
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เป็นเรื่อง ๆ ไป โดยมีกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ส านักงานจังหวัดตาก 
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ปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ ท าให้ต้องรอการรายงานผล หรือต้องรอความพร้อมของหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพ่ือเริ่มการปฏิบัติงาน ในกรณีนี้จึงควรมีการให้อ านาจหน้าที่กับ กลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัด ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน เบื้องต้น หรือพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่รายงานผล
กลับมาให้ชี้แจง หรือตรวจสอบเพิ่มเติม ไม่ต้องรายงานให้ผู้ว่าราชการ จังหวัดตากรับทราบหรือสั่งการ
ก่อน อันจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดในการจัดการงานในภารกิจให้รวดเร็ว
มากขึ้น 

4)  ในการประสานงาน ควรมีการก าหนดช่องทางการประสานงานให้เป็นลายลักษณ์อักษร
ชี้แจงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด ให้ปฏิบัติตามแนวทางการประสานงานเรื่องร้องเรียน
แบบไม่เป็นทางการเพ่ือเพ่ิมช่องทางนอกจากการรายงานผล นอกจากประสานงานด้วยหนังสือ
ราชการ โดยอาจจะก าหนดเป็นคู่มือการปฏิบัติเรื่องการประสานตามช่องทางต่าง ๆ เช่น ระบบ
สารสนเทศ (ถ้ามี) แอพพลิเคชั่น ไลน์ หรือใช้ระเบียบวิธีสารบรรณในการแก้ไขปัญหา โดยมอบอ านาจ
ให้หัวหน้าส านักงานจังหวัด หรือผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ลงนามในหนังสือ
ประทับตราเพ่ือประสานงานเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
ภายหลัง อันเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือเสนอเรื่องต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูง ที่มีภารกิจ
เป็นจ านวนมาก การสั่งการอาจล่าช้า  

5)  ในการบังคับบัญชา ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตากควรมีสายการบังคับบัญชาที่เชนเจนไม่
ซ ้าซ้อน ควรมีการมอบอ านาจการบังคับบัญชาอย่างเหมาะสม เพ่ือให้ภารกิจเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
ไม่ต้องรอสายการบังคับบัญชาตามระบบราชการปกติที่ต้องรายงานผลตามล าดับขั้น ท าให้ภารกิจ
ล่าช้า  
 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยครั้งต่อไป 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญซึ่ง
เป็นผู้ปฏิบัติงานอยู่ที่ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตาก ทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ที่มีประสบการณ์ในการ
ท างานโดยใช้ทฤษฎีทางการบริหารเป็นกรอบแนวคิด จึงเป็นขอบเขตขอบเขตการวิจัยที่ได้ผลการวิจัย
จากมุมมองของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผลการวิจัย น าไปพัฒนางานในด้านการบริหารขององค์การ
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ครอบคลุมทุกด้าน และน าไป
สนับสนุนปัจจัยทางการบริหาร ควรมีการวิจัยในลักษณะการประเมินผลองค์การโดยประเมิน
ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตาก ครอบคลุมในด้านการส ารวจความคิดเห็น
ของประชาชนผู้รับบริการ ถึงการให้บริการและประสิทธิภาพของงานบริการ ผลส าเร็จด้านปั จจัย
น าเข้า ปัจจัยส่งออก กล่าวคือเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และผลส าเร็จภายใช้ระยะเวลานานเท่าใด และ
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มิติด้าน ผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน คือ ผู้ปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตาก ได้แก่ ส่วนราชการใน
จังหวัดตาก ว่ามีความคิดเห็นและแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตากอย่างไร 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่การพัฒนาบทบาทและขับเคลื่อนการท างาน 
ของคณะกรรมการหมูบ่้าน (กม.) ให้มีประสทิธิภาพ กรณีศึกษา  

ต าบลภูน ้าหยด อ าเภอวิเชียรบุร ีจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

พิรพร ทองล*ี 
 

บทคัดย่อ 
  

การศึกษาการท างานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ต าบลภูน ้าหยด อ าเภอวิเชียรบุรี 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดท าการศึกษาเพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาบทบาทและก าหนดแนวทางการ
ท างานของคณะกรรมการหมู่บ้าน  (กม .) ต าบลน ้าหยด อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์                 
ให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล จากประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ คือ คณะกรรมการหมู่บ้านในพ้ืนที่ต าบลน ้าหยด อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 16 
หมู่บ้าน รวมจ านวน 240 คน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ 
(percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และทดสอบโดย
ใช้สถิติ  t-test,one-way ANOVA, least significant difference (LSD), pearson's correlation 
coefficient และ stepwise multiple regression analysis  
 ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาบทบาทและขับเคลื่อนการท างานของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.86) และประสิทธิภาพ    
ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.83) และ
จากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) พบว่า เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา สถานภาพที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของคณะกรรมการ
หมู่บ้าน (กม.) แตกต่างกันโดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P-Value <0.05 ปัจจัยแวดล้อมภายนอก              
ที่มี อิทธิพลต่อการพัฒนาบทบาทและขับเคลื่อนการท างานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม .)           
ให้มีประสิทธิภาพประกอบด้วย ปัจจัยด้านดุลยภาพชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว  ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านแรงจูงใจและสวัสดิการปัจจัยด้านกฎระเบียบข้อสั่งการ
ของรัฐบาลรวมทั้ งหมด 4 ด้านมีความสัมพันธ์ เชิ งบวกต่ อประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งาน               

 
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P-Value <0.01 วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear 
Regression Analysis) โดยวิธี Stepwise พบว่าตัวแปรอิสระที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการ
ท างานมี 2 ตัวแปร ได้แก่ ด้านกฎระเบียบข้อสั่งการนโยบายของรัฐบาล และด้านแรงจูงใจและ
สวัสดิการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ถ้ามีองค์ประกอบ 2 ด้านนี้มากข้ึนจะมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานมากขึ้นอีกด้วย 

 
ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพ พัฒนา ทักษะ 
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บทน า 

 
กรมการปกครอง ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการสร้าง สังคมอยู่เย็น เป็นสุข จึงได้ก าหนด 

10 Flagships to DOPA New Normal 2021 โดยได้ก าหนดให้โครงการสร้างความเข้มแข็งของ
หมู่บ้าน โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง เป็นหนึ่งในภารกิจส าคัญ
เร่งด่วนที่ต้องผลักดันให้เกิดผลส าเร็จมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและเกิดการมีส่วนร่วมมากขึ้น        
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้าน โดยการปูพ้ืนฐานการพัฒนาในทุกมิติตลอดจนส่งเสริมให้การ
พัฒนาอย่างสร้างสรรค์ภายใต้การน าของคณะกรรมการหมู่บ้าน ให้สามารถกระตุ้นและเสริมสร้าง
บทบาทในการท างานของ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) คณะกรรมการกลาง
หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ให้สามารถบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขแก่ประชาชนในหมู่บ้าน        
ได้อย่างแท้จริง ตลอดจนให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส าคัญและบทบาทของคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ดังนั้น จึงต้องการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาบทบาทและขับเคลื่อนการท างานของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ให้มีประสิทธิภาพ กรณีศึกษาต าบลภูน ้าหยด อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ์ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานราชการผู้ที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) 
ต าบลภูน ้าหยด อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขก าหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน ให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 

 

วัตถุประสงคข์องการศึกษา 

 
1) เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคในการท างานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ต าบลภูน ้าหยด 

อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  
2) เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาบทบาทและก าหนดแนวทางการท างานของคณะกรรมการ

หมู่บ้าน (กม.) ต าบลภูน ้าหยด อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้สามารถขับเคลื่อนนโยบาย 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ค าถามของการวิจัย 
 
ปัจจัยอะไรบ้างที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาบทบาทและขับเคลื่อนการท างานของคณะกรรมการ

หมู่บ้าน (กม.) ให้มีประสิทธิภาพ และมีแนวทางการพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)   
ได้อย่างไร 

 

ทบทวนวรรณกรรมหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาบทบาทและขับเคลื่อนการท างานของคณะกรรมการหมู่บ้าน 
(กม.) ให้มีประสิทธิภาพ กรณีศึกษาต าบลภูน ้าหยด อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีการ
ทบทวนแนวคิดและทฤษฎี 4 ส่วน คือ ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา แนวคิด
ว่าด้วยประสิทธิภาพ และระเบียบกฎหมายเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือน ามาสร้าง    
กรอบแนวคิดและข้อเสนอแนะ โดยการสังเคราะห์งานวิจัยเป็นกระบวนวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบ
ส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการด าเนินการวิจัย 
เพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่ค้นพบใหม่หรือเกิดชุดความรู้ใหม่ขึ้นมา การสังเคราะห์งานวิจัย ท าโดยการ
ประมวลผลโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์  (Statistics Package for The 
Social Sciences: SPSS for Window) คือ การสังเคราะห์ค่าตัวเลข ค่าสถิติท่ีปรากฎขึ้นอย่างเป็นระบบ  
 ส าหรับการสังเคราะห์การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาบทบาทและขับเคลื่อน       
การท างานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ให้มีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา ต าบลภูน ้าหยด อ าเภอ
วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการวิเคราะห์กระบวนการวิจัย และ         
ข้อค้นพบจากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมา แล้วน ามาอภิปรายวิเคราะห์ข้อมูลที่ค้นพบในแต่เรื่อง แล้วน ามา
สรุปเป็นภาพรวมเพ่ือให้เห็นถึงทิศทางของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ของ ต าบลภูน ้าหยด อ าเภอ
วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  

ระเบียบวิธีวิจัย 
  

ขอบเขตประชากร คือ คณะกรรมการหมู่บ้านในพ้ืนที่ต าบลภูน ้าหยด อ าเภอวิเชียรบุรี 
จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 16 หมู่บ้าน รวมจ านวน 240 คน 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ก าหนดขึ้น ไปด าเนินการเก็บข้อมูล          
โดยได้ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ เข้าเก็บข้อมูลไปยังประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน จ านวน      
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16 หมู่บ้าน อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ บ้านยางสามต้น บ้านล ากระทิง บ้านคลองยาง 
บ้ านซับดีปลี  บ้ านซับมะหาด บ้ านรวมทรัพย์  บ้ านพระที่ นั่ ง บ้ านซับ โอบ บ้ านภูน ้ าหยด                  
บ้านกลุ่มชัยนาท บ้านซับม่วง บ้านยางจ่า บ้านหินสามบ่อ บ้านพรหมประชาสรรค์ บ้านวังลึก       
บ้านหนองภิรมย์ ในพ้ืนที่ต าบลน ้าหยด อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือขอความร่วมมือ      
เข้าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายจ านวน 240 คน โดยผู้วิจัยแจกแบบสอบถามผ่านประธานกรรมการ
หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน ทั้งนี้ใช้เวลาเก็บข้อมูลทั้งสิ้น 7 วัน จากนั้นท าการรวบรวมข้อมูล จัดแยกข้อมูล
เป็นหมวดหมู่และตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลที่จัดเก็บมาเพ่ือน ามาประมวลผลข้อมูลต่อไป 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับ
การวิจัยครั้งนี้  ใช้แบบสอบถามจ านวน 240 ชุด ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังต่อไปนี้  ส่วนที่  1          
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของคณะกรรมการหมู่บ้าน  (กม.) ในพ้ืนที่ต าบล           
ภูน ้าหยด อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์โดยข้อค าถามเป็นลักษณะแบบส ารวจรายการ         
(Check-List) ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ทักษะการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และอาชีพ ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา
บทบาทและขับเคลื่อนการท างานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ให้มีประสิทธิภาพโดยข้อค าถาม
เป็นลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งใช้เป็นตัวแปรอิสระในการศึกษา ได้แก่ 
1) ด้านดุลยภาพชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว  2) ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติ งาน                
3) ด้านแรงจูงใจและสวัสดิการ 4) ด้านกฎระเบียบข้อสั่ งการนโยบายของรั ฐบาล ส่วนที่  3                   
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในพ้ืนที่ต าบล      
ภูน ้ าหยด อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยใช้ค าถามที่ เป็นลักษณะแบบมาตราส่วน        
ประมาณค่า (Rating Scale) ตัวแปรตามในการศึกษา ไดแ้ก ่ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเวลาคุณภาพ
และปริมาณงาน ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นลักษณะ     
แบบค าถามเพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เสนอข้อคิดเห็นอ่ืนปลายเปิด  
 การวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผล เป็นการวิเคราะห์สถิติในการท าวิจัย ดังนี้ 1) สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) อธิบายลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่               
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การแจกแจงความถี่และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยจ าแนกประชากร           
ตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับความรู้ความสามารถในการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและต าแหน่งหน้าที่ งานปัจจุบัน 2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใช้เพ่ือ
วิเคราะห์ข้อมูลระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม เพ่ือทดสอบสมมติฐานที่ได้ก าหนดไว้ส าหรับการ
ประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การวิเคราะห์เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างตัวแปร วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าการทดสอบที-เทส Independent Sample T-test 
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เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างตัวแปรอิสระที่มี  2 กลุ่มใช้สถิติ  (One-way ANOVA) 
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัว แปรอิสระที่มีตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป และท าการวิเคราะห์ความ
แตกต่างรายคู่โดยวิธี Lest Square Difference (LSD) โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 3) การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ การ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระหลายตัวกับตัวแปรตาม 
1 ตัวและศึกษาว่ามีตัวแปรอิสระตัวใดบ้างที่ร่วมกันอธิบายการผันแปรของตัวแปรตาม ระยะเวลาที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้ระหว่างเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2564 ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่คาดว่าจะมี
ความสัมพันธ์ประสิทธิภาพการท างานของคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือน ามาสร้างกรอบแนวคิดและ
ข้อเสนอแนะ โดยได้น าตัวแปรอิสระปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา, ทักษะ
การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ,อาชีพ) ปัจจัยแวดล้อมภายนอก (ด้านดุลยภาพชีวิตการท างานและ
ชีวิตส่วนตัว ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ด้านแรงจูงใจและสวัสดิการและด้านกฎ ระเบียบ 
ข้อสั่งการ นโยบายของรัฐบาล) และผลกระทบที่ได้จากการศึกษา คือ แนวทางในการพัฒนาบทบาท
และขับเคลื่อนการท างานของคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.)ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 จากตัวแปรอิสระ ตัวแปรตามและผลกระทบที่ได้จากการศึกษา สามารถก าหนดเป็นกรอบ
แนวคิดของการศึกษาได้ดังภาพที่ 1 
 

  ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  

ปัจจัยส่วนบุคคล  
- เพศ 
- อายุ 
- สถานภาพ 
- ระดับการศึกษา 
- ทักษะการใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- อาชีพ 
ปัจจัยแวดล้อมภายนอก 
- ด้านดุลยภาพชีวิตการท างานและ ชีวิตส่วนตัว 
- ดา้นสภาพแวดล้อมในการปฏิบัตงิาน 
- ด้านแรงจูงใจและสวัสดิการ 
- ด้านกฎ ระเบยีบ ข้อสั่งการ นโยบายของรัฐบาล 

 

 

 

 

ประสิทธิภาพการท างานของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.)  
 

- ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
- ด้านเวลา 
- ด้านคุณภาพ 
- ด้านปริมาณงาน 
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ผลการศึกษา 
  

จากการศึกษาผู้วิจัยสามารถจ าแนกผลการศึกษาในรูปแบบของตารางประกอบค าบรรยาย
และการทดสอบสมมติฐานที่เกี่ยวกับตัวแปรแต่ละตัว โดยแบ่งการน าเสนอออกเป็น 4 ส่วน คือ       
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในพ้ืนที่ต าบลภูน ้าหยด 
อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่มีอิทธิพลต่อ    
การพัฒนาบทบาทและขับเคลื่อนการท างานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ให้มีประสิทธิภาพ     
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในพ้ืนที่ต าบล       
ภูน ้าหยด อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของประชากรที่ผู้วิจัยจะน ามาสังเคราะห์ พบว่า 1) ประชากร
เพศจ าแนกตามกลุ่มประชากรดังต่อไปนี้  1. เพศชาย มีประชากร จ านวน 156 คน 2. เพศหญิง             
มีประชากรจ านวน 84 คน 2) อายุ ประชากรส่วนใหญ่มีอายุช่วง 51-60 ปี จ านวน 80 คน รองลงมา
คือมีอายุช่วง 41-50 ปีจ านวน 74 คนถัดมาคืออายุ 61 ปีขึ้นไปจ านวน 40 คนมีอายุช่วง 31-40 ปี
จ านวน 38 คนและมีช่วงอายุ 18-30 ปีจ านวน 8 คน 3) ระดับการศึกษา ประชากรส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3-6 หรือเทียบเท่า จ านวน 110 คน รองลงมาคือมีระดับการศึกษาต ่ากว่า
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 97 คน มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจ านวน 18 คน มีระดับ
การศึกษาอ่ืน ๆ จ านวน 15 คน และระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีจ านวน 0 คน 4) สถานภาพ 
ประชากรส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 202 คน รองลงมาคือมีสถานภาพโสด จ านวน 24 คน 
มีสถานภาพหย่าร้างจ านวน 6 คน ถัดมาคือมีสถานภาพหม้าย จ านวน 5 คน และมีสถานภาพ     
แยกกันอยู่จ านวน 3 คน 5) ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประชากรส่วนใหญ่มีทักษะพอใช้   
จ านวน 131 คน รองลงมาคือมีทักษะดี จ านวน 42 คน มีทักษะไม่มี จ านวน 39 คน ถัดมาคือมีทักษะ
ดีมาก จ านวน 24 คน และมีทักษะดีเยี่ยมจ านวน 4 คน  
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อการพัฒนาบทบาทและขับเคลื่อนการ
ท างานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) พบว่า ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา
บทบาทและขับเคลื่อนการท างานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ระดับค่าเฉลี่ย 3.86 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านแรงจูงใจและ
สวัสดิการมีค่าเฉลี่ย 3.86 รองลงมาคือด้านกฎระเบียบข้อสั่งการของรัฐบาลมีค่าเฉลี่ย 3.73 ถัดมาคือ
ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ย 3.68 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุดคือ ด้านดุลยภาพ
ชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัวมีค่าเฉลี่ย 3.37 โดยแยกตามด้าน ดังนี้  
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1)  ด้านแรงจูงใจและสวัสดิการ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ (กม.) 
พบว่าระดับความคิดเห็นพัฒนาบทบาทและขับเคลื่อนการท างานของคณะกรรมการหมู่บ้านโดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ท่านควรได้รับการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ต้องทราบเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจในการท างาน ความ
คิดเห็นอยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 3.86 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด ได้แก่ ท่านควรได้รับการยกย่องชมเชย                
ในประกาศนียบัตรทุกครั้งที่ให้ความร่วมมือรวมถึงออกบัตรประจ าตัวคณะกรรมการหมู่บ้านอยู่ใน
ระดับค่าเฉลี่ย 3.59  

2)  ด้านกฎระเบียบข้อสั่งการต่อการพัฒนาบทบาทและขับเคลื่อนการท างานของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) พบว่าระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ควรเพ่ิมประสิทธิภาพการช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ใหญ่บ้าน    
โดยสนับสนุนการท างานและเห็นความส าคัญการท างานของคณะกรรมการหมู่บ้านให้มากขึ้น  และ
ควรเพ่ิมความรู้ความสามารถ เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้จากการท างานร่วมกัน          
โดยอ าเภอเป็นหน่วยอบรมให้เป็นระบบชัดเจนและมีความต่อเนื่องอยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 3.73 และข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด ได้แก่ ควรให้คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ทราบขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของ
ตนเองโดยทางวิธีการต่าง ๆ เช่น ช่องทางการสื่อสารทางระบบสารสนเทศ เว็บไซต์คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ไลน์กลุ่มคณะกรรมการหมู่บ้านในระดับต่าง ๆ ทั้งระดับจังหวัด อ าเภอ ภาค ประเทศ เพ่ือ
เป็นช่องทางการรายงานผลการท างานและสื่อสารอยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 3.66 

3)  ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
พัฒนาบทบาทและขับเคลื่อนการท างานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) พบว่าระดับความคิดเห็น
โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ สถานที่ท างานมีความ
ปลอดภัยขณะท างานอยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 3.68 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด ได้แก่ สภาวะในการท างาน
ของท่านถูกเร่งรัดหรือบีบบังคับให้ต้องท างานโดยไม่นึกถึงสภาพความเป็นอยู่ท าให้เกิดความกดดัน
ทางจิตใจอยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 2.31  

4)  ด้านดุลยภาพชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัวผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการพัฒนาบทบาทและขับเคลื่อนการท างานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) พบว่าระดับความ
คิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับน้อยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ท่านแบ่งเวลาใน
การท างานกับชีวิตส่วนตัวและสังคมได้อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับค่าเฉลี่ย  3.37 และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต ่าสุด ได้แก่ ท่านรู้สึกว่างานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานหนักส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและจิตใจอยู่
ในระดับค่าเฉลี่ย 2.49 
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 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน  พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
สรุปผลได้ดังนี้ จากการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านเวลาอยู่ในระดับ
ค่าเฉลี่ย 3.83 รองลงมาคือ ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 3.74 และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต ่าสุด ได้แก่ ด้านคณุภาพและด้านปริมาณงานอยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 3.73  

1)  ด้านเวลา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
หมู่บ้าน (กม.) ด้านเวลาพบว่าระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ท่านท างานตามหน้าที่และนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลรวมถึงภารกิจที่
ได้รับมอบหมายส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดอยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 3.83 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด 
ได้แก่ ท่านสามารถจัดล าดับความส าคัญของงานเพ่ือให้  

2)  ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน พบว่าระดับความคิดเห็นโดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ท่านวางแผนหรือก าหนดเงื่อนไข
ในการใช้จ่ายเงินกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านอย่างคุ้มค่าอยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 3.74 และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต ่าสุด ได้แก่ ท่านปฏิบัติงานส าเร็จโดยใช้ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมที่ได้รับจัดสรรจากกรมการ
ปกครองอย่างประหยัดอยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 3.54 

3)  ด้านคุณภาพ ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
หมู่บ้าน (กม.) ด้านคุณภาพ พบว่าระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ท่านศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเองอยู่เสมอเพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการท างานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นอยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 3.73 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด ได้แก่ 
ผลส าเร็จของงานบรรลุเป้าหมายโดยไม่เกิดข้อโต้แย้งร้องเรียนหรือมีปัญหาเกิดขึ้นมาภายหลังอยู่ใน
ระดับค่าเฉลี่ย 3.50  

4)  ด้านปริมาณงาน ผลการวิ เคราะห์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ด้านปริมาณงาน พบว่าระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณา เป็นรายข้อข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ท่านสามารถท างานได้ปริมาณตามที่หน่วยงาน
ก าหนดอยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 3.73 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด ได้แก่ ปริมาณงานที่ท าเกิดผลส าเร็จสูง
กว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 3.56 
 ผลที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยตามสมมติฐาน พบว่า ผู้วิจัยได้ตั้งสมมตฐิานไว้ 5 ข้อดังนี้  

1)  ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันต่อประสิทธิภาพการท างานของคณะกรรมการ
หมู่บ้าน (กม.) แตกต่างกัน  
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(1)  เพศที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของคณะกรรมการ
หมู่บ้าน (กม.) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติซึ่งผลการวิเคราะห์ไม่สอดคล้องตามสมมติฐาน
การวิจัย  

(2)  อายุที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของคณะกรรมการ
หมู่บ้าน (กม.) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติซึ่งผลการวิเคราะห์ไม่สอดคล้องตามสมมติฐาน
การวิจัย  

(3)  ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ไม่ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติซึ่งผลการวิเคราะห์ไม่สอดคล้องตาม
สมมติฐานการวิจัย  

(4)  อาชีพที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของคณะกรรมการ
หมู่บ้าน (กม.) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติซึ่งผลการวิเคราะห์สอดคล้องตามสมมติฐานการ
วิจัย  

(5)  สถานภาพที่แตกต่างกันมี อิทธิพลต่อประสิ ทธิภาพการท างานของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติซึ่งผลการวิเคราะห์ไม่สอดคล้อง
ตามสมมติฐานการวิจัย 

(6)  ทักษะการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติซึ่งผล
การวิเคราะห์สอดคล้องตามสมมติฐานการวิจัย  

2)  ปัจจัยด้านดุลยภาพชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัวมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของคณะกรรมการหมู่บ้าน  (กม.) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติซึ่งผลการ
วิเคราะห์สอดคล้องตามสมมติฐานการวิจัย  

3)  ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของคณะกรรมการหมู่บ้าน  (กม.) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติซึ่งผลการ
วิเคราะห์สอดคล้องตามสมมติฐานการวิจัย  

4)  ปัจจัยด้านแรงจูงใจและสวัสดิการมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการ
ท างานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติซึ่งผลการวิเคราะห์สอดคล้องตาม
สมมติฐานการวิจัย 

5)  ปัจจัยด้านกฎระเบียบข้อสั่งการนโยบายของรัฐบาลมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติซึ่งผลการ
วิเคราะห์สอดคล้องตามสมมติฐานการวิจัย 
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จากผลการทดสอบสมมติฐานเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม 
สามารถสรุปได้ตามตารางที ่1 

 
ตารางท่ี 1  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน ยอมรับ
สมมติฐาน 

ปฏิเสธ 

สมมติฐาน 
     1. เพศที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) แตกต่างกัน 

 / 

     2. อายุที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) แตกต่างกัน 

 / 

     3. ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการ
ท างานของคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) แตกต่างกัน 

 / 

     4. อาชีพที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) แตกต่างกัน 

/  

     5. สถานภาพที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) แตกต่างกัน 

 / 

     6. ทักษะการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่แตกต่างกันมีอิทธิพล
ต่อประสิทธิภาพการท างานของคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) แตกต่างกัน 

/  

    7. ปัจจัยด้านดุลยภาพชีวติการท างานและ ชีวิตส่วนตัวมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการท างานของคณะกรรมการ
หมู่บ้าน(กม.) 

/  

    8. ปัจจัยด้านสภาพแวดลอ้มในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์เชิง
บวกต่อประสิทธิภาพการท างานของคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) 

/  

    9. ปัจจัยด้านแรงจูงใจและสวัสดิการมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) 

/  

    10. ปัจจัยกฎ ระเบียบ ข้อสั่งการ นโยบายของรัฐบาลมีความสัมพันธ์
เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการท างานของคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) 

/  
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สรุปผลการศึกษา 
 
จากผลการศึกษา พบว่า “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาบทบาทและขับเคลื่อนการท างาน

ของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ให้มีประสิทธิภาพ กรณีศึกษาต าบลภูน ้าหยด อ าเภอวิเชียรบุรี 
จังหวัดเพชรบูรณ์” สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านกฎระเบียบข้อสั่งการนโยบายของรัฐบาลและปัจจัย
ด้านแรงจูงใจและสวัสดิการ ซึ่งถ้ามีองค์ประกอบทั้ง 2 ด้านนี้มากขึ้นจะมีประสิทธิภาพในการท างาน
มากขึ้นด้วย สามารถน าผลมาอภิปรายผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  ปัจจัยด้าน
กฎระเบียบข้อสั่งการนโยบายของรัฐบาลพบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการท างาน
ของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) อาจเป็นเพราะการท างานของคณะกรรมการหมู่บ้าน  (กม.)        
ต้องปฏิบัติงานตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาเพียงอย่างเดียว โดยไม่ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ซ่ึงอาจท าให้ไม่ทราบขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจน รวมไปถึงควรมีการเพ่ิมความรู้
ความสามารถ เช่น  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้จากการท างานร่วมกัน  โดยอ าเภอ 
(ปลัดอ าเภอประจ าต าบล) เป็นหน่วยอบรมหรือให้ความรู้ ด้านกฎหมายแก่คณะกรรมการหมู่บ้านให้
เป็นระบบและมีความต่อเนื่อง หรือควรเพ่ิมประสิทธิภาพการช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่
ผู้ใหญ่บ้าน โดยสนับสนุนการท างานและเห็นความส าคัญการท างานของคณะกรรมการหมู่บ้านให้มาก
ขึ้น และยังต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ให้สามารถรองรับ
การออกกฎหมู่บ้าน การท างานของสมาชิกในภารกิจต่าง ๆ มีโครงสร้างที่สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน เพ่ือที่จะสามารถขับเคลื่อนนโยบายกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ปัจจัยด้านแรงจูงใจและสวัสดิการ พบว่ามีความสัมพันธ์ เชิ งบวกต่อประสิท ธิภาพ            
การท างานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) อาจเป็นเพราะคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ต้องการ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานเช่นเดียวกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  (อสม.) ที่ได้รับ
สวัสดิการในการท างาน มีเงินประจ าเดือน ทุกครั้งที่มีการอบรมเพ่ิมเติมประสิทธิภาพด้านต่าง ๆ ก็
มักจะมีประกาศนียบัตรให้และยังมีการอบรมให้ความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องทันกับเหตุการณ์
ปัจจุบันรวมไปถึงการมีชุดเครื่องแบบประจ ากายอีกด้วย 
 ผลการสังเคราะห์งานวิจัยด้วยการตีความหมายจากเนื้อหาการวิจัย พบว่า จากปัจจัยทั้งสอง
ด้านสอดคล้องกับผลการศึกษาของสมภพ เผือกผ่องและคณะ (2561) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องบทบาท
คณะกรรมการหมู่บ้านกับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลส าเร็จในพ้ืนที่กรณีศึกษา
คณะกรรมการหมู่บ้ าน  บ้านใหม่หมู่ที่  4  ต าบลดอนก า อ าเภอสวรรคบุรี  จั งหวัดชัยนาท                     
จากการศึกษาพบว่า บทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านจะมีบทบาทเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบาย
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ของรัฐบาล ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยทั่วไปหลายอย่างให้เกิดผลส าเร็จในพ้ืนที่  ส าหรับ
แนวทางการพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผล
ส าเร็จ คือรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการอบรมเพ่ิมความรู้ให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน และรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐควรก าหนดให้มีค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือ
สร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่  เนื่องจากคณะกรรมการหมู่บ้านแต่ละคนต่างก็ประกอบ
อาชีพในแต่ละวัน การหยุดงานเพ่ือมาประชุมหรือท ากิจกรรมต่าง ๆ ย่อมท าให้สูญเสียรายได้ได้ที่พึง
ได้  ดั งนั้นหากรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐก าหนดให้มีค่าตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ แก่
คณะกรรมการหมู่บ้าน เช่น เบี้ยเลี้ยงค่าตอบแทนรายเดือน เงินเดือนย่อมสร้างขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่แก่คณะกรรมการหมู่บ้านท าให้การขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของรัฐบาลที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล 
 ตรงกับที่ Becker and Neuhauser (1975, อ้างถึงใน โสฬส ปัญจะวิสุทธิ์, 2541) ได้เสนอ
แบบจ าลองเกี่ยวกับประสิทธิภาพขององค์กร โดยกล่าวว่าประสิทธิภาพขององค์กรนอกจากจะ
พิจารณาถึงทรัพยากร เช่นคน เงิน วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นปัจจัยน าเข้าและผลผลิตขององค์กร ในฐานะที่
เป็นองค์กรในระบบเปิด ยังมีปัจจัยอื่นประกอบอีก 1) หากสภาพแวดล้อม ในการท างานขององค์กรมี
ความซ ้าซ้อน หรือมีความแน่นอน มีการก าหนดระเบียบปฏิบัติในการท างานขององค์กรอย่างละเอียด
ถี่ถ้วน แน่ชัด จะน าไปสู่ความมีประสิทธิภาพขององค์กรมากกว่าองค์กรที่มีสภาพแวดล้อมการท างาน
ยุ่งยากซับซ้อนสูง 2) การก าหนดระเบียบที่ชัดเจน เพ่ือเพ่ิมผลการท างานที่มองเห็นได้ท าให้
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้นด้วย 3) ผลการท างานที่มองเห็นได้สัมพันธ์ในทางบวกกับประสิทธิภาพ 4) 
หากพิจารณาควบคู่กันจะปรากฏว่าการก าหนดระเบียบปฏิบัติอย่างชัดเจนแลและผลการท างานที่
มองเห็นได้มีความสัมพันธ์มากขึ้นต่อประสิทธิภาพมากกว่าตัวแปรแต่ละตัวตามล าพังนอกจากนั้นยั ง
เชื่อว่าการสามารถมองเห็นผลการท างานขององค์กรได้มีความสัมพันธ์ของประสิทธิภาพขององค์กร
เพราะองค์กรสามารถทดลองและเลือกระเบียบปฏิบัติได้ระเบียบปฏิบัติและผลการปฏิบัติงานจึงมี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1)   ควรศึกษาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) แบบเชิงลึกมีการติดตามการ
ปฏิบัติหน้าที่งานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) อย่างต่อเนื่องเพ่ือที่จะทราบกระบวนการ
ปฏิบัติงานและปัญหาที่แท้จริง  

2)   ควรมีการด าเนินการเก็บแบบสอบถามข้อมูลรูปแบบออนไลน์เพ่ือความสะดวกและ    
ง่ายต่อการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล  
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3)   แนะน าให้ศึกษาความสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ และเชิงรูปแบบเครือข่ายของคณะกรรมการ
หมู่บ้าน (กม.) รวมไปถึงการมอบหมายการปฏิบัติงานหน้าที่ขอบเขตท่ีชัดเจน  

4)   แนะน าให้ท าการวิจัยเชิงคุณภาพประกอบเข้าไปด้วยเพ่ือที่จะทราบข้อมูลเชิงลึก           
มากขึ้นอีก 
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การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ 

 
พีระ  แดงทองดี* 

 

บทคัดย่อ 
 

การค้นคว้าอิสระ เรื่อง  การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งาน 
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ประชากรที่น ามาใช้ศึกษา คือ พนักงานส่วนต าบล 
(ข้าราชการ) ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบล (พนักงาน) ในเขตจังหวัด
นครสวรรค์ ที่ ได้คะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local 
Performance Assessment : LPA) ปีงบประมาณ 2563 เฉลี่ยรวม 5 ด้าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
จ านวน 48 แห่ง มีประชากร ทั้งสิ้น จ านวนรวม 1,489 คน และก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
ค านวณของ Taro Yamane (1973)  ฉะนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่างพนักงานในการวิจัยครั้งนี้  
จึงมีจ านวน 315 คน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น และเพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพของพนักงานส่วนท้องถิ่น  

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 41 – 50 ปี ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน ต ่ากว่า 15,000 บาท ระยะเวลาการปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน 
น้อยกว่า 5 ปี ปฏิบัติงานในส านักปลัด อบต. เป็นพนักงานส่วนต าบล (ข้าราชการ) โดยปัจจัยที่ มีผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในภาพรวมพบว่า  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ด้านนโยบาย การบริหางาน การวางแผนองค์การ รองลงมาคือ ด้านทักษะความรู้ความเข้าใจ
ระบบงาน และความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน  ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านการ
มอบหมายงาน และความมีภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชา ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ตามล าดับ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบล ควรให้ความส าคัญกับการก าหนดนโยบาย การบริหารงาน 
และการวางแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางท่ีชัดเจนในการปฏิบัติงานของพนักงาน  
ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ข้อเสนอแนะเพ่ือให้สามารถ
น าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น ควรท าการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบการปฏิบัติงาน

 
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ระหว่างเทศบาล กับองค์การบริหารส่วนต าบล โดยศึกษาในด้านโครงสร้างส่วนราชการภายใน  
ขนาด งบประมาณเพ่ือเปรียบเทียบว่ามีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหรือไม่ อย่างไร  
เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานภายในองค์การ และประโยชน์ในการจัดท าบริการส าธารณะ  
การให้บริการประชาชนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ค าส าคัญ:  ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน พนักงานส่วนท้องถิ่น 
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บทน า 
 
“การปกครองท้องถิ่น” เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2440 ภายหลังที่พระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีโอกาสได้เสด็จประภาสไปดูกิจการต่าง ๆ ในยุโรป เมื่อกลับมา 
ถึงประเทศไทย ได้มีพระราชด าริที่จะกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้ประกาศใช้พระราชก าหนดสุขาภิบาลกรุงเทพมหานคร ร.ศ. 116 ขึ้น และการประกาศใช้พระราช
ก าหนดฉบับดังกล่าวจึงถือเป็นปฐมบทแรกของการกระจายอ านาจจากส่วนกลางสู่การปกครอง
ท้องถิ่นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ประกอบกับในปี พ.ศ. 2534 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  และในปี พ.ศ. 2542 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2542 
โดยในหมวด 2 มาตรา 16 ก าหนดให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจ
และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง จ านวน 
31 ภารกิจ จากพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ท าให้การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกเหนือจากภารกิจหลัก
ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติแล้ว ยังมีการถ่ายโอนภารกิจภารกิจเพ่ือให้เป็นไปตามแผน 
และขั้นตอนการกระจายอ านาจ ซึ่งปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการถ่ายโอนภารกิจแล้ว
รวม 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2545 จ านวน 186 ภารกิจ และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 จ านวน 76 
ภารกิจรวม 262 ภารกิจ อีกท้ังงานที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายของรัฐบาล หรือกระทรวงมหาดไทย 
ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 
 ดังนั้น ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น จึงมีความส าคัญ เนื่องจาก
การจะปฏิบัติงานให้ส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์  ตามนโยบาย หรือเป้าหมายที่ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดไว้ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่  นอกจากจะต้องมีผู้น าองค์การที่มี ศักยภาพแล้ว พนักงานส่วนท้องถิ่น
ผู้ปฏิบัติงานต้องมีขวัญก าลังใจ มีความสามัคคี มีความเสียสละร่วมกัน เพ่ือภารกิจต่าง  ๆ นั้นบรรลุ
วัตถุประสงค์ไปได ้

ผู้วิจัยจึงต้องการทราบว่าการที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนั้น อะไรคือปัจจัยที่มีผลท าให้การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ  
เพ่ือน าข้อมูลไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
หรือเป็นการเสนอผลการวิจัยเพ่ือเป็นข้อมูลในการบริหารงานต่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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หรือเพ่ือประโยชน์ในการวางนโยบายในการบริหาร หรือการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในเขตพ้ืนที่ ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ในเขต
จังหวัดนครสวรรค์ 

2) เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น  

3) เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะผลการวิจัยเพ่ือเป็นข้อมูลในการบริหารงานต่อผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเพ่ือประโยชน์ในการวางนโยบายในการบริหาร หรือการสร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
  
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 นิสดารก์ เวชยานนท์ กล่าวว่าการบริหารราชการแผ่นดินมีเป้าหมายส าคัญ คือ การท าให้
คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น ทั้งนี้การบริหารราชการแผ่นดินจะประสบผลส า เร็จได้ จ าต้องมีการ
ควบคุม ตรวจสอบหรือก ากับดูแล เพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบ เปิดเผย 
และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม อันจะน ามาสู่ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบการบริหารราชการ
แผ่นดินดังกล่าว 

Max Weber (1922) อ้างถึงใน ไพโรจน์ ภัทรนรากุล (2561) มีแนวคิดว่าองค์การควรจะถูก
บริหารบนพ้ืนฐานของความเป็นเหตุเป็นผลลดการใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวเพ่ือมุ่งให้องค์การเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยเห็นว่าผู้บริหารจะใช้อ านาจได้อย่างมีประสิทธิผลต่อเมื่อได้รับความยินยอม
จากผู้ใต้บังคับบัญชา ที่เรียกว่าอ านาจแห่งความชอบธรรม (Authoritative Power) เป็นรูปแบบ
อ านาจที่ยึดหลักกฎหมายและความมีเหตุผล (Legal-rational) และการที่จะให้อ านาจการปกครอง
ด าเนินไปได้จะต้องมีกลไกการบริหารเพ่ือมาสนองเจตนารมณ์ โดยลักษณะองค์การแบบราชการตาม
แนวคิดของ Weber มีหลัการพ้ืนฐานที่ส าคัญ คือ การยึดหลักการแบ่งงานกันท า (Division of Work)  
มีอ านาจตามล าดับชั้น (Hierarchy of Authority)  มีการคัดเลือกอย่างเป็นทางการ (Formal 
Selection) มีกฎระเบียบที่เป็นทางการ (Formal Rules and Regulations) การยึดความเชี่ยวชาญ
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เฉพาะ (Technical Expertise) ต้องวางตัวเป็นกลาง (Impartiality) มีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
(Career Orientation)  

พลอย สืบวิเศษ (2563) กล่าวว่า “องค์การ” คือ ศูนย์รวมกลุ่มหรือกิจการที่ประกอบกันขึ้น 
เพ่ือด าเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย หรือในตราสารจัดตั้ง ซึ่งอาจเป็น
หน่วยงานของรัฐ เช่น องค์การของรัฐบาล หน่วยงานของเอกชน เช่น บริษัท จ ากัด สมาคมหรือ
หน่วยงานระหว่างประเทศ เช่น องค์การสหประชาชาติ  

Mintzberg (1979) รูปแบบโครงสร้างองค์การของ Mintzberg มีองค์ประกอบพ้ืนฐานของ
โครงสร้างองค์การ (The Basic Parts of the Organizations) โดยพิจารณาจากองค์ประกอบพื้นฐาน
ของโครงสร้างทั้ง 5 ส่วน ดังนี้  ส่วนปฏิบัติงานหลัก (Operating Core) ส่วนผู้บริหารระดับสูง หรือ 
ส่วนกลยุทธ์หลัก (Strategic Apex) ส่วนผู้บริหารระดับกลาง (Middle Line) ส่วนเสนาธิการ หรือ 
ส่วนเทคนิค (Technostructure) ส่วนพลาธิการ หรือ ส่วนสนับสนุน (Supporting Staff) 

Fayol (1916) อ้างถึงใน ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน (2558) มีมุมว่าการเพ่ิมผลิตภาพขององค์การ
นั้น ขึ้นอยู่กับผู้บริหารระดับสูงขององค์การว่ามีความรู้และทักษะเกี่ยวกับหลักการจัดการ (Principles 
of Management) หรือไม ่โดยหลักการจัดการที่ผู้บริหารองค์การ ต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้และมี
ทักษะ ในทัศนะของ Fayol ได้แก่ หลักการวางแผน (Planning) หลักการจัดองค์การ (Organizing)   
หลักการสั่งการ (Commanding) หลักการประสานงาน (Coordinating) หลักการควบคุมทางการ
บริหาร (Controlling) 

Burns (1978) อ้างถึงใน พลอย สืบวิเศษ (2561, น. 206-207) ผู้น ามีสองแบบ คือ  
1)  ผู้น าแบบแลกเปลี่ยน คือ ผู้น าที่ใช้รางวัล สิ่งตอบแทน ที่เป็นตัวเงินเพ่ือแลกกับ

ผลงานของผู้ตามและไม่ให้รางวัลหรือผลตอบแทนหากไม่มีผลงาน 
2)  ผู้น าการเปลี่ยนแปลง คือ ผู้น าที่จะสร้างแรงบัลดาลใจและจูงใจผู้ตาม 

โดยพัฒนาความต้องการของผู้ตามให้สูงขึ้นต่อจากภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน และยังกระตุ้น และเป็น
แรงบันดาลใจให้ผู้ตามที่จะปฏิบัติงานได้ประสบความส าเร็จ ในขณะเดียวกันก็พัฒนาศักยภาพในความ
เป็นผู้น าของผู้ตามด้วย เพราะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะสร้างให้ผู้น าเติบโต โดยเสริมอ านาจให้ผู้ตาม 
และให้พัฒนาความเป็นผู้น าขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ในระดับปัจเจก ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ รวมทั้ง
ยกระดับคุณธรรม จริยธรรมให้ผู้ตามด้ วย และภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นกับผู้ใด 
ก็ได้ในองค์การ ไม่ว่าจะอยู่ในต าแหน่งใดก็สามารถจะมีอิทธิพลต่อเพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา หรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชาก็ได้ ผู้น าแต่ละคน มีภาวะผู้น าได้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น  
 ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2561, น. 297) กล่าวว่า ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะช่วยผลักดัน 
ให้แต่ละบุคคลมองให้เหนือกว่าเป้าหมายส่วนบุคคล และให้มีการท างานเป็นทีมเพ่ือสร้างความร่วมมือ
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และความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้น ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะเป็นแบบอย่าง (role model) ให้กับสมาชิก
ในองค์การ โดยเฉพาะเรื่องที่ต้องการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะเป็นผู้ที่
แนะน าและให้ก าลังใจสร้างแรงบันดาลใจและสร้างเสริมพลังให้กับสมาชิก โดยเชื่อว่าผู้ปฏิบัติงานมี
ความสามารถในการเปลี่ยนแปลง 
 Maslow (1954)  ทฤษฎีล าดับชั้นของความต้องการ (Hierarchy of Needs Theory) ของ 
Maslow (1954) หลักของทฤษฎีนี้มีว่าความต้องการของมนุษย์สามารถจัดเป็นล าดับชั้นได้  5 ขั้น 
ตามล าดับความส าคัญมาก่อนมาหลัง ได้แก่ ความต้องการทางกายภาพ (Physiological needs)   
ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs) ความต้องการที่จะผูกพันในสังคม (Social needs) 
ความต้องการที่จะมีฐานะเด่นและได้รับการยกย่องจากสังคม (Esteem needs) ความต้องการที่จะ
ประจักษ์ตน (Self-actualization needs) ได้แก่ แรงผลักดันที่ท าให้คนสามารถเป็นในสิ่งที่ตนเป็นได้
ดีทีสุ่ด ซึ่งรวมถึงการเจริญเติบโต การได้ใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ และความสมปรารถนา 

Herzberg (1959)  ทฤษฎีปัจจัยจูงใจ-ปัจจัยสุขวิทยา (Motivation -Hygiene Theory) 
ของ ทฤษฎีนี้ เสนอความเห็นว่าปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดความไม่พอใจในงานแยกต่างหาก และ 
ไม่เหมือนกับปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดความพึงพอใจในงาน การที่นักบริหารงานสามารถตอบสนอง
ปัจจัยที่ เป็นตัวก าหนดความไม่พอใจในงานได้นั้นจะสามารถเป็นเกราะป้องกันที่ ไม่ท าให้คน 
ไม่พอใจได้ ตัวอย่างปัจจัยเหล่านี้ซึ่งเรียกว่า ปัจจัยสุขวิทยา ได้แก่ นโยบายและการบริหารงานของ
องค์การ การควบคุมงาน ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน สภาพการท างาน เงินเดือน ความสัมพันธ์กับ
เพ่ือนร่วมงาน ชีวิตส่วนตัว ยศชั้นและความมั่นคง อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสุขวิทยาไม่สามารถท าหน้าที่
เป็นแรงผลักดันท าให้คนพอใจในงานและตั้งใจท างานมากขึ้น หากแต่เป็นเพียงปัจจัยที่ป้องกันไม่ให้
เกิดความไม่พอใจส าหรับปัจจัยที่สามารถเป็นแรงจูงใจให้คนขยันท างานมากขึ้นนั้น ได้แก่ปัจจัยที่
เรียกว่า ปัจจัยสู งใจ ซึ่ งได้แก่  ความส าเร็จ การเป็นที่ ยอมรับตัวงานเอง ความรับผิดชอบ 
ความก้าวหน้าและการเจริญเติบโต 

Glisson and Durick (1988)  ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) หมายถึง ความรู้สึกที่
ดีของคนที่มีต่อประสบการณ์ในการท างานบางอย่าง ( job experience) ส่วนความทุ่มเทต่องาน 
(Organi-Zational Commitment) หมายถึง ความเชื่อ (Beliefs) อย่างเอาจริงเอาจังที่คนมีต่อ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์การ เป็นความปรารถนาที่จะใช้ความพยายามมากเป็นพิเศษในการ
ท างานเพ่ือองค์การ และเป็นความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงสภาพการเป็นสมาชิกขององค์การไว้
ความพึงพอใจในงาน และความทุ่มเทต่อองค์การ เป็นผลมาจากลักษณะ 3 ประการ ได้แก่ 1) ลักษณะ
ของงาน งานที่ท ามีการก าหนดบทบาท ความรับผิดชอบที่ชัดเจนและไม่คลุมเครือเพียงใด (Role 
Ambiguity) และงานที่ท าเปิดโอกาสให้คนท างานได้ใช้ความสามารถหลาย  ๆ อย่างที่มีอยู่หรือไม่
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เพียงใด 2) ลักษณะขององค์การ เช่น ภาวะผู้น า และอายุขององค์การ เป็นต้น 3) ลักษณะเฉพาะของ
คนงาน เช่น ทัศนคติ อายุ เพศ การศึกษา รายได้และประสบการณ์การท างาน นักวิชาการมักจะมอง
ว่าลักษณะของงานเป็นปัจจัยส าคัญที่ก าหนดความพึงพอใจของคนที่มีต่องาน และมองว่าลักษณะของ
คนงานเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดความทุ่มเทของคนต่อองค์การ (พิทยา บวรวัฒนา, 2541, น. 
34-35) 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Local Performance Assessment : LPA) แบ่งเป็นการประเมินประสิทธิภาพ จ านวน 5 ด้าน 
ประกอบด้วย 1 ด้านการบริหารจัดการ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 3 ด้านการ
บริหารงานการเงินและการคลัง 4 ด้านการบริการสาธารณะ 5 ด้านธรรมาภิบาล 

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องได้รับคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) เฉลี่ยรวม 5 ด้าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนถิ่น ก าหนดไว้ 

     
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 อัครวัฒน์ นิธิจิรวงศ์ (2559) ศึกษาวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เทศกิจตามแผนปฏิบัติงานฝ่ายเทศกิจ กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ในการศึกษาเพ่ือศึกษา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เทศกิจ รวมถึงเพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เทศกิจตามแผนปฏิบัติงานฝ่ายเทศกิจ กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เทศกิจกรุงเทพมหานคร คือ ด้านนโยบาย การ
บริหารงาน การวางแผน พบว่านโยบายและการบริหาร เป็นปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงในในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรมากที่สุด  
 สฤษฏ์ ทองดอนใหม่ (2562) ศึกษาวิจัย เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่สายงานคดี : ศึกษาเฉพาะกรณี ต าแหน่งนักสืบสวนสอบสวน ส านักงาน ปปง. วัตถุประสงค์ใน
การศึกษาเพ่ือศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่สายงานคดี : ศึกษาเฉพาะกรณี
ต าแหน่งนักสืบสวนสอบสวนของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส านักงาน ปปง.) 
ผลการศึกษาพบว่าการพัฒนาทักษะ เทคนิค เพ่ิมองค์ความรู้ ให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่นักสืบสวน
สอบสวนเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้การปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นการด าเนินงาน ด้านกฎหมาย ด้าน
เทคนิค ประสบการณ์เฉพาะด้าน เป็นสิ่งจ าเป็นที่หน่วยงานต้องพัฒนาบุคลากรให้เท่าทันกับ
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เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และรู้เท่าทันผู้กระท าความผิด จะเป็นส่วนช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้
สามารถตรวจสอบทรัพย์สินได้อย่างเต็มที่ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

อัครเดช ไม้จันทร์ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสานการผลิตในจังหวัดสงขลา วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
เพ่ือศึกษาระดับปัจจัยในการท างาน ศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบความแตกต่าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยใน
การท างานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักร
สายการผลิตในจังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสานการผลิตในจังหวัดสงขลา อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ 
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

  

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  

การวิจัยครั้งนี้  ผู้ วิจัยต้องการศึกษาปัจจัยที่ มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งาน 
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ โดยน าเอาปัจจัยด้านโครงสร้าง ด้านภาวะผู้น า 
ด้านแรงจูงใจ ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน มาเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 
เพ่ือศึกษา ดังนี้ 
 ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ได้แก่ ด้านนโยบาย  
การบริหางาน การวางแผนองค์การ ด้านการมอบหมายงาน และความมีภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชา  
ด้านทักษะความรู้ความเข้าใจระบบงาน และความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านแรงจูงใจ 
ในการปฏิบัติงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ด้านการ
บริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง 
ด้านการบริการสาธารณะ ด้านธรรมาภิบาล 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
1. ด้านนโยบาย การบริหางาน การวางแผน
องค์การ 
2. ด้านการมอบหมายงาน และความมีภาวะ
ผู้น าของผู้บังคับบัญชา 
3. ด้านทักษะความรู้ความเข้าใจระบบงาน 
และความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
4. ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
5. ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนท้องถ่ิน  
1. ด้านการบริหารจัดการ 
2. ด้านการบริหารงานบุคคลและ
กิจการสภา 
3. ด้านการบริหารงานการเงิน
และการคลัง 
4. ด้านการบริการสาธารณะ 
5. ด้านธรรมาภิบาล 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) 
 
    ตัวแปรต้น             ตัวแปรตาม 
 
 
  

 
 
 

 

 

 

วิธีการศึกษาและเก็บข้อมูล 
  

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยมีวิธีการด าเนินการ 
ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1) ประชากร (Population) กลุ่มประชากรที่น ามาใช้ศึกษา เป็นพนักงานส่วน

ต าบล (ข้าราชการ) ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล (พนักงาน) ในเขตจังหวัด
นครสวรรค์ ที่ ได้คะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local 
Performance Assessment : LPA) ปีงบประมาณ 2563 เฉลี่ยรวม 5 ด้าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
จ านวน 48 แห่ง และมีประชากร ทั้งสิ้น จ านวนรวม 1,489 คน  

2) กลุ่มตัวอย่าง (Samples) การก าหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีเนื่องจากงานวิจัยนี้ 
เป็นการศึกษาที่ประชากรมีจ านวนแน่นอน ผู้วิจัยจึงใช้การก าหนดสูตรค านวณของ Taro Yamane 
(1973) โดยก าหนดระดับความคลาดเคลื่อนที่จะยอมรับได้เท่ากับ 0.05 ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่าง
พนักงานในการวิจัยครั้งนี้สามารถค านวณได ้จ านวน 315 คน 

 



204 
 

บทความการศึกษาวิชาการศึกษาค้นควา้อิสระของ 
นักศกึษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก  

2.  วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 เนื่องจากงานวิจัยนี้มีประชากรจ านวนมาก และครอบคลุมองค์การบริหารส่วนต าบลหลาย
แห่งในเขตจังหวัดนครสวรรค์ จึงใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างประชากรแบบสัดส่วนประชากร (Quota 
sampling) เพ่ือให้ได้จ านวนประชากรที่จะศึกษา  

3.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ลักษณะของเครื่องมือที่ ใช้  คือ  แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ งผู้ วิจัย ได้ พัฒนา

แบบสอบถามโดยใช้แนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแบบสอบถามจะประกอบด้วย
ค าถามปลายปิด (Closed-End Questionnaire) และค าถามปลายเปิด (Open-End Questionnaire) 
ในชุดแบบสอบถามจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา เงินเดือน ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน ปฏิบัติงานในส านัก หรือกองใด และปฏิบัติงานในต าแหน่งประเภทใด 

ส่วนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  โดยชุดค าถามใช้มาตราวัดแบบลิเคิร์ท (Likert - 
type scale) 5 ระดับ ให้กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบโดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ได้แก่ มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง น้อย น้อยที่สุด 

4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลเอกสารจากส่วนราชการ ได้แก่ รายงานการประเมิน

ประสิทธิภ าพขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  (Local Performance Assessment : LPA)  
 ประจ าปี 2563 ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ (http://www.nw 
local.go.th/order/detail/25100) 

2) ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ ได้จากการส ารวจโดยส่งแบบสอบถามให้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 315 ชุด ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม และเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง และ
ได้ด าเนินการแจกแบบสอบถามที่สร้างขึ้นจาก google form ผ่านทางการสแกน QR code ที่ผู้วิจัย
ได้ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ ถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ตามกลุ่มอย่าง โดยได้ท าการเก็บ
ข้อมูลระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม 2564 และน าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบ
ความถูกต้อง จากนั้นจึงน าข้อมูลไปประมวลผลผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package 
for Social Science) 
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5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

ส่วนต าบล โดยสถิติที่น ามาใช้  คือ  การหาค่าร้อยละ (Percentage) การหาค่าเฉลี่ย (Mean)  
และการหาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

ผลการศึกษา 
 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 
71.10 อายุ 41 – 50 ปี จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 40.70 ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 56.50 รายได้ต่อเดือน ต ่ากว่า 15,000 บาท จ านวน 107 คน คิดเป็น
ร้อยละ 34.00 ระยะเวลาการปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.20 ปฏิบัติงานในส านัก/กอง ส านักปลัด อบต. จ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 67.30 ปฏิบัติงาน
ในต าแหน่ง (ประเภท) พนักงานส่วนต าบล (ข้าราชการ) จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 62.20 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วย 

ด้านนโยบายการบริหารงาน การวางแผนองค์การ จากการศึกษาพบว่ามีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับมากที่ สุด อาจเป็น
เพราะองค์การบริหารส่วนต าบล มีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งในแผนพัฒนาท้องถิ่นจะมีการ
ก าหนดการด าเนินการโครงการต่างๆ ภายในระนะเวลา 5 ปี ซึ่งในแต่ละโครงการก าหนดวัตถุประสงค์
ในการท างานที่ชัดเจน และมีการจัดแบ่งงาน การก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละ
กอง/งานอย่างชัดเจน ผ่านค าสั่งมอบหมายงาน ประกอบกับมีการติดตามการด าเนินการ ประเมินผล
โครงการ การใช้งบประมาณอย่างสม ่าเสมอจากทั้งในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบล และ
จากหน่วยงานตรวจสอบภายนอกหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ว่าที่ร้อยตรีอัครวัฒน์ นิธิจิ
รวงศ์ (2559) ศึกษาวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจตามแผนปฏิบัติงาน
ฝ่ายเทศกิจ กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจกรุงเทพมหานคร คือ ด้านนโยบายการบริหารงาน การวางแผน พบว่า
นโยบายและการบริหาร เป็นปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงในในการปฏิบัติงานของบุคลากรมากท่ีสุด  
 ด้านทักษะความรู้ความเข้าใจระบบงาน และความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
จากการศึกษาพบว่ามีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด
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นครสวรรค์ อยู่ในระดับมากที่สุด อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนต าบล มีผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ 
ความเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมาย มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รั บมอบหมายตามเงื่อนไข
ระยะเวลาที่ก าหนด ประกอบกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล มีระเบียบกฎหมาย 
ประกาศหลักเกณฑ์ และหนังสือสั่งการให้ด าเนินการในเรื่องต่างๆ ตามแนวทางที่ก าหนดไว้อย่าง
ชัดเจน พนักงานในองค์การบริหารส่วนต าบลมีการพัฒนาตนเองอย่างสม ่าเสมอ และได้รับการส่งเสริม
จากองค์การบริหารส่วนต าบลให้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรเฉพาะต าแหน่ง หรือหลักสูตรที่เป็น
ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นายสฤษฏ์ ทองดอนใหม่ (2562) 
ศึกษาวิจัย เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่สายงานคดี  : ศึกษาเฉพาะกรณี 
ต าแหน่งนักสืบสวนสอบสวน ส านักงาน ปปง. ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาทักษะ เทคนิค เพ่ิมองค์
ความรู้ ให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่นักสืบสวนสอบสวนเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้การปฏิบัติงานไม่ว่าจะ
เป็นการด าเนินงาน ด้านกฎหมาย ด้านเทคนิค ประสบการณ์เฉพาะด้าน เป็นสิ่งจ าเป็นที่หน่วยงาน
ต้องพัฒนาบุคลากรให้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และรู้เท่าทันผู้กระท าความผิด จะเป็น
ส่วนช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้สามารถตรวจสอบทรัพย์สินได้อย่างเต็มที่ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
 ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน จากการศึกษาพบว่ามีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับมากที่สุด อาจเป็นเพราะภายใน
องค์การบริหารส่วนต าบล มีลักษณะบรรยากาศในการท างานที่เป็นมิตรต่อกัน แบบพี่น้องคอยเอ้ือเฟ้ือ
ต่อกัน การจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ต้องช่วยเหลืองานซึ่งกันและกัน อาจเนื่องจากมีจ านวน
บุคลากรในการปฏิบัติงานน้อย และได้รับค าปรึกษา หรือการแนะน าการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา 
หรือเพ่ือนร่วมงานเป็นอย่างดี อีกทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลมีงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน หรือครุภัณฑ์ในการท างานได้อย่างเพียงพอ จึงท าให้พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัครเดช ไม้จันทร์ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัด
สงขลา สรุปผลการศึกษาได้ว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างานเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีการจัดสภาพแวดล้อมที่ดี 
เช่น สถานที่ท างานเหมาะสมแก่การท างาน มีแสงสว่างเพียงพอ มีอุณหภูมิในการท างานที่เหมาะสม มี
มาตรการป้องกันอุบัติเหตุในการท างาน มีอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการท างานอย่างมีคุณภาพ 
 ด้านการมอบหมายงาน และความมีภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชา จากการศึกษาพบว่ามีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับมาก 
อาจเป็นเพราะการวินิจฉัยสั่งการของผู้บังคับบัญชาที่ยึดระเบียบกฎหมายเป็นหลัก จะท าให้พนักงาน
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รู้สึกมีความปลอดภัย และมีความสบายใจในการท างานไม่เกิดความอึดอัด โดยหากเกิดความผิดพลาด
ต่อค าสั่ง หรืองานใด ๆ ผู้บังคับบัญชา ควรแสดงความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ ประกอบกับการ
ท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ซึ่งหากเกิดความ
ผิดพลาดเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการ อาจเป็นเหตุให้ต้องมีผู้รับผิด ผู้บังคับบัญชา จึงควร
สอบถามและให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา ซึ่งจะท าให้กิจกรรมที่จะ
ด าเนินการนั้นเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Fayol (1916) โดยมีมุมมองว่าการเพ่ิม
ผลิตภาพขององค์การนั้น ขึ้นอยู่กับผู้บริหารระดับสูงขององค์การว่ามีความรู้และทักษะเกี่ยวกับ
หลักการจัดการ (Principles of Management) หรือไม ่
 ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จากการศึกษาพบว่ามีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับมาก อาจเป็นพนักงานในองค์การ
บริหารส่วนต าบล ต้องการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองที่ได้จากการเรียน การอบรม มาพัฒนา
งานในหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ประกอบกับความพึงพอใจที่ได้รับสิทธิในการลาตามโอกาสต่างๆ 
อย่างเหมาะสม การได้รับโอกาสในความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ของตนเอง การได้รับเงินเดือนที่
เหมาะสมกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ มีส่วนท าให้ผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมี
ประสิทธิภาพ  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Maslow (1954) โดยมีมุมมองว่าความต้องการของมนุษย์
สามารถจัดเป็นล าดับชั้นได้ 5 ขั้น ตามล าดับความส าคัญมาก่อนมาหลัง ได้แก่  ความต้องการทาง
กายภาพ (Physiological Needs) ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) ความต้องการที่จะ
ผูกพันในสังคม (Social Needs) ความต้องการที่จะมีฐานะเด่นและได้รับการยกย่องจากสังคม 
(Esteem Needs) และความต้องการที่จะประจักษ์ตน (Self-Actualization Needs) 
    

ข้อเสนอแนะ 
 

1.  ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลการศึกษาไปใช้ 
 จากผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ใน
เขตจังหวัดนครสวรรค์ ผู้วิจัยพบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีความเห็นว่าปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานมากที่สุด คือ ด้านนโยบาย การบริหารงาน การวางแผนองค์การ ดังนั้น องค์การบริหาร
ส่วนต าบล ควรให้ความส าคัญกับการก าหนดนโยบาย การบริหารงาน และการวางแผนงานให้
สอดคล้องกับนโยบาย เพ่ือเป็นแนวทางที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งจะส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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 นอกจากนี้จากข้อเสนอแนะแนวทางเพ่ือการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ผู้วิจัยพบว่าพนักงานยังมีความต้องการฝึกอบรมเ พ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน  ต้องการความก้าวหน้าในสายงาน การได้รับเงินเดือน  
ที่สูงขึ้น และการได้รับพิจารณาขั้นเงินเดือนอย่างเป็นธรรม ดังนั้น ผู้บริหารอาจพิจารณาปรับปรุง
นโยบายในการพิจารณาขั้นเงินเดือนให้เป็นธรรมมากข้ึน โดยอาจน าหลักการบริหารผลการปฏิบัติงาน
มาใช้ และส่งเสริมให้พนักงานได้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้อย่างสม ่าเสมอ  ทั้งนี้ผู้บริหาร 
หรือผู้บังคับบัญชา ควรปฏิบัติหน้าที่ วินิจฉัยสั่งการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายก าหนด โดยอาจ
น าเอาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน 
 

2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ในการศึกษาวิจับครั้งต่อไป ผู้วิจัยเห็นว่าเมื่อได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบล
แล้ ว  ในครั้ งต่ อ ไปควรท าการศึกษาใน เชิ ง เปรียบ เที ยบการปฏิ บั ติ งานระหว่าง เทศบาล 
กับองค์การบริหารส่วนต าบล โดยศึกษาในด้านโครงสร้างส่วนราชการภายใน ขนาด งบประมาณ  
เพ่ือเปรียบเทียบว่ามีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหรือไม่ อย่างไร เพ่ือประโยชน์ในการ
บริหารงานภายในองค์การ และประโยชน์ในการจัดท าบริการสาธารณะ การให้บริการประชาชน  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
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แนวทางการแก้ไขปัญหาการให้บริการงานทะเบียนราษฎรแก่ผู้มารบับริการ 
ด้านสัญชาติและสถานะบุคคล กรณีศึกษา ส านักทะเบียน 

อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

มงคล  ใสนวล* 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัญหาด้านการให้บริการประชาชน ปัจจัยและวิธีการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่มีผลต่อการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริการประชนชนและการมารับบริการ
งานทะเบียนราษฎร ในด้านสัญชาติและสถานะบุคคล ของส านักทะเบียนอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ และเพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับให้บริการงาน
ทะเบียนราษฎรดังกล่าว  

งานวิจัยครั้งนี้มีการด าเนินการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ ผ่านการสัมภาษณ์บุคคลที่เป็น
ผู้ปฏิบัติงานด้านงานทะเบียนราษฎรของส านักทะเบียนอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ มี
การก าหนดประเด็นหลักในการสัมภาษณ์ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย จัดท าร่างแบบสัมภาษณ์ 
ตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์โดยอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วจึงลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลตามล าดับ โดย
ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาของการให้บริการนั้น จะพบในส่วนของขั้นตอนการพิสูจน์ตัวบุคคล ซึ่งมี
ขั้นตอนที่ยากและใช้เวลามาก มีปัญหาเกี่ยวกับความกระตือรือร้นของประชาชนที่จะให้ความร่วมมือ
กับเจ้าหน้าที่ เมื่อเจ้าหน้าที่ร้องขอให้มีการพิสูจน์ทางเอกสารหรือพยานบุคคลเพ่ิมเติม หรือปัญหาที่
เกิดจากตัวเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ นอกจากนี้ ผลของการศึกษาในส่วนของวิธีการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่พบว่า เจ้าหน้าที่ที่มีความเอาใจใส่ประชาชนจะมีความพยายามที่จะช่วยประชาชนในการ
แก้ไขปัญหาที่ประชาชนมาร้องขอ และความชัดเจนของระเบียบการปฏิบัติ รวมไปถึงสภาพแวดล้อม
ในที่ท างานก็มีผลต่อความมั่นใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่เช่นกัน ส าหรับแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับให้บริการ พบว่าการให้การสนับสนุนโครงการที่มีส่วนช่วยในการ
แก้ไขปัญหางานทะเบียนราษฎร ส่วนสัญชาติและสถานะบุคคล จะช่วยพัฒนาการให้บริการในด้านนี้
ได้ รวมไปถึงการจัดการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ของเจ้าหน้าที่ผู้บริการงานในด้านนี้ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มี
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความม่ันใจให้เจ้าหน้าที่ในการบริการ ประกอบการ
ปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่มีทัศนคติยึดถือหลักการบริการประชาชนเป็นหลัก มากกว่าคิดถึงผลประโยชน์
ของตนเอง 

 

ค าส าคัญ: งานทะเบียนราษฎร, สัญชาติและสถานะบุคคล, การบริการ 
 

*
 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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บทน า 
 
กรมการปกครองมีหน้าที่ ภารกิจ ที่ต้องท าเพ่ือบ าบัดความทุกข์ร้อนและบ ารุงสุขให้กับ

ประชาชนอยู่มากมาย โดยหนึ่งในงานที่ส าคัญนั้นก็คือ การทะเบียนราษฎร ซึ่งผู้วิจัยมีความสนใจที่จะ
ท าการศึกษาในด้านสัญชาติและสถานะบุคคล ในงานวิจัยนี้ จึงยกกรณีศึกษาในส านักทะเบียนอ าเภอ
เมอืงเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  

โดยในมุมมองของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการทะเบียนราษฎรบางคนอาจจะมองว่างาน
ทะเบียนราษฎร เป็นงานที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับตัวข้อกฎหมาย และแนวทางวิธีการปฏิบัติ ซึ่งมีการ
เปลี่ยนรายละเอียดค่อนข้างบ่อย และมองว่าถ้าหากตนเองปฏิบัติงานพลาดพลั้งไป ก็อาจจะท าให้
ต้องโทษทางวินัยที่อาจร้ายแรงจนถึงขั้นถูกให้ออกจากราชการได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ปรากฎให้พบเห็นได้
จากข่าวตามสื่อต่าง ๆ แม้ว่าบางกรณีจะถูกลงโทษเพราะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจงใจหาประโยชน์จาก
หน้าที่การงานของตนเองก็ตาม แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า ความเสี่ยงนี้ ยังเป็นที่หวั่นเกรงอยู่ในใจของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทางทะเบียนที่ไม่มีความมั่นใจว่าตนเองมีความเข้าใจในข้อกฎหมายเกี่ยวกับงาน
ทะเบียนราษฎรอย่างถ่องแท้ ซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลประการหนึ่ง ที่ท าให้เจ้าหน้าที่ ให้บริการประชาชน
ผู้มาติดต่อเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรได้อย่างไม่เต็มที่ ก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจต่อการมารับบริการ
ของประชาชน และท าให้เกิดข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานในภายหลังต่อมา ซึ่งหนึ่งในงานของทะเบียน
ราษฎรที่ท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความระแวง และไม่มีความมั่นใจในการให้บริการ คือ งานที่
เกี่ยวข้องกับสัญชาติ เพราะเกรงกลัวว่าจะเผลอไปท าผิดระเบียบ และอาจต้องโทษถึงวินัยร้ายแรงได้
ส าหรับการได้มาซึ่งสัญชาติ นอกจากจะเป็นการบ่งบอกถึงความเป็นพลเมืองของประชาชนคนหนึ่งกับ
ประเทศหนึ่งแล้ว การมีสัญชาติของประเทศใด ๆ ยังหมายถึงการเข้าถึงสิทธิที่ประชาชน พลเมืองของ
ประเทศนั้นพึงมีได้ การได้มาซึ่งสัญชาติใดๆ ในแต่ละประเทศจึงเป็นเรื่องของความมั่นคง ที่จะต้องมี
หลักเกณฑ์ทางกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เข้มงวด เพ่ือป้องกันไม่ให้มีผู้ที่เข้ามาสวมสิทธิที่ควรจะ
เป็นของพลเมืองในประเทศนั้น ๆ น าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้ โดยในประเทศไทยมีประชาชน
ที่ยังไม่ได้สัญชาติอยู่ 958,607 คน1 เป็นจ านวนตัวเลขที่นับจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ของส านัก
ทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ซึ่งนอกจากจ านวนนี้ ก็ยังมีประชาชนที่ยังไม่ได้สัญชาติที่ ไม่ได้อยู่ใน
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรอยู่ด้วยอีกจ านวนหนึ่ง ที่เรียกว่า ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน โดยทั้งคนที่ไร้
สัญชาติและผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน จะไม่สามารถเข้าถึงสิทธิต่างๆ ที่ประชาชนคนไทยที่ได้รับ
สัญชาติไทยได้รับ อย่างเช่น การรักษาพยาบาล การเลือกตั้ง การเข้าถึงนโยบายการช่วยเหลือจาก

 
1 ประกาศส านักทะเบยีนกลาง เรือ่ง จ านวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2563 
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รัฐบาลซึ่งเห็นได้ชัดในช่วงที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่คนกลุ่มนี้
ไม่สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือเหล่านี้ได้เลย การเป็นคนที่ไม่มีสถานนะทางทะเบียน เปรียบเสมือนไม่
มีตัวตนในทางกฎหมาย เป็นผู้ที่ถูกลืม ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ขาดโอกาสทางสังคมต่างๆ อย่างเช่นการหา
งานที่มีความมั่นคงทางอาชีพ เมื่อไม่มีสัญชาติไทย ก็ท าไม่ได้แม้แต่การส่งใบสมัคร ถ้าหากไม่ได้
แต่งงานกับคนที่มีสัญชาติไทย เมื่อมีลูกหลานก็จะส่งต่อความเป็นคนไร้สัญชาติหรือไม่มีสถานะทาง
ทะเบียนไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานต่อด้วย ก่อให้เกิดวงจรชีวิต เกิดเป็นปัญหาสังคมต่าง ๆ เช่น การค้า
มนุษย ์การค้าแรงงานผิดกฎหมาย หรือการเรียกรับผลประโยชน์ทางการทะเบียนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
เป็นต้น 

กรมการปกครอง ได้มีการก าหนดให้งานด้านสัญชาติและสถานะบุคคลเป็น 1 ใน 10 
โครงการส าคัญของกรมการปกครอง หรือที่เรียกว่า Flagship for DOPA Excellence 2020 การ
ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติกรณีเด็กและบุคคลไร้
รากเหง้า หรือการมีโครงการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียน อย่างโครงการโครงการตรวจ
สารพันธุกรรมเพ่ือการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้การช่วยเหลือคนไทยที่ยังไม่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน และขาดพยา
ยานหลักฐานส าคัญที่จะพิสูจน์สถานะบุคคลและสัญชาติ ให้มีหลักฐานในการแจ้งการเกิดเกินก าหนด 
หรือขอเพ่ิมชื่อเข้าทะเบียนบ้าน หรือรวมทั้งกรณีขอเปลี่ยนแปลงสถานะบุคคลจากคนที่มีรายการใน
ทะเบียนราษฎรระบุไม่ได้สัญชาติไทยเป็นคนสัญชาติไทย ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ  

จากที่กล่าวมาข้างต้น ในฐานะที่เป็นบุคลากรของกรมการปกครอง จึงมีความสนใจที่จะ
ท าการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ในเรื่องของสัญชาติ
และผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน โดยพ้ืนที่ที่ท าการศึกษาคือ อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เพ่ือน าผลการศึกษาที่ได้ไปปรับใช้ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทางด้านการทะเบียนราษฎร ได้ทราบ
ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสัญชาติและผู้ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนต่อไป    
 

วัตถุประสงค ์
 

1) เพ่ือศึกษาปัญหาด้านการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการบริการงานทะเบียนราษฎร 
ด้านสัญชาติและสถานะบุคคล ของส านักทะเบียนอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

2)   เพ่ือศึกษาปัจจัยและวิธีการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ที่มีผลต่อการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
การบริการและการมารับบริการงานทะเบียนราษฎร ด้านสัญชาติและสถานะบุคคล ของส านัก
ทะเบียนอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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3)   เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริการงานทะเบียน
ราษฎร ด้านสัญชาติและสถานะบุคคล ของส านักทะเบียนอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ค าถามการวิจัย 
 

1)   ปัญหาในด้านการให้บริการของประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร ด้านสัญชาติและ
สถานะบุคคล ของส านักทะเบียนอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีอะไรบ้าง 

2)   วิธีการในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ที่มีผลต่อการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริการงาน
ทะเบียนราษฎร ด้านสัญชาติและสถานะบุคคล ของส านักทะเบียนอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์ มีอะไรบ้าง 

3)   แนวทางการพัฒนาศักยภาพในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริการงานทะเบียนราษฎร 
ด้านสัญชาติและสถานะบุคคล ของส านักทะเบียนอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีอะไรบ้าง 
 

การตรวจสอบหรือทบทวนวรรณกรรมหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

1.  แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการและจิตส านึกการให้บริการ 
 การบริการประชาชน จึงหมายถึง การท ากิจกรรมไม่ว่าอะไรก็ตามที่รัฐจัดท าขึ้น เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมุ่งหวังผลประโยชน์ของประชาชนเป็นความส าคัญล าดับ
แรก เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมก่อน ไม่ค านึงถึงตัวบุคคล คือ เป็นลักษณะการให้บริการที่ปราศจาก
อารมณ์และไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ ทุกคนจะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันด้วยหลักเกณฑ์เดียวกัน 
แบ่งเป็น 1) กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการด้านความปลอดภัย และ 2) กิจการที่ตอบสนองความ
ต้องการด้านการอ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวิต  
 โดยสรุปแล้ว การที่บุคคลที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ จะมีจิตใจที่บริการและมีจิตส านึก
ในการให้บริการนั้น ส่วนหนึ่งคือจะต้องคิดว่าการที่ตนเองปฏิบัติงานด้านบริการ เพ่ือจุดประสงค์ที่จะ
ท าให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจที่สุด ซึ่งจะต้องมีการเข้าใจในความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้รับบริการ เพ่ือที่จะสามารถเสนอการบริการที่ตรงใจกับผู้รับบริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้
เกิดข้ึน 
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2.  แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ 
 วัฒนธรรมองค์การ เป็นขนบ ธรรมเนียม ประเพณีที่อยู่ในองค์การ ที่คนภายในองค์การยึดถือ
ปฏิบัติเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน พฤติกรรมการปฏิสัมพันธ์กันในองค์การ ก่อรวมให้คนในองค์การมี
ความเชื่อ มีค่านิยมเกิดข้ึนไปในทิศทางเดียวกัน กลายเป็นอัตลักษณ์องค์การ  
 

3.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจและความพึงพอใจในงาน 
แรงจูงใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากภายในที่เป็นความรู้สึกที่ขับเคลื่อนอยู่ ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึก

พอใจ ความเพลิดเพลิน ความรู้สึกรับผิดชอบเหล่านี้ล้วนแต่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่ส่งเสริมให้คน
อยากท างาน ซึ่งก็รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานทะเบียน จะมีความรู้สึกอยากที่จะท างาน
เพ่ือบริการประชาชน เมื่อเจ้าหน้าที่เหล่านั้น มีแรงจูงใจที่กระตุ้นให้อยากท างาน ซึ่งก็จะเกิดผลดีต่อ
การบริการงานด้านทะเบียน 

ความพึงพอใจเป็นงาน เกิดจากท่ีบุคคลมีความรู้สึกในทางบวกกับงานที่ตนได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติ ท าให้เกิดความรู้ชอบที่จะลงมือท างาน และเกิดความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะท างานอย่างเต็ม
ความสามารถ ซึ่งผลที่ตามมาก็จะท าให้มีโอกาสที่จะได้ผลงานมีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดขึ้น 
ซึ่งข้อสรุปนี้ สามารถน ามาใช้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทางทะเบียนได้เช่นกัน 
 การท าให้บุคลากรมีความพึงพอใจในงานของตนเองนั้น จะท าให้บุคคลนั้นมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ
ที่จะท างานให้ออกมาดีที่สุด มีความกระตือรือร้นในการท างาน มีความต้องการที่จะรักษาผลงานของ
ตนเองไม่ให้ตกลงไปจากมาตรฐาน และมีการพัฒนาปรับปรุงผลงานของตนเองอยู่เสมอ  ซึ่งการจะท า
ให้บุคลากรมีความพึงพอใจในงานของตนเองนั้น องค์การก็จะต้องตอบสนองความต้องการของบุคคล
กรให้ตรงจุดให้มากที่สุด ซึ่งเป็นความคาดหวังของบุคลากรที่เข้ามาท างานในองค์การ 
 

4.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ประยุทธ จันทร์พิทักษ์กุล (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ระบบและกระบวนการให้บริการ
ทะเบียนราษฎรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลต าบลเกาะขวาง อ าเภอเมือง
จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อระบบและกระบวนการ
ให้บริการทะเบียนราษฎรของเทศบาลต าบลเกาะขวาง อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ทั้งในภาพรวมและเฉพาะด้าน โดยผลการศึกษาดังกล่าวนี้เป็นข้อมูลใน
การเสนอแนะระบบและกระบวนการให้บริการทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ส่วนของสิ่งอ านวย
ความสะดวก และในส่วนของคุณภาพของการให้บริการ 
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 มะลิวัลย์ แก้วเพชร (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาการปฏิบัติงานด้านงานทะเบียน 
กรณีศึกษา ฝ่ายทะเบียน ส านักงานเขตหลักสี่ ผ่านวิธีการวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม มีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้ผลการศึกษาว่า แนวทางการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานด้านงานทะเบียน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานทะเบียน มีอยู่ 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านระบบงานและกระบวนการด าเนินงาน ด้านงบประมาณที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และด้านอาคารสถานที่ในการให้บริการ  
 พรวิภา ตั้งฐิ่นฐาน (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการงาน
ทะเบียนราษฎร เทศบาลต าบลกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ได้ผลการศึกษาว่า ความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการอยู่ในระดับดีมาก เพ่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่ความพึงพอใจเป็น
อันดับแรกคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อันดับรองลงมาคือ ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
ด้านอาคารสถานที่ และด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี ตามล าดับ 
 อภิรัตน์ เทพวุฒิสถาพร และอาภาศิริ สุวรรณานนท์ (2554) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง 
คุณภาพการให้บริการประชาชน ของส านักงานทะเบียนราษฎร์เทศบาลเมือง จังหวัดนครนายก โดย
ผลการวิจัยว่า คุณภาพการให้บริการประชาชนของส านักงานทะเบียน ในภาพรวมและรายด้านทุก
ด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งด้านการให้บริการของบุคลากรได้เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาเป็นด้านสถานที่ 
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก ตามล าดับ ทั้งนี้ยังได้ผล
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มี เพศ อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ รายได้  และ
ประสบการณ์การมารับบริการที่ต่างกัน ให้ความพึงพอใจในการบริการของส านักงานทะเบียนไม่
ต่างกัน 
 ทิพย์อักษร จันทร์ศิริ (2545) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
รับบริการงานทะเบียนราษฎรในเทศบาลเมืองลพบุรี โดยได้ผลการวิจัยว่า ประชาชนมีความพอใจต่อ
การบริการงานทะเบียนราษฎรในระดับสูง และมีความแตกต่างกันในแต่ละปัจจัยส่วนบุคคลของ
ประชากร ทั้งนี้ยังได้มีการให้ข้อเสนอแนะว่า ต้องมีการพัฒนาการให้บริการให้มีคุณภาพที่สร้างความ
พึงพอใจแก่ประชาชนผู้มารับบริการให้เหมือนมาในฐานะลูกค้า เพ่ือให้เกิดการให้บริการที่ท าให้เกิด
ความพึงพอใจมากที่สุดในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ซึ่งจะต้องมีวิสัยทัศน์ในการ
ให้บริการ การท างานจะต้องมีการปรับวัฒนธรรมการท างาน ปรับค่านิยม ปรับทัศนคติใหม่ ปรับ
วิธีการท างานใหม่ โดยให้มีเป้าหมายอยู่ที่การตอบสนองลูกค้า นั่นก็คือประชาชน ภายใต้เงื่อนไขเวลา
ที่ชัดเจน และส านักทะเบียนต้องมีระเบียบ มีความสะอาด สวยงาม มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่
เพียงพอ 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 
การศึกษาเรื่อง “ปัญหาและอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาการให้บริการและการมารับบริการ

งานทะเบียนราษฎร กรณีศึกษา ในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์” ผู้วิจัยได้ใช้การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) การวิจัยครั้งนี้ใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งทางการ (Semi Formal Interview) 
เป็นการสัมภาษณ์ที่มีการเตรียมค าถามไว้ล่วงหน้าเพ่ือให้ตรงกับจุดประสงค์ในการศึกษาวิจัย โดยจะ
ท าการสัมภาษณ์บุคคลที่มีการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนราษฎร ในส่วนของสัญชาติและ
สถานะบุคคล ดังต่อไปนี้ 1) นายอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 2) ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและ
บัตรประจ าตัวประชาชน 3) ปลัดอ าเภอผู้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร (รับผิดชอบงานสัญชาติและ
สถานะบุคคล) 4) เจ้าหน้าที่ปกครองผู้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร 5) เจ้าพนักงานปกครองผู้ดูแลงาน
ทะเบียนราษฎร ที่ท าการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยด าเนินการวิจัยตามล าดับ ดังนี้ 

1)  ก าหนดประเด็นหลักในการสัมภาษณ์ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย ระบุรายการ
ข้อมูลที่ต้องการของแต่ละประเด็น 

2)  จัดท าร่างแบบสัมภาษณ์และรายการค าถามแต่ละประเด็น 
3)  ตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาว่า ตรงตามเนื้อหา

และได้ข้อมูลครบถ้วนหรือไม่ จากนั้นจึงปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอของอาจารย์ที่ปรึกษา 
4)  แก้ไขและปรับปรุงให้เป็นแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ แล้วจึงน าไปเก็บรวบรวม

ข้อมลู 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

1.  ปัญหาการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ในส่วนสัญชาติและสถานะบุคคล 
 พบว่าในส่วนของขั้นตอนการพิสูจน์ตัวบุคคลนั้น มีขั้นตอนที่ยากและใช้เวลามาก ประกอบ
กับการเรื่องของความกระตือรือร้นของประชาชนที่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ เมื่อเจ้าหน้าที่ร้อง
ขอให้มีการพิสูจน์ทางเอกสารหรือพยานบุคคลเพ่ิมเติม และยังรวมไปถึงปัญหาส่วนตัวของประชาชนผู้
มาขอรับการบริการด้วย เช่น ปัญหาความยากจน ปัญหาข้อติดขัดในการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการ
เดินทางเพ่ือมาพบเจ้าหน้าที่ เพ่ือการเสาะหาพยานบุคคล หรือเพ่ือการไปตรวจ DNA เพ่ือน าผลมา
ประกอบการพิสูจน์ตัวบุคคล 
 นอกจากปัญหาที่พบเจอกับประชาชนผู้มาขอรับการบริการแล้ว ปัญหาทีเกิดจากตัว
เจ้าหน้าที่ก็มีเช่นกัน ได้แก่ เจ้าหน้าที่บางรายใช้บทบาทและหน้าที่ของตนเองในการหาผลประโยชน์



219 
 

บทความการศึกษาวิชาการศึกษาค้นควา้อิสระของ 
นักศกึษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก  

ส่วนตัว หรือการท าให้ขั้นตอนการบริการดูยุ่งยาก ซับซ้อน หรือเรียกเอกสารเกินความจ าเป็น จนท า
ให้ประชาชนไม่อยากมาติดต่อบริการ ในขณะเดียวกันก็มีปัญหาเจ้าหน้าที่ไม่มีการเอาใจใส่ในบทบาท
และหน้าที่ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพยายามสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจ การติดตามเรื่อง
เมื่อได้รับค าร้องจากประชาชน เป็นต้น 
 ปัญหาที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับตัวของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการงานทะเบียนราษฎรในส่วน
ของสัญชาติและสถานะบุคคล คือ ความเข้าใจกฎหมาย และแนวทางวิธีการปฏิบัติงาน ประกอบกับ
ความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติในด้านนี้ เจ้าหน้าที่บางรายเพิกเฉยต่อการศึกษาข้อกฎหมาย และ
ไม่สนใจที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมการปกครองก าหนด เป็นเพราะด้วยความเคยชิน ท า
แบบนี้มานานแล้ว  ในทางกลับกัน ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านนี้มาก่อน 
ก็จะมีความเสี่ยงในการท าผิดระเบียบ ข้อกฎหมาย หรือแนวทางปฏิบัติที่ได้ก าหนดไว้ แม้ว่าจะไม่
ได้มาจากความตั้งใจ แต่ก็อาจจะท าให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นถูกตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือไม่ ซึ่ง
อาจท าให้ถูกลงโทษทางวินัยได้ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่บางรายมีอคติต่องานทะเบียนราษฎร ในส่วนของ
สัญชาติและสถานะบุคคล 
 

2.  วิธีการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ในส่วนสัญชาติและสถานะบุคคล 
 ในกรณีของเจ้าหน้าที่ที่มีความเอาใจใส่ มีความต้องการบริการประชาชน จะมีวิธีการ
ให้บริการที่ใส่ใจปัญหาของประชาชน โดยจะพยายามหาแนวทางเพ่ือจะแก้ปัญหานั้นให้ได้ มีการ
ติดตามเรื่อง จนกระทั่งได้ผลและแก้ปัญหาได้ ซึ่งในส่วนนี้ก็ยังมีความชัดเจนของแนวทางการปฏิบัติ
อย่างแนวทางการพิสูจน์สถานะบุคคลในปัจจุบัน ท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความมั่นใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนมากขึ้น และอยากจะแก้ปัญหาให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้แรงจูงใจใน
การให้บริการ ก็จะส่งผลต่อวิธีการบริการประชาชนด้วย อย่างการคิดว่าการได้ปฏิบัติหน้าที่ ในงาน
ทะเบียนเป็นการช่วยประชาชน แค่ท างานช่วยชาวบ้านก็เหมือนได้ท าบุญไปด้วย ในทางกลับกัน ถ้า
เป็นกรณีของเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีใจในการให้บริการ พบว่า จะมีการท าให้ขั้นตอนการให้บริการซับซ้อน มี
การเรียกเอกสารเกินความจ าเป็น ท าให้ประชาชนรู้สึกล าบากที่จะต้องหาพยานหรือเอกสารมา
ประกอบการพิสูจน์สถานะบุคคล และอาจจะใช้เป็นช่องทางในการเรียกรับผลประโยชน์ด้วย หากมี
การเสนอว่าจะช่วยท าให้ขั้นตอนต่าง ๆ รวดเร็วขึ้น  
 สภาพแวดล้อมในที่ท างานก็ส่งผลต่อการให้บริการประชาชนเช่นกัน กล่าวคือ การมีสถานที่
ท างานที่ดูสะอาดตา มีความปลอดโปร่ง มีการแบ่งสัดส่วนอย่างชัดเจน ก็จะส่งผลให้ทั้งตัวเจ้าหน้าที่
และประชาชนที่เข้ามารู้สึกสบายใจ มีความประทับจับ นอกจากนี้ หากมีการแบ่งหน้าที่ มีการจัดสรร
ให้เป็นหมวดหมู่ เป็นระบบ ก็จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ให้สับสน มีความชัดเจนในหน้าที่ ท า
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ให้เกิดอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ตามขอบเขตของหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง ท าให้การ
บริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะที่การเพ่ิมพูนความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงาน
ทะเบียนราษฎร ก็ส่งผลต่อวิธีการให้บริการของเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นกัน เพราะถ้าเจ้าหน้าที่แม่นในข้อ
กฎหมาย ก็จะเต็มใจให้บริการประชาชน ไม่ลังเลแม้ว่าจะพบเจอกรณีที่ยากและซับซ้อน ในทาง
ตรงกันข้าม ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่มีความแม่นย าในข้อกฎหมาย ก็จะลังเล ไม่แน่ใจว่า ตนเองได้ท าผิดพลาด
ไปในขั้นตอนใดหรือไม่ ถ้าผิดแล้วจะถูกโทษทางวินัยขนาดไหน ท าให้งานบริการเกิดความล่าช้า และ
ท าให้ประชาชนเสียเวลาและเกิดความไม่พอใจได ้
 

3.  แนวทางการพัฒนาศักยภาพการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ในส่วนสัญชาติและ
สถานะบุคคล  
 เพ่ือให้เป็นการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในงานทะเบียนราษฎร ในส่วนของ
สัญชาติและสถานะบุคคล ในโครงการที่มีจุดประสงค์เพ่ือช่วยเหลืองานในด้านนี้อยู่แล้ว ก็ควรเพ่ิม
งบประมาณโครงการให้มากขึ้น ซึ่งจะท าให้เป็นการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้อย่าง
สุดทาง และสามารถขยายจ านวนกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น อีกท้ังการปลูกฝังในเรื่องการมีจิตใจในการ
ให้บริการประชาชน ให้มีทัศนคติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนว่าเป็นเรื่องที่พึงต้องปฏิบัติเป็นปกติ 
เพราะเจ้าหน้าที่เป็นผู้ได้รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนจึงต้องท างานให้ประชาชน ต้องมีการ
อ านวยความสะดวก เพ่ือให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุด 

การส่งเสริมให้งานทะเบียนราษฎร ด้านสัญชาติและสถานะบุคคลให้ เป็นอัตลักษณ์ของ
กรมการปกครอง โดยให้มีการประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของการแก้ไขปัญหาเกี่ยว
สัญชาติและสถานะบุคคลให้กับประชาชนทั่วไปให้ได้รับทราบข้อมูล เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน 
ซึ่งก็จะท าให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อกรมการปกครองมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ควรมีการให้ความสนใจใน
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรให้มากขึ้นโดย อาจจะมีเรื่องของการให้ส่งผลงานการแก้ปัญหา
ให้กับประชาชน การพิจารณาขั้นเงินพิเศษ เพ่ือให้เกิดเป็นการจูงใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในด้านนี้ 
ให้รู้สึกว่าสิ่งที่ ได้ท านั้น ก็มีคนเหลียวแล ไม่ได้ถูกลืมไว้ข้างหลังเมื่อต้องมีการพิจารณาความดี
ความชอบ 
 สิ่งที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่อีกอย่างหนึ่งก็คือ การ
จัดการอบรมเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวงานทะเบียนราษฎร ด้านสัญชาติและสถานะทางบุคคลเป็นประจ า 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เหล่านี้ได้มีโอกาสได้พบปะกับผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้โดยตรง และได้มีการแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่คนอ่ืน ๆ ที่ก็ปฏิบัติงานในด้านเดียวกัน และเพ่ือให้กรมการปกครองทราบข้อ
แก้ไขเพ่ิมที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการปฏิบัติงาน และข้อติดขัดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เมื่อต้อง
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ปฏิบัติงานจริง นอกจากนี้ ส าหรับเจ้าหน้าที่ที่เพ่ิงเข้ามารับผิดชอบในงานทะเบียนราษฎร ในส่วนของ
สัญชาติและสถานะบุคคล ที่ยังไม่มีประสบการณ์ ก็จะท าได้รับการปูพ้ืนฐาน ความรู้เกี่ยวกับข้อ
กฎหมาย และแนววิธีปฏิบัติต่างๆ เพื่อในขณะที่ต้องปฏิบัติงานจริง อย่างน้อยก็จะมีข้อมูล หรือคู่มือไว้
คอยศึกษาท าความเข้าใจ หรือสามารถติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีประสบการณ์ที่ได้พบเจอในการ
อบรม 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากรสังกัดกรมการปกครอง 
ในจังหวัดพิษณุโลก 

 
    

มินตรา  อิสาสะวิน  อ่ิมชม* 
 

 

บทคัดย่อ  
 

การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากรสังกัดกรมการปกครอง 
ในจังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์การวิจัย เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัด
กรมการปกครองในจังหวัดพิษณุโลก โดยกลุ่มประชากรตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ 
บุคลากรสังกัดกรมการปกครองในจังหวัดพิษณุโลก จ านวน 222 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม ในรูปแบบ Google forms ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
คือ โปรแกรม SPSS ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of  Consistency: IOC)  ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefiicient) การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน การวิเคราะห์หา
ค่าที (t - test)  การทดสอบของครัสคาลและวัลลิส การทดสอบ (Chi – square Test) ค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ์ของเพียรสัน (Pearson Correlation Coefficient) เป็นการใช้หาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรต้นกับผลของความผูกพันต่อองค์กร 

ผลการศึกษา พบว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีสถานภาพ 
สมรส อายุอยู่ในช่วง 31 – 40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี ระยะเวลาการปฏิบัติงานอยู่ระหว่าง 6 – 
10 ปี และรายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท  

การวิเคราะห์ระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดกรมการปกครองในจังหวัด
พิษณุโลก พบว่า ความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยตัวแปรด้าน
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 4.37 
 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัด
กรมการปกครองในจังหวัดพิษณุโลก พบว่า ความคาดหวังที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ความส าเร็จ
ในการท างานของบุคคล การพัฒนาการท างาน ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ความมั่นคงในการ
ท างาน และวิธีการปกครองของผู้บังคับบัญชา มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับน้อย 
 
ค าส าคัญ:  ความผูกพัน, กรมการปกครอง, บุคลากร 

 
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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บทน า 
 

ปัจจุบันในการด าเนินงานของแต่ละองค์กรนั้น สิ่งที่ส าคัญที่สุดในการปฏิบัติงาน คือ 
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าและควรให้ความส าคัญที่สุด บุคลากรเป็นปัจจัยหลักในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่องค์กรได้วางไว้ เพ่ือสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันในด้านต่าง ๆ หากบุคลากรสามารถด าเนินงานได้ตามที่ก าหนด ผลงานที่
ออกมาจะมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการบริหารงานบุคคลจึงจ าเป็นต้องค านึงถึงความพึงพอใจของ
บุคลากร โดยตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐาน เช่น เงินเดือนสวัสดิการ การมีส่วนร่วมในการ
ท างาน ความก้าวหน้า เป็นต้น (จิรวรรณ หาดทรายทอง, 2539, น. 14)  แต่เหนือสิ่งอ่ืนใด คือ ความ
ผูกพันต่อองค์กร หากบุคลากรมีความจงรักภักดี ทุมเทแรงกายแรงใจในการท างานให้ออกมามี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หากบุคลากรไม่รู้สึกผูกพันต่อองค์กรแล้วจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการท างาน 
ผลการด าเนินงาน และความรู้สึกมั่นคงลดลงตามไปด้วย  
 เนื่องจากผู้วิจัยเป็นส่วนหนึ่งที่ปฏิบัติงานในสังกัดกรมการปกครองจังหวัดพิษณุโลก ท าให้
ทราบปัญหาหลายอย่างในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ เจ้าหน้าที่ขอย้ายไปท างาน
ที่หน่วยงานอ่ืน ท าให้งานที่เจ้าหน้าที่คนนั้นรับผิดชอบขาดความต่อเนื่อง เมื่อมีคนมารับหน้าที่แทน
ต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้น มีความล่าช้าในการท างาน เสียทั้งเวลา และงบประมาณในการจัดสรรคนเข้ามา
ท างานใหม่ (กรณีลูกจ้างและพนักงานราชการ) จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษา
ประเด็นปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานของบุคลากรดังกล่าว ซึ่ง มีบุคลากรในสังกัดกรมการ
ปกครองในจังหวัดพิษณุโลก ประมาณ 500 คน  

ทั้งนี้ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อความเข้าใจทัศนคติที่มีต่อที่องค์กร และตอบสนองในส่วนที่ยังขาด
ตกบกพร่อง เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง พัฒนา แก้ไข และเสริมขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน  
จะท าอย่างไรให้บุคลากรทุกระดับชั้นรู้สึกถึงความผูกพันกับการท างาน และทุ่มเทให้กับองค์กร
มากกว่านี้ การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันขององค์กรของบุคลากร
สังกัดกรมการปกครองในจังหวัดพิษณุโลก จึงมีความจ าเป็นที่ต้องศึกษาประเด็นปัญหา และอุปสรรค
ในการท างาน ซึ่งใช้แนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจในการท างานของ Herzberg (1966) ได้แก่ ความส าเร็จใน
การท างาน การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ ความเจริญก้าวหน้า ส่วน
ปัจจัยค ้าจุนได้แก่ สวัสดิการและค่าตอบแทน โอกาสก้าวหน้าในอนาคต ความสัมพันธ์กับเพ่ือร่วมงาน 
นโยบายและการบริหาร สภาพการท างาน ความมั่นคงในการท างานและวิธีการปกครองของ
ผู้บังคับบัญชา จากปัจจัยหรือข้อมูลดังกล่าวมีความส าคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร เพ่ือน า
ข้อมูลเบื้องต้นมาปรับใช้และเป็นแนวทางส าคัญส าหรับผู้บริหารในการน าข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาและ



226 
 

บทความการศึกษาวิชาการศึกษาค้นควา้อิสระของ 
นักศกึษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก  

วางแผน เพ่ือเป็นการดูแลรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพในการท างาน พร้อม
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การศึกษา 
 

1) เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดกรมการปกครองในจังหวัด
พิษณุโลก 

2) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดกรมการปกครอง
ในจังหวัดพิษณุโลก 

3) เพ่ือศึกษาปัจจัยความสัมพันธ์เชิงบวกที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัด
กรมการปกครองในจังหวัดพิษณุโลก 

 

วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ผู้วิจัยได้รวบรวมปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากรสังกัด  
กรมการปกครองในจังหวัดพิษณุโลก โดยก าหนดตัวแปรในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตาม  ดังนี้ 
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ตัวแปรอิสระ (Independent)             ตัวแปรตาม (Dependent) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 
การศึกษา “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากรสังกัดกรมการปกครองในจังหวัด

พิษณุโลก” ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับบทความวิชาการ แนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย โดยจ าแนกการทบทวนวรรณกรรมออกเป็น ดังนี้ 

 
แนวคิดทฤษฎีตัวแบบว่าด้วยความผูกพันต่อองค์การ 
 

ความผูกพันต่อองค์การ เป็นสิ่งที่ส าคัญในการด าเนินกิจการขององค์การหากองค์การใดมี
บุคลากรที่มีความผูกพันสูงย่อมส่งผลให้องค์การบรรลุเป้าหมายได้ง่าย การที่บุคลากรเกิดความผูกพัน

ปัจจัยส่วนบุคคล  

- เพศ  

- อายุ  

- สถานภาพสมรส  

- ระดับการศึกษา  

- ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองคก์ร  

- รายได้ต่อเดือน 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันในองค์กร  

- ความคาดหวังที่จะก้าวหน้าในหนา้ที่การ
งาน   

- ความส าเร็จในการท างานของบุคคล  

- การพฒันาการท างาน  

- ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  

- ความมั่นคงในการท างาน  

- วิธีการปกครองของผู้บังคับบัญชา 
 

ผลของความผูกพันต่อองค์กร 
ของบุคลากร 

 

- ความปรารถนาที่จะอยู่ในองค์กร  
- การมาท างาน  
- การรักษาบุคลากรไว้ในองค์กร  
- ความมีอิสระในการท างาน 
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จะมีความตั้งใจและเต็มที่ในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การได้นั้น องค์การต้อง
ตอบสนองในสิ่งต่าง ๆ ที่บุคลากรต้องการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยองค์การต้องตระหนักว่า
บุคลากรแต่ละมีความต้องการที่แตกต่างกันซึ่งจะท าให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจและผูกพันกับ
องค์การมากที่สุด  

การให้ความหมายของ ความผูกพัน ที่มักพบเห็นในงานวิจัยต่างๆ จะมีอยู่  2 ค า คือ 
Commitment และ Engagement  ซึ่งทั้ ง 2 ค า ในภาษาไทยมีความหมายว่า “ความผูกพัน” 
เหมือนกันในงานวิจัย ที่มีการศึกษาก่อนปี 1990 มักจะใช้ค าว่า Commitment ส่วนงานวิจัยที่มี 
การศึกษาหลังจากช่วงเวลาดังกล่าวมักจะใช้ค าว่า Engagement และทั้ง 2 ค านี้มีความหมายใน
ทิศทางเดียวกัน เมอร์เซอร์ บริษัทที่ปรึกษาระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ  
ได้อธิบายถึงแนวคิดความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน (Employee Engagement) ว่าเป็นวิธีการ
หนึ่งของการชี้วัดปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถขององค์กรนี้ มีการพัฒนาเป็นล าดับโดยเริ่มตั้งแต่ การ
ใช้ตัวชี้วัด ความพึงพอใจ (Satisfaction Moral) ต่อมาพัฒนาเป็น แรงจูงใจ (Motivation) พัฒนาเป็น 
ความเป็นผูกพัน (Commitment) จนมาถึงตัวชี้วัด “ความผูกพันต่อองค์การ” (Engagement) 
ตามล าดับ  

มีนักวิชาการและนักศึกษาหลายท่านที่ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ “ความผูกพันต่อองค์การ” 
เนื่องจากสามารถอธิบายพฤติกรรมของบุคลากรในหน่วยงานได้ จึงมีการให้ความหมายของความ
ผูกพันต่อองค์การ  

Steers (1977, pp. 46-75) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์กร หมายถึง ความรู้สึกของ สมาชิก
ว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีความเต็มใจ เสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพ่ือองค์กร และปรารถนา ที่จะ
เป็นสมาชิกขององค์กรตลอดไป นอกจากนี้ความผูกพันองค์กรยังเป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิผลของ องค์กร
ในลักษณะหนึ่ง 

Allen and Meyer (1990, pp. 710-720) กล่าวว่า พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กรจะมี
ลักษณะเป็นบุคคลที่อยู่กับองค์กรเสมอ ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็จะมาท างานอย่างสม ่าเสมอ ทุ่มเทให้กับ
การท างานและมีเป้าหมายร่วมกับองค์กร 

Allen and Meyer (1990)  มีแนวคิดที่ว่า ความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 
ดังนี้ 

1)  ความผูกพันด้านความรู้สึก (Affective Commitment) หมายถึง ความผูกพันที่
เกิดขึ้นจากความรู้สึกภายในตัวบุคคลเป็นความรู้สึกผูกพันและรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันกับองค์กร รู้สึกว่า
ตนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เต็มใจที่จะทุ่มเทและอุทิศตนให้กับองค์กร 
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2)  ความผูกพันด้านความต่อเนื่อง (Continuance Commitment) หมายถึง ความ
ผูกพันที่เกิดขึ้น จากความคิดของบุคคลที่อยู่บนพ้ืนฐานของการลงทุนที่ให้กับองค์กรและผลตอบแทน
ที่ได้รับจากองค์กร โดยจะแสดงออกในรูปของพฤติกรรมต่อเนื่องในการท างานว่าจะอยู่กับองค์กรนั้น
ต่อไปหรือจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่ท างาน 

3)  ความผูกพันด้านบรรทัดฐานทางสังคม (Normative Commitment) หมายถึง 
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากค่านิยมหรือบรรทัดฐานของสังคมเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองแทน 
สิ่งที่บุคคลได้รับจากองค์กร แสดงออกในรูปของความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีของบุคคลที่มีต่อ
องคก์ร 

 
 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันขององค์การ   
 

Porter, Steers, And Mowday (1974) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็นขั้นตอนที่หนึ่ง
ในสามขั้นตอนของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับองค์การในกระบวนการที่เกี่ยวพันกับองค์การ 
(Organizational Attachment) ได้แก่ 1) การเข้าเป็นสมาชิกขององค์การ (Organization Entry) 
หรือขั้นที่หนึ่ง (First Stage) ที่บุคคลเลือกเข้ามาเป็นสมาชิก มีความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายค่านิทม
ยมขององค์การ  2) การมีความผูกพันต่อองค์การ (Organization Commitment) เป็นขั้นตอนที่บุคคล
ตัดสินใจจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับองค์การและมีความพร้อมในการท างานเต็มที่ เพ่ือผลการปฏิบัติงาน
ที่ดี ตอบสนองเป้าหมายขององค์การ 3) การขาดงานและลาออกของพนักงาน (Absenteeism And 
Turnover) เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่บุคคลจะตัดสินใจว่าจะอยู่หรือจะไปจากองค์การ บุคคลมีความ
ปรารถนาที่จะรักษาไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกขององค์การ  
 

ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์การ   

ในการเกิดความผูกพันต่อองค์การมีปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่หลาย ๆ ปัจจัยซึ่งในแต่ละ
ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับความผูกพันก็มักจะเป็นผลมาจากการท าการศึกษา โดยอาจมีความแตกต่างกันไป
ตามสภาพหน่วยงานนั้น ๆ โดยตัวอย่างปัจจัยที่เก่ียวข้องกับความผูกพันของบุคลากรมี ดังนี้ 
 March and Simon (1958, อ้างถึงใน ปรานอม กิตติดุษฎีธรรม, 2538, น. 25) ได้น าทฤษฎี
แลกเปลี่ยน (Exchange Theory) มาอธิบายถึงปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรซึ่ง 
ประกอบด้วย 1) ความต้องการ 2) ความปรารถนา 3) ทักษะความรู้ และ 4) ความคาดหวัง 

Porter and Steers (1973, อ้างถึงใน ภรณี มหานนท์, 2529 , น. 94) ได้เสนอปัจจัย 4 
ประการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของพนักงานในองค์กรว่ายังคงมีส่วนร่วมต่อไปในองค์กร หรือจะ
ออกจากองค์กร ซึ่งมีดังต่อไปนี้ 
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1)  ปัจจัยด้านองค์กร เช่น การปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน เลื่อนต าแหน่ง 
ขนาดขององค์การ อัตราการจ้าง 

2)  ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน เช่น รูปแบบของความสัมพันธ์ในกลุ่ม
เพ่ือนที่ท างาน รูปแบบของผู้น า 

3)  ปัจจัยด้านเนื้อหาของงาน เช่น ความซ ้าซ้อนของงาน ความมีอิสระ ความชัดเจนของ
บทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

4)  ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น อายุ อายุการท างาน บุคลิกภาพ พฤติกรรม ความสนใจด้าน
วิชาชีพ 

 

วิธีการท าวิจัย 
 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากรสังกัดกรมการปกครองใน

จังหวัดพิษณุโลก เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์กรของบุคลากร และเพ่ือศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดกรมการปกครองใน
จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้ทฤษฎีและกรอบแนวคิดเป็นแนวทางในการด าเนินการ และใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล และน าผลมาวิเคราะห์ทางสถิติโดยผู้วิจัยได้ก าหนด
วิธีการศึกษาวิจัย เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด และมีความถูกต้อตามเกณฑ์มาตรฐานการวิจัย 
ดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1) ประชากรส าหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้   คือ บุคลากรไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ 

พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัดกรมการปกครองในจังหวัดพิษณุโลก ทั้งเพศหญิง เพศชาย จ านวน  500 
คน (ข้อมูลจากทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564)   

2)   ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ได้จากการค านวณหาขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง โดยเมื่อทราบขนาดประชากรแล้ว จึงน ามาค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างซึ่งน้อย
ที่สุด ที่จะสามารถใช้เป็นตัวแทนของประชากรได้ โยใช้สูตร ของ Yamane (1967)  ที่มีระดับความเชื่อ
มันที่ 95% และมีค่าความคาดเคลื่อนไม่เกิน 5%  ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน  222 
กลุ่มตัวอย่าง จากนั้นได้เลือกการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple  Random Sampling) โดยใส่ล าดับแทน
ชื่อใน Microsoft Excel เพ่ือสุ่มเลือกตัวอย่างมาโดยแจกแบบสอบถามด้วยตัวเองทั้งหมด จ านวน 222 ชุด 
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สถิติพื้นฐาน 
1) ใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลทั่ วไปของกลุ่มตัวอย่าง (ปัจจัยส่วนบุคคล)  โดยการวิเคราะห์ เชิ งพรรณนา 
(Descriptive Statistics) 

2) ค่าเฉลี่ย ( ) เพ่ือใช้อธิบายและแปลความหมายของข้อมูล 
3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใช้ในการอธิบายและแปลความหมายของข้อมูล 

สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 

1)  ค่าที (t - test) ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าลี่ยสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อ
กัน โดยก าหนดความมีนัยส าคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ .05 

2)  การทดสอบของครัสคาลและวัลลิส (The Kruskal-wallis One-Way Analysis 
of Variance By Rank Test) ใช้ทดสอบว่า ประชากรกลุ่มมีค่ามัธยฐานเท่ากันหรือไม่ 

3)  การทดสอบ Chi – square test เป็นวิธีการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลที่อยู่
ในรูปของความถ่ีหรือในรูปของสัดส่วน 

4)  ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียรสัน (Pearson Correlation Coefficient) 
เป็นการใช้หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับผลของความผูกพันต่อองค์กร    
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 
งานวิจัยนี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากรสังกัด

กรมการปกครองในจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้คือบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสังกัดกรมการ
ปกครองจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้มาจาการสุ่มตัวอย่าง ของ Taro Yamane ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
222 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม ในรูปแบบ Google forms โดยน า
ข้อมูลที่รวบรวมประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS และ Microsoft Excel จ าแนกออกเป็น 
4 ส่วน ดังนี้  
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ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ตารางท่ี 1  ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 147 66.2 
หญิง 75 33.8 

รวม 222 100 
 
 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
จ านวน 147 คนคิดเป็นร้อยละ 66.2 และเป็นเพศหญิง จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 
 
ตารางท่ี 2  ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ/ปี จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต ่ากว่า 20  1 0.5 
21 – 30  37 16.7 
31 – 40 121 54.5 
41 – 50  47 21.2 

51 ปีขึ้นไป 16 7.2 
รวม 222 100 

 
จากตารางที่ 2  แสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วง

อายุ 31 – 40 ปี จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 รองลงมา 41 – 50 ปี จ านวน 47 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.2 ช่วงอายุ 21 – 30 ปี จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 ช่วงอายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 
16 คิดเป็นร้อยละ 7.2 และต ่ากว่า 20 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 
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ตารางท่ี 3  ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

โสด  57 25.7 
สมรส  159 71.6 

หม้าย/หย่าร้าง 6 2.7 
รวม 222 100 

 

 
จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สถานภาพ

สมรสจ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 71.6 รองลงมา โสด จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 25.7 และ
หม้าย/หย่าร้าง จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 

 
 

ตารางท่ี 4  ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

อายุ/ปี จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากว่าปริญญาตรี  20 9.0 

ปริญญาตรี  106 47.7 
ปริญญาโท 95 42.8 
ปริญญาเอก 1 0.5 

รวม 222 100 

 
จากตารางที่ 4  แสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ ในระดับ

ปริญญาตรี จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 47.7 รองลงมา ปริญญาโท จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.8 ต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 และปริญญาเอก จ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.5 
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ตารางที ่5  ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
 

อายุ/ปี จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต ่ากว่า 1 ปี  14 6.3 
1 – 5 ปี 43 19.4 
6 – 10 ปี 83 37.4 
11 – 15 ปี 46 20.7 
16 – 20 ปี 12 5.4 
20 ปีขึ้นไป 23 10.4 

รวม 222 100 
 

จากตารางที่ 5  แสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 6 
– 10 ปี จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 37.4 รองลงมา 11 – 15 ปี จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.7 1 – 5 ปี จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 19.4  20 ปีขึ้นไป จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 10.4 
ต ่ากว่า 1 ปี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 และ 16 – 20 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 5.4 
 
ตารางท่ี 6  ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
 
 

อายุ/ปี จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต ่ากว่า 10,000 บาท 16 7.2 
10,001 – 20,000 52 23.4 
20,001 – 30,000 105 47.3 
30,001 – 40,000 30 13.5 
สูงกว่า 40,000 19 8.6 

รวม 222 100 
 

จากตารางที่ 6  แสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ 
20,001 – 30,000 บาท จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 47.3 รองลงมารายได้ 10,001 – 20,000 บาท 
จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4  รายได้ 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 
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13.5 รายได้สูงกว่า 40,000 บาท จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 8.6 และรายได้ต ่ากว่า 10,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 7.2 
 โดยสรุป กลุ่มตัวอย่างบุคลากรสังกัดกรมการปกครองจังหวัดพิษณุโลก ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
คิดเป็นร้อยละ 66.2 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 54.5 เป็นช่วงวัย
กลางคน ในด้านสถานภาพ บุคลากรส่วนใหญ่สมรสแล้ว คิดเป็นร้อยละ 71.6 ในด้านการศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่างหรือบุคลากรมีระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ที่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 47.7 ในด้าน
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ระหว่าง 6 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.4 ในด้านรายได้ต่อเดือน จ านวน 
20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.3 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร จ าแนกรายด้าน 
 
ตารางท่ี 7  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของปัจจัยที่ส่งผลต่อ 
               ความผูกพันขององค์กร 
 

ปัจจัย Mean S.D. ระดับความคิดเห็น 
ด้านความคาดหวังที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 4.36 .89 มากที่สุด 
ด้านความส าเร็จในการท างานของบุคคล 4.34 1.36 มากที่สุด 
ด้านการพัฒนาการท างาน 4.29 2.03 มากที่สุด 
ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 4.37 1.87 มากที่สุด 
ด้านความมั่นคงในการท างาน 3.35 1.27 มาก 
ด้านวิธีการปกครองของผู้บังคับบัญชา 4.36 2.14 มากที่สุด 

รวม 4.18 1.59 มาก 

 
จากตารางที่ 7 พบว่าค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นในด้านของ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากรสังกัดกรมการปกครองในจังหวัดพิษณุโลกในภาพ

รวมอยู่ในระดับ มาก (  = 4.18, S.D. = 1.59 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าปัจจัยที่ส่งผลด้านความ

คาดหวังที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (  = 4.36, S.D. = 0.89 ) ด้านความส าเร็จในการท างาน

ของบุคคล (  = 4.34, S.D. = 1.36 ) ด้านการพัฒนาการท างาน (  = 4.29, S.D. = 2.03 ) ด้าน

ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน (  = 4.37, S.D. = 1.87)  ด้านวิธีการปกครองของผู้บังคับบัญชา  
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(  = 4.36, S.D. = 2.14 )  กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับ มากที่สุด และด้านความมั่นคงในการ

ท างาน (  = 3.35, S.D. = 1.27 ) กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับ มาก 
 

ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร จ าแนกรายด้าน 
 
ตารางท่ี 8  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของความผูกพันของ 
                 บุคลากรต่อองค์กร 
 
 

ปัจจัย Mean S.D. ระดับความคิดเห็น 
ความปรารถนาที่จะอยู่ในองค์กร 5.00 0.00 มากที่สุด 
การมาท างาน 4.62 1.40 มากที่สุด 
การรักษาบุคลากรไว้ในองค์กร 4.49 1.05 มากที่สุด 
ความมีอิสระในการท างาน 4.45 1.43 มากทีสุ่ด 

รวม 4.64 0.97 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 8 พบว่าค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นในด้านของ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากรสังกัดกรมการปกครองในจังหวัดพิษณุโลกในภาพ

รวมอยู่ในระดับ มากที่สุด  (  = 4.64, S.D. = 0.97 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับค้าเฉลี่ย

จากมากที่สุด คือ ด้านความปรารถนาที่จะอยู่ในองค์กร (  = 5.00, S.D. = 0.00 ) รองลงมา ด้านการ

มาท างาน (  = 4.62, S.D. = 1.40 ) ด้านการรักษาบุคลากรไว้ในองค์กร (  = 4.49, S.D. = 1.05 ) 

และด้านความมีอิสระในการท างาน (  = 4.45, S.D. = 1.43 ) ตามล าดับ 
 

สรุปผลการวิจัย 
  

 
ระดับคะแนนของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร 
จากผลวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดกรมการปกครอง

ในจังหวัดพิษณุโลกโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลด้านความคาดหวังที่ก้าวหน้าในหน้าที่
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การงาน ด้านความส าเร็จในการท างานของบุคคล ด้านการพัฒนาการท างาน ด้านความสัมพันธ์กับ
เพ่ือนร่วมงาน ด้านวิธีการปกครองของผู้บังคับบัญชา มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.36 4.34 4.29 4.37 และ 4.36 ตามล าดับ และปัจจัยด้านความมั่นคงในการท างาน มี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.35 

ระดับความผูกพันต่อองค์กร 
จากผลการวิจัย พบว่า ความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

4.64 และเมื่อพิจารณาตัวแปรความผูกพันต่อองค์กรบุคลากรเป็นรายด้าน พบว่าตัวแปรทุกตัวมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยตัวแปรด้านความปรารถนาที่จะอยู่ในองค์กร ทีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
อยู่ที่ 5.00 รองลงมา ตัวแปรด้านการมาท างาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.62 ตัวแปรด้านการรักษาบุคลากรไว้
ในองค์กร มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.49 และตัวแปรด้านความมีอิสระในการท างาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.45 
ตามล าดับ 

การทดสอบสมมติฐาน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน พบว่า เมื่อทดสอบปัจจัยส่วนบุคคลของ

บุคลากรสังกัดกรมการปกครองจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและรายได้ต่อเดือน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ และรายได้ต่อ
เดือนที่แตกต่างกันส่งผลให้บุคลากรสังกัดกรมการปกครองจังหวัดพิษณุโลกท่ีตอบแบสอบถามมีระดับ
ความผูกพันต่อองค์กรที่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน จะส่งผลให้บุคลากรสังกัดกรมการปกครอง
จังหวัดพิษณุโลกที่ตอบแบสอบถามมีระดับความผูกพันต่อองค์กรที่ไมแ่ตกต่างกัน 

เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรในสังกัด
กรมการปกครองจังหวัดพิษณุโลกที่ตอบแบบสอบถาม ซึ่งปัจจัยที่ใช้ทดสอบได้แก่ ความคาดหวังที่จะ
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ความส าเร็จในการท างานของบุคคล การพัฒนาการท างาน ความสัมพันธ์
กับเพ่ือนร่วมงานและความมั่นคงในการท างาน มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับน้อย มีค่าสหสัมพันธ์ 
r คือ 0.378 0.429 0.413 0.448 และ 0.462 ตามล าดับ ส่วนปัจจัยด้านวิธีการปกครองของ
ผู้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง มีค่าสหสัมพันธ์ r คือ 0.491  

การอภิปรายผลการวิจัย   

จากการวิจัย เรื่อง  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากรสังกัดกรมการปกครอง
ในจังหวัดพิษณุโลก ผู้ศึกษาวิจัยได้ท าการอภิปรายผลการวิจัยโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 การวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดกรมการปกครองใน
จงัหวัดพิษณุโลก พบว่ามีระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรอยู่ในระดับมาก และปัจจัยที่ท าให้
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บุคคลากรรู้สึกว่ามีความผูกพันต่อองค์กรคือ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน เป็นเรื่องที่ให้

ความส าคัญที่สุด (  = 4.37  S.D = 1.87) โดยได้รับความช่วยเหลือ ความร่วมมือจากเพ่ือนร่วมงาน
ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี และได้รับยอมรับนับถือในความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบ  รองลงมาคือด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและด้านวิธีการปกครองของ
ผู้บังคับบัญชา ได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง การประเมินความสามารถ
เหมาะสมยุติธรรม และผู้บังคับบัญชาสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองกับบุคลากร และเมื่อประสบปัญหา
ในการทำงานผู้ปฏิบัติงานสามารถปรึกษาหารือได้ส่วนปัจจัยด้านความมั่นคงในการทำงาน มีผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรน้อยที่สุด 
 ในส่วนของผลความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดกรมการปกครองในจังหวัดพิษณุโลก 

มีความผูกพันต่อองค์กรในระดับมากที่สุดในทุกด้าน (  = 4.64, S.D. = 0.97 ) ได้แก่ ด้านความ
ปรารถนาที่จะอยู่ในองค์กร ด้านการมาท างาน ด้านการรักษาบุคลากรไว้ในองค์กร และด้านการมี
อิสระในการท างาน โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้ เนื่องจากกรมการปกครองเป็นหน่วยงานภาครับขนาด
ใหญ่ที่มีไว้ บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ให้กับประชาชน เป็นหน่วยงานที่ช่วยเหลือประชาชนโดยตรง ท าให้
บุคลากรในสังกัดกรมการปกครองมีความภูมิใจ และเชื่อมั่นต่อการท างานที่องค์กรแห่งนี้ ท าให้
ปรารถนาที่จะปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรตลอดไป ซึ่งจะส่งผลต่อการท างานบุคลากรมีความเต็มใจในการ
มาปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถในทุกวัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรและเป้าหมายในการ
ท างานของบุคลากร ด้านการมีอิสระในการท างาน ให้บุคลากรได้มีการตัดสินใจวางแผน ก าหนด
วิธีการท างานของตนเอง ท าให้บุคลากรเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ซึ่งจะส่งผลต่อการ
รักษาบุคลากรไว้ในองค์กร เพราะเมื่อบุคลากรรู้สึกวาตัวเองมีความส าคัญ ได้รับความไว้วางใจในการ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ต่าง ๆ และการปฏิบัติงานของตนสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์ได้ โอกาสที่
บุคลากรจะเปลี่ยนไปอยู่องค์กรอ่ืนมีอัตราส่วนที่น้อยลง และต้องการท างานกับองค์กรต่อไป ซึ่ง
สอดคล้องกับความคิดของ พอร์ทเตอร์ กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์กรเป็นลักษณะความสัมพันธ์ของ
สมาชิกที่มีต้ององค์กร ซึ่งบ่งชี้ออกมาในรูปแบบพฤติกรรมต่าง ๆ ดังนี้ ความเชื่อมั่นและยอมรับ
เป้าหมายรวมทั้งค่านิยมขององค์กร เป็นทัศนะและความเชื่อของบุคลากรที่มีความเชื่อถือ ยอมรับและ
พร้อมที่จะปฏิบัติตามเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรอย่างสม ่าเสมอ อีกท้ัง ยังมีความเลื่อมใสศรัทธา
ต่อเป้าหมายที่องค์กรก าหนด รวมถึงความรู้สึกที่ว่าเป้าหมายขององค์กรคล้ายคลึงกับเป้าหมายของ
ตนเอง บุคลากรซึ่งมีความผูกพันต่อองค์กรอย่างมากจะเห็นว่า งานคือ หนทางที่จะสามารถท า
ประโยชน์ให้แก่องค์กรได้ ดังนั้น บุคลากรกลุ่มนี้จึงมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรใน
ระดับสูง ความพยายามอย่างเต็มที่ในการท างานเพ่ือองค์กร มีความจงรักภักดีต่อองค์กร ไม่ปรารถนา
ที่จะไปจากองค์กร ถึงแม้องค์กรอ่ืนจะมีผลตอบแทนที่มากกว่า มีความภูมิใจในการเป็นสมาชิกของ
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องค์กรและพร้อมที่จะบอกผู้อื่นว่าเป็นสมาชิกขององค์กร รวมทั้งมีความคิดว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์กร 

 ผลการศึกษาเปรียบเทียบระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดกรมการปกครองใน
จังหวัดพิษณุโลก ตามปัจจัยลักษณะบุคคล ปัจจัยด้านอายุ และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลให้
บุคลากรสังกัดกรมการปกครองจังหวัดพิษณุโลกมีระดับความผูกพันต่อองค์กรที่แตกต่างกัน ส่วน
ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่
แตกต่างกัน จะส่งผลให้บุคลากรสังกัดกรมการปกครองจังหวัดพิษณุโลกที่ตอบแบสอบถามมีระดับ
ความผูกพันต่อองค์กรที่ไมแ่ตกต่างกัน 

ปัจจัยด้านอายุที่แตกต่างกันส่งผลให้บุคลากรสังกัดกรมการปกครองจังหวัดพิษณุโลกมีระดับ
ความผูกพันต่อองค์กรที่แตกต่างกัน สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างด้านความคิดและพฤติกรรมใน
การใช้ชีวิต ดังนั้น เราจึงควรท าความเข้าใจคุณลักษณะของประชากรในแต่ละยุคสมัยเพ่ือหาแนวทาง
เสริมสร้างความผูกพันให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย 

ปัจจัยด้านรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลให้บุคลากรสังกัดกรมการปกครองจังหวัด
พิษณุโลกมีระดับความผูกพันต่อองค์กรที่แตกต่างกัน เนื่องจากบุคลากรที่มีรายได้สูงอาจจะมีความรู้สึก
มั่นใจในการปฏิบัติงานและรู้สึกผูกพันต่อองค์กรมาก ส่วนบุคลากรที่มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า  
อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นและความมั่นคงทางรายได้ ซึ่งอาจน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปท างานที่อ่ืน 
ได้ง่ายขึ้น 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร กับผลของความ
ผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดกรมการปกครองในจังหวัดพิษณุโลก พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กร ทั้งด้านความคาดหวังที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านความส าเร็จในการท างาน
ของบุคคล ด้านการพัฒนาการท างาน ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ด้านความมั่นคงในการ
ท างานและด้านวิธีการปกครองของผู้บังคับบัญชา ทั้งหมดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อ
องค์กรโดยภาพรวม 

 

ข้อเสนอแนะทั่วไปจากการวิจัย 
  

 
จากการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากรสังกัดกรมการปกครองใน

จังหวัดพิษณุโลก ผู้ศึกษาวิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1)  ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดกรมการปกครองจังหวัดพิษณุโลก ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับที่มีความผูกพันมากที่สุด ในทุกปัจจัย แต่หากดูจากค่าเฉลี่ยจะเห็นว่าด้านความมี
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อิสระในการท างานมีระดับน้อยที่สุด ดังนั้นหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องควรปรับปรุงและพัฒนาความ
ผูกพันในด้านความมีอิสระ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนในการ
แก้ปัญหา เปิดโอกาสในการก าหนดเป้าหมายและวิธีการท างานและเปิดโอกาสให้น าเสนอสิ่งใหม่ๆ ใน
การปฏิบัติงานเสมอ การได้รับอิสระในการท างานท าให้บุคลากรรู้สึกว่าองค์กรมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
รู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับองค์กร ไม่ใช่แค่ท าตามหน้าที่ที่ได้รับเท่านั้น และบุคลากรเติบโตและสามารถ
ร่วมพัฒนาองค์กรไปด้วยกัน และจะส่งผลต่อการขาดงานและอัตราการลาออกที่ลดลงอีกด้วย เสนอ
ให้มีการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นระหว่างผู้บังคับบัญชากับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน โดยให้มี
ช่องทางสื่อสารให้มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร 

2)  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน เป็น
ปัจจัยที่บุคลากรคิดว่าเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรมากที่สุด ดังนั้น หน่วยงานควรมี
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้คนในหน่วยงานมีความรักใคร่ กลมเกลียวกัน เพ่ือให้มีความไว้วางใจในการ
ท างานซึ่งกันและกัน รู้สึกว่าเพื่อนร่วมงานเป็นเหมือนเป็นครอบครัวเดียว 

3)  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความความผูกพันต่อองค์กรด้านความมั่นคงในการท างานเป็น
ปัจจัยที่บุคลากรให้ความส าคัญน้อยที่สุดต่อผลของความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งเป็นเรื่องที่กรมการ
ปกครองควรให้ความส าคัญหากบุคลากรมีความรู้สึกมั่นใจในการท างานในองค์กร มั่นใจที่จะอยู่ใน
องค์กรแล้วนั้น จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมาก ในด้านประสิทธิภาพ
การท างานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีใจที่จะท างานมากขึ้น เพ่ือความส าเร็จของงานและการลด
ต้นทุนในการไม่ต้องจัดหาคนใหม่มาท างานแทนบ่อย ๆ  
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แนวทางการบรหิารความเสี่ยงโรงแรมขนาดเล็ก กรณีศึกษาโรงแรมน ้าปาดรีสอร์ท 
ช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 อ าเภอน ้าปาด  

จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

วชิรวิชญ์  สุทะนะ* 
 

บทคัดย่อ 
 
การวิจัยครั้งนี้ มีจุดประสงค์การศึกษาดังต่อไปนี้ 1) เพ่ือศึกษาผลกระทบที่ส่งผลต่อการ

จัดการความเสี่ยงของธุรกิจโรงแรม กรณีศึกษาน ้าปาดรีสอร์ท อ าเภอน ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบความคิดเห็นด้านกลยุทธ์ในการจัดการธุรกิจในช่วงวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด
ระหว่างผู้บริหารโรงแรมและรีสอร์ทในจังหวัดอุตรดิตถ์ 3) เพ่ือพัฒนาแนวทางในการบริหารโรงแรมให้
มีประสิทธิภาพให้เหมาะสมส าหรับธุรกิจโรงแรม งานวิจัยเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ส าหรับกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ มี 2 กลุ่มคือ 1) ผู้บริหารของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ในอ าเภอน ้าปาด 
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีทั้งหมดจ านวน 13 แห่ง ผู้วิจัยจึงเลือกมา 7 แห่ง 2) หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ ส านักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยจะใช้การเลือกตัวอย่างแบบเอกพันธ์ (Homogeneous Sampling) เป็นการ
เลือกตัวอย่างที่มีภูมิหลังหรือประสบการณ์คล้ายคลึงกัน เช่น จ านวนของห้องพักที่มีจ านวนห้องไม่
ต่างกัน รวมไปถึงเป็นธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทที่อยู่ในบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยกลยุทธ์นี้จะช่วยลด
ความผันแปรของข้อมูล และช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลท าได้ง่ายขึ้น จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างใน
พ้ืนที่ที่ได้ศึกษา โดยการสัมภาษณ์ เจ้าของหรือผู้บริหารธุรกิจโรงแรมรีสอร์ท จังหวัดอุตรดิตถ์ ใช้
แบบสอบถามแบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้เลือก วิธีการ
สัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามแบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) เนื่องจากมีความ
เหมาะสมกับเนื้อเรื่องงานวิจัยมากที่สุด ดังนั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยทั่วไปมัก
นิยมใช้วิธีการที่มีลักษณะยืดหยุ่น ไม่ก าหนดแบบแผนเชิงโครงสร้างแน่นอนตายตัวใดๆ ไว้ล่วงหน้า
รวมทั้งให้ความส าคัญกับการเก็บรวบรวมข้อมูล  

เจ้าของกิจการสามารถน าข้อมูลที่ได้มาปรับใช้ เพ่ือวางแผนขั้นตอนการด าเนินงานเพ่ือที่จะ
สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการให้ได้มากที่สุด เพ่ือที่ จะวิเคราะห์

 
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกกิจการที่ส่งผลต่อการจัดการความเสี่ยงและมีผลต่อการ
ด าเนินงานของกิจการ เพ่ือจะได้ทราบถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของกิจการคืออะไร และมีการวิเคราะห์
ปัญหาความเสี่ยง เพื่อที่จะสามารถเปรียบเทียบกับคู่แข่งทางธุรกิจ เพื่อที่จะสร้างภาพลักษณ์และสร้าง
จุดแข็งของกิจการ ภายใต้การโปรโมท โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ของกิจการ เพ่ือสร้างความน่าจดจ า 
และเน้นสร้างความแตกต่าง เพ่ือสร้างความโดดเด่น ซึ่งจะถือได้ว่าเป็นหัวใจส าคัญของการท าธุรกิจ
โรงแรมและรีสอร์ท ท าให้ธุรกิจสามารถเติบโต อยู่รอดอย่างมีความมั่นคงและแข็งแกร่ง โดยกิจการ
จะตอ้งมุ่งเน้นไปที่หลักการบริการเพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก 

จากการศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมและรี
สอร์ทในอ าเภอน ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่าความเสี่ยงของโรงแรมและรีสอร์ท หากผู้บริหารหรือ
ผู้ประกอบการ บุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ค านึงถึงความเสี่ยงที่องค์กรจะต้องได้รับ
ผลกระทบในด้านต่าง ๆ นั้นอาจจะส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทนั้นได้รับกระทบไม่มากก็น้อยต่อ
องค์กร ส่งผลให้ธุรกิจไม่สบความส าเร็จในการประกอบธุรกิจประเภทโรงแรมและรีสอร์ท เนื่องจาก
ธุรกิจประเภทโรงแรมและรีสอร์ทเป็นธุรกิจหนึ่งที่ถือมีความละเอียดอ่อน มีรายละเอียดหลาย ๆ สิ่งที่
ต้องค านึงถึง อีกทั้งยังมีความเสี่ยงในหลาย ๆ ด้าน หากเจ้าของกิจการประเภทนี้ไม่มีการประเมิน
ความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับก่อนนั้น เมื่อเจอกับสถานการณ์ดังกล่าว อาจจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ได้ไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้นผู้บริหารหรือผู้ประกอบการต้องมีความรอบคอบ มีการตั้งรับกับความเสี่ยงใน
ด้านต่าง ๆ ที่กิจการจะได้รับ และมีการบริหารจัดการที่ดี ท างานอย่างมีระบบ องค์กรถึงจะอยู่รอด 
ฉะนั้นสิ่งที่มีความส าคัญที่สุดของการจัดการความเสี่ยง คือ การคาดการณ์ เนื่องจากจะสามารถหา
แนวทางการป้องกันและสามารถหาแนวทางการแก้ไขปัญหาได้ครอบคลุม ทันท่วงที และกลยุทธ์ที่
ส าคัญอีกสิ่งหนึ่งคือการรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพไว้กับองค์กร สร้างความจงรักภักดีในองค์กร 
อีกทั้งยังต้องมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร รวมไปถึงการได้รับความช่วยเหลือและการ
ดูแลจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือสามารถทราบถึงปัญหาที่แท้จริง ถึงจะแก้ไขได้อย่างตรงจุด และยัง
สามารถด าเนินการเชิงรุก ท าการตลอดหลายช่องทางเพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดย
ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเพ่ือที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายในการจัดการความเสี่ยงของธุรกิจโรงแรมและรี
สอร์ทอ าเภอน ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสามารถพาองค์กรไปสู่ความประสบความส าเร็จและยั่งยืน 
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บทน า 
  

ธุรกิจโรงแรม และรีสอร์ทเกี่ยวข้องและสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการท่องเที่ยว เพราะธุรกิจ
โรงแรม และรีสอร์ทเป็นสถานที่รองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามายังสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ เพ่ือรองรับการ
มาเยือน และพักผ่อนของนักท่องเที่ยว โดยการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญในการน า
เงินตราเข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย การท่องเที่ยวสามารถช่วยให้เกิดการจ้างงานและการ
กระจายรายได้ ช่วยสร้างอาชีพ รวมทั้งส่งเสริมธุรกิจอ่ืนๆ ที่ต่อเนื่องมากมาย เช่น ธุรกิจการโรงแรม 
ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจการค้าของที่ระลึกและสินค้าท้องถิ่น ธุรกิจการคมนาคมและขนส่ง  ธุรกิจ
บริการ ธุรกิจการแลกเปลี่ยนเงินตราเนื่องจากอ าเภอน ้าปาดติดกับประเทศลาว เป็นต้น แต่เนื่องจาก
สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิดในปัจจุบัน จึงท าให้ธุรกิจด้านต่าง ๆ ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะ
ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจด้านโรงแรม  

เมื่อกล่าวถึงผลกระทบการด าเนินงานของธุรกิจที่พัก พบว่า ทั้งผู้ประกอบการและแรงงานใน
ธุรกิจได้รับผลกระทบเป็นจ านวนไม่น้อย เนื่องจากลักษณะการด าเนินงานของธุรกิจที่พักเป็นงาน
บริการ ต้องมีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับลูกค้า ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากทุกภูมิภาคทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ อันจะเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อระหว่างลูกค้าและพนักงานบริการอย่าง
รวดเร็ว หรือแม้แต่การประกาศใช้พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฉบับที่ 1 
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยหนึ่งในเนื้อหาส าคัญคือการให้อ านาจผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับ
คณะกรรมการควบคุมโรคสามารถตัดสินใจสั่งปิดกิจการที่มีแนวโน้มว่าเป็นสถานที่ เสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของเชื้อโควิด รวมถึงมาตรการปิดช่องทางเข้ามาในประเทศ และมาตรการปิดเมืองเพ่ือป้องกัน
และลดจ านวนการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ท าให้แหล่งท่องเที่ยวและธุรกิจที่พักปิดบริการชั่วคราว
เพ่ือปฏิบัติตามมาตรการข้างต้น ส่งผลกระทบต่อรายได้ของธุรกิจประเภทการท่องเที่ยวและที่พัก 
ภาระหนักจึงตกอยู่กับผู้ประกอบการที่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแต่ไม่มีรายได้เข้ามาในกิจการ 
ท าให้เกิดปัญหาสภาพคล่องตามมา จึงเป็นสาเหตุให้ผู้ประกอบการปรับกลยุทธ์ในการด าเนินงาน เช่น 
การเจรจาขอพักช าระหนี้/ลดดอกเบี้ย การลดต้นทุนด าเนินงาน และลดจ านวนพนักงาน เป็นต้น 
เพ่ือให้ธุรกิจยังสามารถด าเนินงานต่อไปได้ภายใต้วิกฤต 

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงได้เลือกท าการศึกษาการจัดการความเสี่ยงของธุรกิจโรงแรม และรีสอร์ท 
อ าเภอน ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องจากเป็นวิกฤตที่ธุรกิจโรงแรมต้องเผชิญในปัจจุบัน ซึ่งท าให้
เกิดผลกระทบโดยตรงอย่างมากต่อธุรกิจโรงแรม เพราะฉะนั้น การวิจัยเรื่องการศึกษาแนวทางการ
บริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นส่วนหนึ่งในการหาแนวทางแก้ไขปัญหา และเป็นการวางพ้ืนฐานการ



249 
 

บทความการศึกษาวิชาการศึกษาค้นควา้อิสระของ 
นักศกึษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก  

พัฒนาการจัดการโรงแรม เพ่ือให้ธุรกิจสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ และสามารถสร้างภูมิคุ้ มกัน 
เสริมสร้างความแข็งแกร่งและเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 

วัตถุประสงค ์
  

1)   เพ่ือศึกษาผลกระทบที่ส่งผลต่อการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจโรงแรม กรณีศึกษาน ้า
ปาดรีสอร์ท อ าเภอน ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 

2)   เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นด้านกลยุทธ์ในการจัดการธุรกิจในช่วงวิกฤตการระบาดของ
ไวรัสโควิดระหว่างผู้บริหารโรงแรมและรีสอร์ทในจังหวัดอุตรดิตถ์ 

3)   เพ่ือพัฒนาแนวทางในการบริหารโรงแรมให้มีประสิทธิภาพให้เหมาะสมส าหรับธุรกิจ
โรงแรม 

 

การทบทวนวรรณกรรม 
  

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการในการคิดวิเคราะห์และ
คาดการณ์ถึงเหตุการณ์ หรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นรวมทั้งการระบุแนวทางในการจัดการความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือยอมรับได้ โดยอาจใช้วิธี ดังต่อไปนี้ 

1)  การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acception) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
เนื่องจากไมคุ่้มค่าในการจัดการ ควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง 

2)  การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการ
ท างาน หรือการออกแบบวิธีการท างานใหม่เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่
องค์กรยอมรับได้ 

3)  การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจาย
หรอืถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อ่ืนช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป 

4)  การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่
ในระดับสูง และหน่วยงานไม่อาจยอมรับ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป 
 การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Organization Risk Management) หมายถึง การ
บริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่าง  ๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละ
องค์กรจะเกิดความเสียหายให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดในอนาคตอยู่ในระดับ
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องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบโดยค านึงถึงการบรรลุ
เป้าหมาย กลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นส าคัญ โดยได้รับ
การสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร 
 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความ
สูญเปล่าหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบหรือท าให้การ
ด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 ความเสี่ยงจ าแนกได้ ลักษณะ 

1)  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องใน
ระดับยทุธศาสตร์ 

2)  ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ในระดับปฏิบัติการ 

3)  ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านการเงิน 

4)  ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน(Hazard Risk) 
หมายถึง ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องในด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
 ตัวอย่างความเสี่ยงโดยทั่วไป 

1) การตัดสินใจที่ผิดพลาดจากการใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่เป็น
ปัจจุบัน 

2) การบันทึกบัญชีผิดพลาด การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3) เกิดการทุจริตในองค์กร รายงานทางการเงินไม่น่าเชื่อถือ 
4) การสูญเสียทรัพยากร 
5) เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของหน่วยงาน 
6) การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน 

ฯลฯ 
 ปราชญา กล้าผจัญ (2551) ให้นิยามว่า ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่บางสิ่งบางอย่างอาจจะ
เกิดขึ้น ซึ่งเป็นผลลัพธ์ของสิ่งที่เป็นอันตราย ความเสี่ยงนี้เกิดจากความไม่แน่นอน ซึ่งสามารถวัดได้ 
ความน่าจะเป็นของสิ่งที่เกิดขึ้น หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น แต่ละหน่วยงานต่างก็มีมุมมองความเสี่ยงที่
แตกต่างกันไป เช่น งานทรัพยากรมนุษย์มองอย่างหนึ่ง งานผลิตมองอย่างหนึ่ง งานรักษาความ
ปลอดภัยมองอย่างหนึ่ง และงานวิศวะความปลอดภัยขององค์กรก็มองความเสี่ยงไปอีกอย่างหนึ่ง เป็นต้น 
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 เจริญ เจษฎาวัลย์ (2550) ให้นิยามว่า ความเสี่ยง หรือ Risk ในที่นี้ หมายถึง โอกาสของ
องค์การจะเกิดการด าเนินงานที่ขาดทุน หรือไม่สามารถด าเนินการให้ประสบความส าเร็จตามแผนงาน 
หรือเป้ าหมายที่ตั้ งไว้ กล่าวคือ เมื่อมีการวางเป้ าหมายหรือแผนงานไว้ในตอนแรกเริ่มนั้น
สภาพแวดล้อมมีอยู่อย่างหนึ่ง ต่อครั้งเมื่อด าเนินการลงไป เวลาเปลี่ยนไป สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปใน
ทิศทางที่ไม่เหมือนกันกับตอนที่วางแผนหรือก าหนดเป้าหมายนั้นไว้ โดยเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไปนั้น
ส่งผลในทางลบ หรือก่อให้ เกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานที่ ไม่อาจประสบความส าเร็จได้  
เช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงนั้นอาจส่งผลในทางบวกก็ได้  ซึ่งจะท าให้ความเสี่ยงเดิมที่
คาดการณ์ไว้ลดลง หรือไม่มีอีกต่อไป 
 เมธา สุวรรณสาร (2552) ให้นิยามว่า ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท า
ใด ๆ ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบในเชิงลบ ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของ
องค์กร หรือลดโอกาสที่จะบรรลุความส าเร็จต่อการเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ
ที่จะก้าวสู่พันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้ โอกาส (Opportunity) หมายถึง เหตุการณ์ที่มีความ
ไม่แน่นอน ซึ่งหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบในเชิงบวกต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร ซึ่ง
ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องควรจะได้ทบทวนถึงกลยุทธ์ที่เหมาะสม และแผนงานที่เหมาะสมใหม่ เพ่ือ
สร้างคุณค่าเพ่ิม (Value creation) ให้กับองค์กร นอกเหนือจากแผนงานและโครงการที่ได้ก าหนดไว้
แล้ว การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวกการที่น าไปสู่การตัดสินใจ การวินิจฉัยสั่งการ โดยให้
สามารถเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งต่อความเสี่ยง และผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น 
 หลัก 4Ts ส าหรับการบริหารความเสี่ยง 

1)  Terminate การท าให้ความเสี่ยงนั้นล้มเลิกไป สะดุดหยุดไป ที่เสี่ยงก็กลับ
กลายเป็นไม่เสี่ยง หรือที่เสี่ยงมากที่ลดลงกว่าเดิม และหมดสิ้นไปในท่ีสุด 

2)  Treat การเสาะแสวงหาแนวทาง มรรควิธีต่าง ๆ เพ่ือจัดการกับปัญหา นัก
แก้ปัญหามือฉมงั เรียกว่า Sharp shooter เมื่อมีปัญหา ต้องจัดการแก้ไขปัญหาได้เสมอ 

3)  Tolerate อดทน ยอมรับต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องกระท า
หน้าที่ต่าง ๆ ต้องเดินทาง ต้องตัดสินใจ ล้วนแล้วแต่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้วยกันทั้งสิ้น เมื่อต้อง
กระท าสิ่งยากที่ต้องสุ่มเสี่ยง ต่อชีวิตทรัพย์สิน ความสูญเสีย ก็ต้องมีน ้าอดน ้าทนต่อความเสี่ยงนั้น  ๆ 
ด้วย 

4)  Transfer ถ่ายโอนความเสี่ยงไปให้บุคคลอ่ืนรับเอาไปแทน เช่น บริษัทประกัน
ถ่ายโอนความเสี่ยงในการประกัน ไปให้แก่บริษัทประกันภัยต่อ เป็นต้น (มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2556) 
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วิธีการศึกษาและเก็บข้อมูล 
 

1.  ประชากร ที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ มี 2 กลุ่ม คือ 
1)  การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารของธุรกิจโรงแรมและรี

สอร์ท ในอ าเภอน ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ มีทั้งหมดจ านวน 13 แห่ง 
2)  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทจังหวัด

อุตรดิตถ์ ได้แก่ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

2.  กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ 
 โรงแรมและรีสอร์ททั้งหมดของ อ าเภอน ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ มีจ านวน 13 แห่ง ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงเลือกมา 7 แห่ง จาก 50% จาก 13 แห่ง ดังนี้ 

  13  50% = 7 (จ านวนที่ต้องการส ารวจ) 
โดยจะใช้การเลือกตัวอย่างแบบเอกพันธ์(Homogeneous Sampling) เป็นการเลือกตัวอย่าง

ที่มีภูมิหลังหรือประสบการณ์คล้ายคลึงกัน เช่น จ านวนของห้องพักท่ีมีจ านวนห้องไม่ต่างกัน รวมไปถึง
เป็นธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทที่อยู่ในบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยกลยุทธ์นี้จะช่วยลดความผันแปรของ
ข้อมูล และช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลท าได้ง่ายขึ้น 

ส าหรับการสัมภาษณ์ จะใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ด้วยวิธีการบันทึกเทปเสียง เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้จากการบันทึกเสียง ถอดเทปออกมาเป็นข้อความในเอกสาร 
แล้วน ามาเรียบเรียง วิเคราะห์ข้อมูลให้ตรงกับวัตถุประสงค์งานวิจัย จากนั้นน ามาเสนอในงานวิจัยเป็น
เชิงพรรณ 
 

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
  

ก่อนที่จะน าแบบสอบถามไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะมีการทดสอบความเที่ยงตรง
(Validity) ของแบบสอบถาม โดยการน าแบบสอบถามไปทดสอบก่อน (Pre-test) กับกลุ่มทดสอบซึ่ง
มีวิธีการ ดังนี้ 
 น าแบบสอบถามความเที่ยงตรง (Validity) โดยน าแบบสอบถามที่ได้เรียบเรียงแล้วไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งได้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษา เป็นผู้ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content 
Validity) และความเหมาะสมของภาษา (Wording) เพ่ือขอค าแนะน าในการตรวจสอบแก้ไขก่อน
น าไปเก็บข้อมูล  
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วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  

การศึกษาครั้งนี้ใช้ 
1.  ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ที่ได้ศึกษา โดยการ

สัมภาษณ์ เจ้าของหรือผู้บริหารธุรกิจโรงแรมรีสอร์ท จังหวัดอุตรดิตถ์ ใช้แบบสอบถามแบบกึ่งมี
โครงสร้าง (Semi-Structured interview) 
 อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้เลือก วิธีการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามแบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-
Structured interview) เนื่องจากมีความเหมาะสมกับเนื้อเรื่องงานวิจัยมากที่สุด ดังนั้นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยทั่วไปมักนิยมใช้วิธีการที่มีลักษณะยืดหยุ่น ไม่ก าหนดแบบแผน
เชิงโครงสร้างแน่นอนตายตัวใด ๆ ไว้ล่วงหน้ารวมทั้งให้ความส าคัญกับการเก็บรวบรวมข้อมูล 

2.  ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่รวบรวมจากหนังสือ วารสาร บทความ เอกสาร งานวิชาการ 
วิทยานิพนธ์และงานวิจัยด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิจัย 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
  

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากเอกสารงานวิจัยต่าง ๆ โดยการน าแบบสอบถามก่อนท าการ
วิจัย (Pre-Test) เพ่ือไปสัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท อ าเภอน ้าปาด 
จังหวัดอุตรดิตถ์ รวมไปถึงสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บางท่านน ามาเป็นข้อมูลเพ่ือก าหนด
ประเด็นเรื่องความเสี่ยงในการบริหารจัดการของกิจการประเภทโรงแรมและรีสอร์ท มาตรวจสอบ
ความถูกต้องของขอ้มูล เพ่ือที่จัดหมวดหมู่แยกแยะประเด็นต่าง ๆ ตามประเด็นที่ค้นพบ 
 ดังนั้นผู้วิจัยจะต้องท าการวิเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ความแท้จริงของชุด
ข้อมูลรวมไปถึงความเชื่อถือได้ไปพร้อมๆกัน เพ่ือความครบถ้วนและเพียงพอเพ่ือที่จะสามารถตอบ
ประเด็นค าถามการวิจัยได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุม และสามารถป้องกันการมีเนื้อหาที่ซ ้าซ้อนจน
เกินความจ าเป็น เพ่ือที่จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์และสามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ภายใต้งบประมาณค่าใช้จ่ายและเวลาในการวิจัยที่มีอยู่อย่างจ ากัด 

หลังจากที่วิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ โดยใช้แบบสอบถามแบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-
Structured Interview)  และน าข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)  โดยสามารถแยก
หัวข้อได้ดังนี้ 

1) มุมมองต่อปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการจัดการความเสี่ยงของธุรกิจโรงแรม
และรีสอร์ท 
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2) มุมมองต่อวิธีการตั้งรับความเสี่ยง 
3) มุมมองจากผลกระทบ จากสถานการณ์ covid-19 
4) มุมมองต่อปัจจัยความเสี่ยงที่ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทที่ควรค านึงกับให้

ความส าคัญที่สุด 
5) มาตรการในการคัดกรองผู้เข้าใช้บริการในช่วงสถานการณ์ COVID-19 
6) มุมมองเกี่ยวกับการได้รับการช่วยเหลือธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท จากภาครัฐ

ในช่วงระบาดของ COVID-19  
7) มุมมองเก่ียวกับการปรับตัวกับการบริหารจัดการธุรกิจ 

 
ผลการศึกษา 

  
ผลจากการสัมภาษณ์จากเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารโรงแรงและรีสอร์ทในอ าเภอน ้าปาด 

จังหวัดอุตรดิตถ์  จ านวนทั้งหมด 7 คน จากเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารโรงแรงและรีสอร์ทในอ าเภอ
น ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ทั้งหมด 13 คน มีรายละเอียดของผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 

1)  มุมมองต่อปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการจัดการความเสี่ยงของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท  
ผู้วิจัยพบว่าเจ้าของ ผู้ประกอบการผู้บริหารของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ททั้ง 7 ให้ข้อมูล จะมี

มุมมองเรื่องของปัจจัยความเสี่ยงในด้านการจัดการน ้า  ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ  
ความเสี่ยงด้านคู่แข่ง โดยประเด็นดังกล่าวถือเป็นประเด็น ลักษณ์ของความเสี่ยงของธุรกิจโรงแรมและ
รีสอร์ทจังหวัดอุตรดิตถ์อ าเภอน ้าปาด โดยมีสาระส าคัญดังนี้ ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ด้านการ
จัดการน ้าภายในพื้นที่ บางครั้งน ้าไม่ไหลเนื่องจากภัยแล้ง ส่งผลกระทบต่อลูกค้าเม่ือเข้าใช้บริการ ร่วม
ไปถึงปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอยน้อยลง มีการท่องเที่ยว
ภายในประเทศลดน้อยลง อีกทั้งยังมีปัจจัยเสี่ยงด้านคู่แข่งทางการค้าที่มีการเปิดกิจการประเภท
เดียวกันท าให้มีคู่แข่งเพ่ิมมากข้ึน ความเสี่ยงด้านคู่แข่งและเศรษฐกิจถือเป็นความเสี่ยงที่มีผลต่อความ
อยู่รอดของธุรกิจประเภทโรงแรมและรีสอร์ท ผู้วิจัยได้สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นสาระส าคัญของ
มุมมองของผู้ประกอบการที่มีผลต่อการจัดการความเสี่ยงของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท 

2)   มุมมองต่อวิธีการตั้งรับความเสี่ยง 
ผู้วิจัยพบว่าเจ้าของ ผู้ประกอบการของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ททั้ง 7 ท่าน ที่ให้ข้อมูล มี

วิธีการตั้งรับความเสี่ยงแตกต่างกันไม่มาก โดยมีการก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการโรงแรมและรี
สอร์ทของตัวเองว่า ต้องตั้งเป้าหมายในลักษณะไหน เพ่ือที่จะลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นภายในกิจการ 
โดยส่วนมากจะใช้วิธีการลดราคาค่าห้องพัก การแถมอาหารเช้าหรือขนมและบริการเสริมต่างๆเพ่ือ
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สร้างความน่าดึงดูด รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์รีสอร์ทโดยใช้วิธีการน ารูปภาพที่พักไปวางไว้ในกลุ่ม
ในโซเชียลประเภทกลุ่มการท่องเที่ยวต่าง ๆ โดยความเสี่ยงของกิจการมีด้วยกันหลายประการ เช่น 
ปัยจัยเสี่ยงด้านแรงงานการรักษาแรงงานที่มีคุณภาพไว้กับกิจการ รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพของ
แรงงานให้มีความสามารถในการท างานเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอ่ืนๆนอกเหนือจากที่กล่าว
มาข้างต้นนั้น ก็เป็นหัวใจส าคัญและเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการตั้งรับความเสี่ยงในการท าธุรกิจ
ประเภทโรงแรมและรีสอร์ท ส าหรับความเสี่ยงด้าน High,Low Season ถือเป็นความเสี่ยงที่เจ้าของ
กิจการส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ต่างทราบและยอมรับกันได้อยู่แล้ว กระบวนการนี้หน่วยงานภาครัฐต้องเป็น
ฝ่ายที่จะต้องเข้ามาช่วยพัฒนาและปรับปรุงพ้ืนที่ดังกล่าวให้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเพ่ิมข้ึน เพ่ือ
ดึงดูดในนักท่องเที่ยวเข้ามาเท่ียวในพ้ืนที่เพ่ิมมากข้ึน 

3)  มุมมองจากผลกระทบ จากสถานการณ์ COVID-19 
ผู้วิจัยพบว่าเจ้าของผู้ประกอบการผู้บริหารของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ททั้ง 7  ให้ข้อมูลและ

มุมมองเรื่องของปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ทางด้านปัญหาการระบาดของCOVID-19  ทางด้าน
เศรษฐกิจ  ความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติ ความเสี่ยงด้านการจัดการน ้า ความเสี่ยงด้านการแข่งขันของ
คู่แข่ง ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ด้านการระบาดของไวรัส COVID-19  เป็นเหตุส าคัญที่ท าให้
นักท่องเที่ยวมีจ านวนลดน้อยลง เนื่องจากข้อจ ากัดในหลายๆด้าน  โดยการระบาดดังกล่าวเป็นการ
ระบาดทั่วโลก ท าให้นักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงเนื่องจากมาตรการการปิดประเทศรวมไปถึง การ
ท่องเที่ยวภายในประเทศ เนื่องจาก มีมาตรการ ควบคุมและสั่งปิดกิจการบางประเภท  ท าให้จ านวน
นักท่องเที่ยวลดลงเป็นจ านวนมาก และบางกิจการต้องปิดตัวชั่วคราวตามค าสั่งของทางภาครัฐ ดังนั้น
ทางโรงแรมและรีสอร์ท จะต้องมีการปรับตัว เปลี่ยนแนวทางในการให้บริการกับลูกค้าเพ่ือความอยู่
รอดของกิจการโดยการน าแนวทางการปฏิบัติแบบ New normal มาใช้ในการด าเนินกิจการ เช่น การ
เปิดให้บริการห้องพักแก่ลูกค้า โดยการใช้มาตรการการคัดกรองลูกค้าที่ได้รับวัคซีนหรือมีผลตรวจโค
วิดก่อนเข้าพักว่าตนเองปลอดเชื้อ และสร้างความเชื่อมันในกับลูกค้าที่เข้าใช้บริการว่ามีการจัดการท า
ความสะอาดและฆ่าเชื้อให้กับห้องพักมีความสะอาดและปลอดเชื้อ 

4)  มุมมองต่อปัจจัยความเสี่ยงที่ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทที่ควรค านึงกับให้ความส าคัญท่ีสุด 
  ผู้วิจัยพบว่าเจ้าของผู้ประกอบการผู้บริหารของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ททั้ง 7 ท่าน ให้ข้อมูล
ทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในเป็นสิ่งที่ต้องค านึงถึง โดยในเรื่องปัจจัยภายนอกเป็นปัจจัยความ
เสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้เลยจึงต้องมีวิธีการตั้งรับและฟ้ืนฟู  ส าหรับปัจจัยความเสี่ยงภายในที่ต้อง
ค านึงถึงคือเรื่องของสุขภาพบุคลากร การทุจริต สภาพโรงแรม แต่ทุกอย่างที่กล่าวมาสามารถแก้ไขได้
ทั้ งนั้นจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่รองลงมาที่ต้องหาแนวทางการบริหารจัดการ ด้านมุมมองของ
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต่างมองว่า ปัจจัยภายในกิจการส่วนใหญ่สามารถควบคุมและบริหารจัดการ
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ความเสี่ยงได้ แต่ปัจจัยภายนอกเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมและจัดการได้ ทั้งในเรื่องของภัย
ธรรมชาติ เรื่องเศรษฐกิจภายในประเทศ เรื่องการระบาดของโรค เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุม
และบริหารจัดการได้ โดยผู้ประกอบการท าได้เพียงตั้งรับกับความเสี่ยงนั้นๆ ส่วนปัจจัยภายในองค์กร
โรงแรมและรีสอร์ทส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับการบริหารจัดการในการท างานของพนักงาน ว่าพนักงาน
ภายในท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหรือไม่ ถ้ามีการบริหารจัดการภายในองค์กรดีก็จะสามารถลด
ความเสี่ยงได้ ซึ่งทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประการกิจการประเภทโรงแรมและรีสอร์ทต่างมองใน
มุมมองเดียวกันนั่นคือปัจจัยความเสี่ยงจากภายนอกถือเป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ ท าได้
เพียงแต่ตั้งรับให้ดีและหาช่องทางการแก้ไขปัญหาไปตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนเท่านั้น 

5)  มาตรการในการคัดกรองผู้เข้าใช้บริการในช่วงสถานการณ์ COVID-19 
ผู้วิจัยพบว่าเจ้าของผู้ประกอบการผู้บริหารของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ททั้ง 7 ท่าน ให้ข้อมูล

เกี่ยวกับมาตรการการคัดกรองผู้เข้าใช้บริการห้องพักในช่วงสถานการณ์ COVID-19 เนื่องจากในช่วงที่
ผ่านมาประเทศไทยได้ประสบกับการระบาดของ COVID-19 ท าให้ธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ
ธุรกิจประเภทโรงแรมและรีสอร์ทได้รับผลกระทบอย่างหนัก เนื่องจากทางภาครัฐประกาศปิดเมือง 
จ ากัดการข้ามจังหวัด ส่งผลให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าว ซึ่งทั้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบกิจการประเภทโรงแรมและรีสอร์ทส่วนมากต่างเห็นพ้องต้องกัน
ว่ามาตรการในการคัดกรองผู้เข้าใช้บริการในช่วงสถานการณ์ COVID-19 สามารถเป็นแนวทางที่ใช้ใน
การคัดกรองผู้ใช้บริการได้ 

6)  มุมมองเกี่ยวกับการได้รับการช่วยเหลือธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท จากภาครัฐในช่วง
ระบาดของ COVID-19  

ผู้วิจัยพบว่าเจ้าของผู้ประกอบการผู้บริหารของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ททั้ง 7 ท่าน ให้ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับมุมมองเกี่ยวกับการได้รับการช่วยเหลือธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทจากภาครัฐ ในช่วง
ระบาดของ COVID-19 ว่าแต่ละแห่งได้รับความช่วยเหลือจากทางภาครัฐอย่างไรบ้าง และมีมุมมอง
ความคิดเห็นอย่างไร ซึ่งจะเห็นได้ว่าในด้านของมุมมองเกี่ยวกับการได้รับการช่วยเหลือธุรกิจโรงแรม
และรีสอร์ท จากภาครัฐในช่วงระบาดของ COVID-19 หน่วยงานของทางภาครัฐได้ให้การช่วยเหลือ
และเยียวยาผู้ประกอบการได้อย่างไม่ทั่วถึง มีมาตรการให้ความช่วยเหลือเพียงบางกลุ่มเท่านั้น  

7)  มุมมองเก่ียวกับการปรับตัวกับการบริหารจัดการธุรกิจ 
ผู้วิจัยพบว่าเจ้าของผู้ประกอบการผู้บริหารของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ททั้ง 7 ท่าน  พบว่า 

มุมมองเกี่ยวกับการปรับตัวกับการบริหารจัดการธุรกิจของแต่ละกิจการนั้น เพ่ือความอยู่รอดของ
กิจการ บางโรงแรมและรีสอร์ทได้การปรับการด าเนินงานให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันนั้นในเรื่องของ
ความเสี่ยงของโรงแรมและรีสอร์ท หากผู้บริหารหรือผู้ประกอบการ บุคลากร และหน่วยงานที่
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เกี่ยวข้อง ไม่ค านึงถึงความเสี่ยงที่องค์กรจะต้องได้รับผลกระทบในด้านต่างๆ นั้นอาจจะส่งผลให้ธุรกิจ
โรงแรมและรีสอร์ทนั้นได้รับกระทบไม่มากก็น้อยต่อองค์กร ส่งผลให้ธุรกิจไม่สบความส าเร็จในการ
ประกอบธุรกิจประเภทโรงแรมและรีสอร์ท เนื่องจากธุรกิจประเภทโรงแรมและรีสอร์ทเป็นธุรกิจหนึ่งที่
ถือมีความละเอียดอ่อน มีรายละเอียดหลายๆสิ่ง ที่ต้องค านึงถึง อีกทั้งยังมีความเสี่ยงในหลายๆ ด้าน 
หากเจ้าของกิจการประเภทนี้ไม่มีการประเมินความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับก่อนนั้น เมื่อเจอกับ
สถานการณ์ดังกล่าว อาจจัดการแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นได้ไม่ดี เท่าที่ ควร ดังนั้นผู้บริหารหรือ
ผู้ประกอบการต้องมีความรอบคอบ มีการตั้งรับกับความเสี่ยงในด้านต่างๆที่กิจการจะได้รับ และมีการ
บริหารจัดการที่ดี ท างานอย่างมีระบบ องค์กรถึงจะอยู่รอด 

 

ข้อเสนอแนะ 
  

จากผลการวิจัยครั้งนี้ทางผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะในด้านผู้บริหาร ผู้ประกอบการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้ 

1)  ด้านผู้บริหาร ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 จากการที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ท าให้ผู้วิจัยได้ตะหนักว่าควรมีการพัฒนาในด้านกลยุทธ์ทางด้านการตลาด เพ่ือสร้างกลุ่ม
ลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ เพ่ือสร้างความหลากหลายของกลุ่มลูกค้าที่มีความหลากหลายกลุ่มมากขึ้น เพ่ือ
ปรับตัวตามช่วง high seasonและLow season ว่าลูกค้ากลุ่มไหนเหมาะกับช่วงเวลาใด เน้นการท า
การตลาดเชิงรุกให้มายิ่งขึ้น ท าให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้เป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้น เพ่ือเสริมรากฐาน
ของธุรกิจให้มีความมั่นคงและแข็งแกร่งท่ามกลางสภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมทางการโรงแรม
และรีสอร์ทที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นในอนาคต โดยผู้บริหาร ผู้ประกอบการต่างมีมุมมองว่าปัจจัยความ
เสี่ยงภายนอกเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ในส่วนของภาครัฐถือเป็นหน่วยงานส าคัญที่จะหา
มาตรการเพ่ือเข้ามาช่วยควบคุมความเสี่ยงให้คงที่และดีขึ้น โดยการหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
ร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน 
 2)  ด้านการวิจัยในครั้งต่อไป 

(1)  การวิจัยในอนาคตควรท าการศึกษาโครงสร้างของตัวแปรอ่ืน ๆ นอกเหนือจากตัว
แปรด้านความเสี่ยง โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือหาตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงของธุรกิจ
โรงแรมและรีสอร์ทหรือท าการศึกษาวิจัยในจังหวัดอ่ืน ๆ ในภาคเหนือที่มีธุรกิจประเภทโรงแรมและรี
สอร์ท เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกัน หรือควรท าการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการโรงแรม
ของนักท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
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(2)  ควรศึกษาการส่งเสริมด้านการตลาดในด้านอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม ที่มีเนื้อหานอกเนื้อจาก
งานวิจัยนี้ เพ่ือสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้เป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้น เพ่ือเสริมรากฐานของธุรกิจให้มี
ความมั่นคงและแข็งแกร่งท่ามกลางสภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมทางการโรงแรมและรีสอร์ทที่มี
แนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นในอนาคต ทั้งยังสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจให้มีความ
แข็งแกร่งขึ้น 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ส านักงานจังหวัดสุโขทยั 

 
วรรณวิสา เฮิงมล* 

 

บทคัดย่อ 
 
การวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานจังหวัดสุโขทัย 

มีวัตถุประสงค์ในการศึกษางานวิจัย คือ ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรส านักงานจังหวัดสุโขทัย และ ศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติของบุคคลากรส านักงานจังหวัดสุโขทัย โดยศึกษาจากบุคลากรของส านักกงานจังหวัดสุโขทัย 
จ านวน 39 คน ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงาน และใช้
วิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จากการศึกษา เอกสาร
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบรรยายเป็นเชิงพรรณนา 
 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านส่วนบุคคลของส านักงานจังหวัดสุ โขทัย ส่วนใหญ่ เป็น          
เพศหญิง มีอายุ 30 – 40 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นข้าราชการ และมีอายุงานน้อยกว่า 5 ปี 
ในส่วนของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานทั้ง 4 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยด้านทักษะและ
ความสามารถ ความคิดเห็นส่วนใหญ่ของบุคลากร เห็นว่า ในการท างานควรมีความรู้ด้านต่างๆ        
มีความเชี่ยวชาญในงาน สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีมนุษยสัมพันธ์ในการท างาน และสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถ หรือเทคนิคที่ต่างไปจากเดิมในการท างาน มีการสื่อสาร มีการ
ประสานงานที่ชัดเจน มีการก าหนดเป้าหมาย และวางแผนการปฏิบัติงาน สามารถหาวิธีปรับปรุง
แก้ไขงานในหน้าที่ หรืองานที่ได้รับมอบหมายให้ดีขึ้นอยู่เสมอและปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้
ประสบผลส าเร็จ 2) ปัจจัยด้านการบริหารงานองค์การ ความคิดเห็นส่วนใหญ่ของบุคคลากร เห็นว่า 
การบริหารงานของส านักงานจังหวัดสุโขทัย  มีระบบโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ช่วยให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ มีการสนับสนุน ส่งเสริมบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี 
และมีประสิทธิภาพ หน่วยงานมีการก าหนดแผนงานโครงการ ซึ่งถือปฏิบัติตามแบบแผนของทาง
ราชการเป็นหลัก โดยจะสอดคล้องตามเป้าหมาย/นโนบายของผู้บริหาร และเมื่อการผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนนโยบาย สามารถน ามาเป็นส่วนประกอบในการประเมินประสิทธิภาพการ

 
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ปฏิบัติงาน และประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 3) ปัจจัยด้านทัศนคติและค่านิยม ความ
คิดเห็นส่วนใหญ่ของบุคลากร เห็นว่า ในการท างานต้องมีความภาคภูมิใจในงาน เป็นงานที่มีเกียรติ มี
ความมั่นคง มีความน่าเชื่อถือ มีคุณค่า และต้องเป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดยบุคลากรต้องพร้อมจะ
ทุ่มเทการท างานให้องค์กรก้าวหน้า และเมื่อบุคลากรมีความพึงพอใจในการท างาน จะน าไปสู่การ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพที่ดี 4) ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ความคิดเห็นส่วนใหญ่ของบุคลากร 
เห็นว่า การท างานองค์การต้องมีความน่าเชื่อถือ มีความมั่นคง มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ ในการ
มอบหมายงานต้องมอบหมายงานตรงตามต าแหน่ง ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน และต้องเป็นที่
ยอมรับทั้งจากหัวหน้างานและเพ่ือนร่วมงาน มีการจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ทักษะและความสามารถ 
มีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางและ
ข้อเสนอแนะในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานจังหวัดสุโขทัยคือ ควร
จัดอบรมสัมมนา ให้ความรู้ เพ่ิมทักษะการท างาน และการท างานเป็นทีมอย่างต่อเนื่อง  ควรจัดให้มี
การประชุมสร้างความเข้าใจในภารกิจงานในแต่ละเดือน แชร์ประสบการณ์และการน าเสนอ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ควรจัดกิจกรรมศึกษาดูงานจังหวัดอ่ืน ๆ เพ่ือที่จะได้น ามาปรับใช้ในส่วนที่มี
ประโยชน์กับหน่วยงานตนเองและการประเมินผลการปฏิบัติงานควรมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส 
และมีความเป็นธรรม 
 
ค าส าคัญ: ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



264 
 

บทความการศึกษาวิชาการศึกษาค้นควา้อิสระของ 
นักศกึษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก  

บทน า 

  
ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือภาคเอกชน ต่างก็ให้ความส าคัญกับการปรับเปลี่ยน

กระบวนการหรือวิธีการท างานให้มีประสิทธิภาพ หรือการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้สามารถสร้างความส าเร็จในงาน บรรลุ เป้าหมายที่องค์การตั้ งไว้ องค์การจะมีความ
เจริญก้าวหน้าหรือพัฒนาได้นั้น สิ่งส าคัญคือผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้บริหารต้องการให้บุคลากรในองค์การได้รับการพัฒนาและต้องการให้บุคลากรของตน
มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งบุคลากรที่มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอจะมีความพร้อมต่อการแข่งขัน 
และเป็นบุคลากรที่มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้น เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลทั้งในสภาพการณ์ปกติ และสภาพแวดล้อมที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกไร้พรมแดนยุคปัจจุบัน การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน จึงถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องวิเคราะห์ วางแผนและด าเนินการ 
เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานให้ดีที่สุดเพื่อประสิทธิภาพขององค์การในท่ีสุด  
 ส านักงานจังหวัดเป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ส าคัญหนว่ยงาน
หนึ่งที่ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา (Back Office) ส าหรับผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวคือท าหน้าที่ให้ค าแนะน า
หรือแสดงข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของผู้ว่าราชการจังหวัด  ในการบริหารราชการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยมีจุดมุ่งหมาย ดังนี้ 

1)  เพ่ือเป็นศูนย์กลางการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ และ
เอกชน ภายในจังหวัด ในการร่วมกันพัฒนาจังหวัดให้เจริญก้าวหน้า 

2)  เป็นหน่วยงานให้ค าปรึกษาราชการของจังหวัด พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางของ
ข้อมูลข่าวสารและระเบียบปฏิบัติราชการที่ครบถ้วน 

3)  เพ่ือบริหารงานภายใต้การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด 
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างสูงสุด 

4)  เพ่ือให้บริการแก่ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในสังคม ให้ได้รับ
ความพึงพอใจอย่างสูงสุด 

5)  สนับสนุนให้การบริหารราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดและของส่วนราชการ 
ต่าง ๆ ในฐานะส านักงานเลขานุการของผู้ว่าราชการจังหวัด ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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จากภารกิจงานของส านักงานจังหวัดสุโขทัย ข้างต้นท าให้เห็นได้ว่าการท างานเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายตามภารกิจ  และแผนงานต่าง ๆ  นั้นบุคลากรเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนเพ่ือให้งาน
ประสบผลส าเร็จ เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ องค์การจึงต้องมีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีบุคลากรเพียงพอต่อปริมาณงาน เพ่ือสามารถท าให้องค์การประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยใดที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือให้การด าเนินงานองค์การมีการจัดการระบบการท างานให้สอดคล้องกับ
ปัจจุบันทันสมัย และบุคลากรในองค์การต้องมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ือให้สามารถสร้าง
ผลงานที่มีประสิทธิภาพให้กับองค์การได้ 
 

วัตถุประสงค ์
 
1)  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขอบุคคลากรส านักงานจังหวัด

สุโขทัย  
2)  เพ่ือศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติของบุคลากร

ส านักงานจังหวัดสุโขทัย 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 
การศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานจังหวัดสุโขทัย ผู้วิจัย

ได้ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพ่ือน ามาใช้
เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 

1) ความหมายเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หมายถึง การกระท า ของแต่ละบุคคล ที่มีความสามารถและ

ความพร้อม พยายามทุ่มเทอย่างเต็มใจในการปฏิบัติงานของตนอย่างคล่องแคล่ว ด้วยความมีระเบียบ 
มีกฎเกณฑ์ ปฏิบัติงานให้เสร็จทันเวลา รวดเร็ว ถูกต้อง มีคุณภาพและมาตรฐาน จึงสรุปได้ว่า บุคคลจะ
มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ต้องเกิดจากความขยันหมั่นเพียรมีความรับผิดชอบและเอาใจใส่ในงานพร้อม
ด้วยจิตใจที่ซื่อสัตย์ และภักดีต่อองค์กร งานจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กรที่ก าหนดไว้
หรือดียิ่งขึ้น 
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2) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 
จากการศึกษาเอกสารปรากฏว่า มีนักวิชาการได้ให้แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพ 

ไว้หลายท่าน ดังนี้ 
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (2540, อ้างถึงใน พุทฒิพงษ์ ซิบเข, 2555, หน้า. 7) 

ระบุว่าประสิทธิภาพในการผลิตหรือผลิตภาพแรงงาน หมายถึง การเปรียบเทียบระหว่างจ านวนสินค้า
หรือบริการที่ผลิตได้ (Output) กับจ านวนของทรัพยากรหรือปัจจัยที่ใช้ในการผลิตสินค้า หรือบริการ
นั้นออก (Input) ความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้ จะสะท้อนให้เห็นถึงการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของประสิทธิภาพ
ในการผลิต  

ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มหรือลดลงของประสิทธิภาพการผลิต อาจแบ่งได้ 3 หมวด คือ 
1)  ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี เช่น กระบวนการผลิต กระบวนการท างานของ 

เครื่องจักร หรือเครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ  
2)  ปัจจัยด้านระบบการบริการ เช่น การใช้เทคนิคทางการบริหาร ส่งเสริมระบบ

แรงงานสัมพันธ์ การใช้ระบบทวิภาคีเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น  
3)  ปัจจัยด้านแรงงาน เป็นปัจจัยส าคัญที่สุดเพราะกิจการใดๆ อาจใช้เทคโนโลยี 

หรือเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด มีการบริหารงานที่ดีเพ่ือผลิตสินค้าหรือบริการที่ดีที่สุดในกิจการนั้นๆ 
แต่หากไม่มีแรงงานเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีและระบบที่วางไว้เป็นอย่างดีนั้นก็ย่อมไม่สามารถประสบ
ความส าเร็จได้ ดังนั้นแรงงานจึงเป็นปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุด การปรับปรุงระบบการ
ท างานเพ่ือพัฒนาคุณภาพของแรงงานนั้นเป็นสิ่งจ าเป็นที่มีผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต แต่ใน
ปัจจุบันยังขาดข้อมูลที่จะเป็นเครื่องตัดสินใจในการด าเนินนโยบายทางด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
แรงงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนบริหารแรงงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจน
การวางแผนพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้งใน ภาครัฐและเอกชนกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานได้เล็งเห็นความส าคัญที่จะรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับการผลิตและศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการผลิตของแรงงาน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นเครื่องชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงภาวะการผลิตของ
แรงงานและผู้ประกอบการ อีกทั้งเป็น ตัวกระตุ้นให้ผู้ประกอบการปรับปรุงคุณภาพการผลิตของตน 
และของแรงงานให้มีประสิทธิภาพ สูงขึ้น ช่วยให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานเมื่อเทียบ
กับต่างประเทศซึ่งจะเป็นผลดี ต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 

ทฤษฎีทุนมนุษย์ จึงเป็นการวิเคราะห์จากแนวคิดของต้นทุนและผลประโยชน์ที่ได้รับ (Cost-
benefit Analysis) และวิเคราะห์บนพ้ืนฐานของผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน (ROI: Return on 
Investment) ซึ่งกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพ่ือการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์นั้นจ าเป็น
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อย่างยิ่งที่จะต้องค านึงถึงการเพ่ิมมูลค่าของมนุษย์ที่เป็นพนักงานในองค์กร โดยเรียนรู้ผ่านการศึกษา 
การฝึกอบรม และการพัฒนาต่าง ๆ น าไปสู่ผลลัพธ์หรือผลผลิตที่องค์กรต้องการ  

จากทฤษฎีดังกล่าวจะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพเริ่มจากการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นใน
ด้านบุคลากร ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านการผลิต ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้
องค์กรต่าง ๆ สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

1)  ความหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
นันทิยา ชุมช่วย (2542, อ้างถึงใน จักรพงศ์ เรือนฟู, 2553, หน้า. 6) ได้ให้ความหมายของ 

การปฏิบัติงาน หมายถึง การกระท าหรือพฤติกรรมการปฏิบัติงาน การแสดงออกในหน้าที่บางสิ่ง 
ที่กระท าได้ส าเร็จ 

ดังนั้นสรุปได้ว่า การปฏิบัติงาน หมายถึง ภาระหน้าที่ของบุคคลที่ถูกก าหนดขึ้นตามต าแหน่ง
หน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนั้นๆ โดยต้องน าความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ที่มี
อยู่มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมตามสถานการณ์ต่างๆ 

2)  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ธงชัย สันติวงษ์ (2544, อ้างถึงใน อภิชัย จตุพรวาที, 2557, หน้า. 17) กล่าวว่าปัจจัยต่าง ๆ 

ที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานมี ดังต่อไปนี้  
1)  ลักษณะนิสัยท่าทางของพนักงาน ลักษณะนิสัยท่าทาง หมายถึง ลักษณะนิสัยของ

แต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความคิดและการปฏิบัติตัวต่อสภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตัว ซึ่งประกอบไปด้วย 
ลักษณะท่าทางเฉพาะของแต่ละบุคคล แรงจูงใจ ทัศนคติ ค่านิยมความสามารถ ความรู้สึกนึกคิดของ 
ตนเอง อารมณ์ รวมทั้งความเฉลียวฉลาดและลักษณะของพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนๆ ที่ปรากฏให้เห็น  

2)  ความสามารถและเชาว์ปัญญา ความสามารถ หมายถึง ความช านาญเชี่ยวชาญใน
ด้านต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่ในแต่ละบุคคล ส าหรับเชาว์ปัญญา หมายถึง แนวโน้มหรือศักยภาพที่เกี่ยวกับความ
ช านาญที่สามารถพัฒนาให้มีเพ่ิมขึ้นในแต่ละคน ซึ่งคนเราแต่ละคน ล้วนแต่มีความสามารถและเชาว์
ปัญญาแตกต่างกันไปในแต่ละด้าน ความสามารถ ความช านาญ เชาว์ปัญญา หรือศักยภาพที่จะเพ่ิมพูน
ความช านาญนั้น ก็คือ กลไกความนึกคิดและความคิดริเริ่มของแต่ละบุคคลนั้นเอง 

3)  ทัศนคติและค่านิยม ทัศนคติ หมายถึง คุณลักษณะที่มีความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง
ในด้านความคิดความรู้สึกและแนวทางในการปฏิบัติของพฤติกรรมที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือต่อ
ความคิดของแต่ละบุคคลและต่อกลุ่มชน ส่วนค่านิยม หมายถึง ทัศนคติที่มีลักษณะที่จะพยายาม
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ประเมินเกี่ยวกับสิ่งของ ความคิด ตัวบุคคล ที่จะประเมินไปในทางใดทางหนึ่งว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดี
เสมอ  

4)  การจูงใจ หมายถึง ชุดของทัศนคติที่มีอยู่ในตัวเอง แต่ละบุคคลซึ่งใช้ส าหรับ 
ตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายและทิศทางที่แน่นอน แรงจูงใจเป็นสิ่งที่มีอยู่ในจิตใจ 
ของคนเรา ซึ่งมีแรงผลักดันและทิศทางที่ใช้ก ากับพฤติกรรมของมนุษย์เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายที่
ต้องการนั้น ๆ อิทธิพลของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการสร้างสมประสบการณ์และเปลี่ยนแปลงลักษณะ
ของแต่ละบุคคล จะแสดงให้เห็นถึงความสามารถ ทัศนคติ แรงจูงใจและลักษณะท่าทางที่ได้พัฒนา
ของแต่ละบุคคล ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ก่อเกิดมาจากอิทธิพลของสภาพแวดล้อมภายนอก นับตั้งแต่
อิทธิพลพ้ืนฐานด้านครอบครัวของตนเอง การศึกษาในโรงเรียน การเข้าสังคม ตลอดจนเพ่ือนฝูง และ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้เคยร่วมท างานด้วยกันมา ปัจจัยเหล่านี้ล้วนแต่มีอิทธิพลต่อลักษณะของบุคคล 
และมีผลกระทบเกี่ยวเนื่องไปถึงกิจกรรมหรือประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานขององค์การต่าง  ๆ  
ด้วย 

จึงสามารถสรุปได้ว่า บุคลากรในองค์กรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หมายถึง การ
ปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล ที่มีความรู้ ความความสามารถ ความตั้งใจในการปฏิบัติงานของตน อย่าง
มีระเบียบ มีกฎเกณฑ์ ถูกต้อง มีคุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือให้องค์กรประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้หรือดียิ่งขึ้น ส่วนหนึ่งจะต้องมาจากที่บุคลากรต้องมีทักษะและความสามารถ 
ทัศนคติและค่านิยมต่อองค์กรlแรงจูงใจในการท างานรวมทั้งการบริหารงานภายในขององค์กร ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้เป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
ประเสริฐ มิ่งเมือง (2555) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน

และลูกจ้างงานรักษาความสะอาด กองอนามัยและสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อการจัดการมูลฝอย : 
กรณีศึกษาเทศบาลเมืองแพร่ โดยการศึกษาครั้งนี้  ผลการศึกษาพบว่า ประชากรที่ศึกษามี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับแรงจูงใจ การยอมรับนับถือ ความมั่นคงในหน้าที่การงาน ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ร่วมงาม สภาพการท างาน เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ความเสี่ยงภัยในการท างาน แต่ไม่
สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้จากค่าจ่าง ค่าตอบแทน ที่ได้รับจากเทศบาลแต่ด้านเดียว ท าให้มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศบาล เพ่ือจะได้จ านวนประชาชนมากขึ้น และน าข้อมูลที่แตกต่างกัน มา
หาข้อสรุปในอันที่จะเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการจัดการมูลฝอยของเทศบาลเมืองแพร่ 
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กิติภัส เพ็งศรี (2545) ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ 
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ระดับของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อุปสรรค
ในการปฏิบัติงานและเสนอแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผลการศึกษา พบว่า ตัวแปรปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลของ เจ้าหน้าที่พัฒนา
ชุมชน ได้แก่ เพศ มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้น อายุ ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่ง ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อัตรา
เงินเดือน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ส าหรับปัจจัยจูงใจที่
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ได้แก่ โอกาส ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การมีส่วนร่วมใน
การวางแผน ผลประโยชน์ตอบแทน และการ เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
และพบว่า ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ของจังหวัดสระบุรี อยู่ในระดับ
ดี จากการศึกษาได้ข้อเสนอแนะจากการวิจัยว่า กรมการพัฒนาชุมชนต้องให้ความส าคัญต่อการ
วางแผน และการ จัดสรรทรัพยากร เพ่ือให้การปฏิบัติงานพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น ควรมีการปรับปรุง
แก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอนการท างานให้มีความชัดเจน และคล่องตัวมากขึ้น และควรจัดให้มี 
กิจกรรม พบปะพูดคุยในกลุ่มของผู้ปฏิบัติงานเพ่ือเสริมสร้างความผูกพัน และเกิดความเข้าใจ อันดี
ระหว่างกัน การปฏิบัติงานก็จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและราบรื่น สามารถบรรลุยัง เป้าหมายที่
กรมการพัฒนาชุมชนได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาไปในทางท่ีดี 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  

ในการศึกษางานวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดของการวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติงาน ของบุคลากรส านักงานจังหวัดสุโขทัย คือ ตัวแปรต้น จะเป็นปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน 
ได้แก่ ทักษะความสามารถ การบริหารงานองค์การ ทัศนคติและค่านิยม แรงจูงใจในการท างาน     
ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
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                    ตัวแปรต้น 

 

 

                                                                                                          ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการศึกษาและเก็บข้อมูล 
  

การวิจัย เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานจังหวัด
สุโขทัย เป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
และโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
  

1.  การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 
ประชากรlที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 

และพนักงานจ้างเหมาบริการ ซึ่งปฏิบัติงานที่ส านักงานจังหวัดสุโขทัย จ านวน 39 คน โดยเป็นการ
เก็บข้อมูลโดยไม่มีการสุ่มตัวอย่าง 

2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย    
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานในส านักงาน

จังหวัดสุโขทัย โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล มีโครงสร้างแบบสัมภาษณ์และเนื้อหา ดังนี้  

ปัจจัยส่วนบุคล 

1. เพศ 

2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 

4. ต าแหน่งงาน 

5. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน 

1. ทักษะความสามารถ  
2. การบริหารงานองค์การ  
3. ทัศนคติและค่านิยม  
4. แรงจูงใจในการท างาน 
 

 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ 
บุคลาการส านักงานจังหวัดสุโขทัย 
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ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่ง และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยใช้แบบสอบถามแบบเลือกตอบ 

ตอนที่ 2  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 4 ปัจจัย คือ 1) ทักษะและ
ความสามารถ 2) การบริหารงานขององค์กร 3) ทัศนคติและค่านิยม 4) แรงจูงใจในการท างาน  

ตอนที่ 3 ค าถามเพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางและข้อเสนอแนะในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานจังหวัดสุโขทัย โดยใช้แบบสอบถามแบบ
ปลายเปิด 

3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการสัมภาษณ์บุคลากรของส านักงาน

จังหวัดสุโขทัย จ านวน 39 คน และน าขอ้มูลที่ได้มาวิเคราะห์ 
2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล

จากหนังสือ ต ารา เอกสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และสื่อออนไลน์ เพ่ือให้ทราบถึง
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

4.  การวิเคราะห์ข้อมูล  
1) การวิเคราะห์เนื้อหา คือ การสร้างข้อสรุปจากข้อมูลที่ได้จากการศึกษา เอกสาร

แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหาข้อสรุป เพ่ือน ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
2) การแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ (percentage) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล

ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
3) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยสรุปแบบอุปนัย คือลักษณะการตีความจากข้อสรุปที่

ปรากฏจากการสัมภาษณ์เชิงลึก เชิงพรรณนา  
 

ผลการศึกษา 

  
การศึกษาวิจัย เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน

จังหวัดสุโขทัย มีวัตถุประสงค์การวิจัยตามที่ได้ก าหนดไว้ คือ 1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานขอบุคคลากรส านักงานจังหวัดสุโขทัย 2) ศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติของบุคคลากรส านักงานจังหวัดสุโขทัย ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ และน าเสนอผลการศึกษาตามรายละเอียด ดังนี้ 
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ตอนที ่1  ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และ 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
 ปัจจัยด้านส่วนบุคคล จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า บุคลาการของส านักงานจังหวัดสุโขทัย
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 69.2 อยู่ในช่วงอายุ 30-40 ปี จ านวน 20 คน 
คิดเป็นร้อยละ 48.7 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 64. ต าแหน่งงาน
ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 51.3 และส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานต ่ากว่า 5 ปี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 46.2  

ตอนที ่2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจัยท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร        
ในด้านต่าง ๆ 

1.  ปัจจัยด้านทักษะและความสามารถ 
จากการสัมภาษณ์บุคลากรส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า การท างานต้องมีความรู้ด้านต่างๆ มี

ความเชี่ยวชาญในงาน สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีมนุษยสัมพันธ์ในการท างาน มีการประยุกต์ใช้ความรู้
ความสามารถ หรือเทคนิคที่ต่างไปจากเดิมในการท างาน มีการสื่อสาร การประสานงานที่ชัดเจน มี
การก าหนดเป้าหมาย และวางแผนการปฏิบัติงาน สามารถหาวิธีปรับปรุงแก้ไขงานในหน้าที่ หรืองาน
ที่ได้รับมอบหมายให้ดีขึ้นอยู่เสมอและปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ประสบผลส าเร็จ   

2.  ปัจจัยด้านการบริหารงานองค์การ 
 จากการสัมภาษณ์บุคลากรส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า การบริหารงาน ส านักงานมีระบบ
โครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ช่วยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ ให้การสนับสนุน 
ส่งเสริมบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และมีประสิทธิภาพ หน่วยงานมีการก าหนดแผนงานโครงการ 
ซึ่งถือปฏิบัติตามแบบแผนของทางราชการเป็นหลัก โดยจะสอดคล้องตามเป้าหมาย/นโนบายของ
ผู้บริหาร และเมื่อการผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนนโยบาย สามารถน ามาเป็นส่วนประกอบใน
การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน   

3.  ปัจจัยด้านทัศนคติและค่านิยม 
จากการสัมภาษณ์บุคลากรส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า ในการท างานต้องมีความภาคภูมิใจใน

งาน เป็นงานที่มีเกียรติ มีความมั่นคง มีความน่าเชื่อถือ มีคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดย
บุคลากรพร้อมจะทุ่มเทการท างานให้องค์กรก้าวหน้า เมื่อบุคลากรมีความพึงพอใจในการท างาน จะ
น าไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ได้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพที่ดี 

4.  ปัจจัยด้านแรงจูงใจ 
 จากการสัมภาษณ์บุคลากรส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า  การท างานองค์การต้องมีความ
น่าเชื่อถือ มีความมั่นคง มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ ในการมอบหมายงานต้องมอบหมายงานตรง
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ตามต าแหน่ง ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน ในการท างานต้องเป็นที่ยอมรับทั้งจากหัวหน้างานและ
เพ่ือนร่วมงาน ต้องสนับสนุนให้มีการจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ทักษะและความสามารถ มีเกณฑ์การ
ประเมินที่ชัดเจน เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้  

ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางและข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานจังหวัดสุโขทัย 

จากการสัมภาษณ์บุคลากรส านักงานจังหวัด จ านวน 39 ราย มีความคิดเห็นเรื่องของ
แนวทางและข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสรุปได้ดังนี้  

1)  ควรมีการจัดอบรมสัมมนา ให้ความรู้ เพ่ิมทักษะการท างาน และการท างานเป็น
ทีมอย่างต่อเนื่อง 

2)  ควรจัดให้มีการประชุมสร้างความเข้าใจในภารกิจงานในแต่ละเดื อน แชร์
ประสบการณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ 

3)  จัดกิจกรรมศึกษาดูงานจังหวัดอ่ืน ๆ เพ่ือที่จะได้น ามาปรับใช้ในส่วนที่มี
ประโยชน์กบัหน่วยงานตนเอง 

4)  ในการประเมินผลการปฏิบัติงานควรมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และมีความ
เป็นธรรม 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

1.  สรุป จากการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส านักงานจังหวัดสุโขทัย สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) ปัจจัยด้านส่วนบุคคล จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า บุคลาการของส านักงาน
จังหวัดสุโขทัยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 69.2 อยู่ในช่วงอายุ 30-40 ปี 
จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 48.7 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 64. 
ต าแหน่งงานส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 51.3 และส่วนใหญ่มีระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานต ่ากว่า 5 ปี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 46.2  

2)   ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานจังหวัด
สุโขทัย จากการวิเคราะห์ ปัจจัยทั้ง 4 ด้าน คือ 1) ทักษะและความสามารถ  2) การบริหารงานของ
องค์กร  3) ทัศนคติและค่านิยม และ 4) แรงจูงใจในการท างาน พบว่า 
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(1) ปัจจัยด้านทักษะและความสามารถ 
จากการสัมภาษณ์ บุคลากรส านักงานจังหวัดสุโขทัย ปัจจัยด้านทักษะและ

ความสามารถ ความคิดเห็นส่วนใหญ่ของบุคลากร เห็นว่า ในการท างานต้องมีความรู้ด้านต่างๆ มี
ความเชี่ยวชาญในงาน สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีมนุษยสัมพันธ์ในการท างาน สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ความสามารถ หรือเทคนิคที่ต่างไปจากเดิมในการท างาน มีการสื่อสาร มีการประสานงานที่
ชัดเจน มีการก าหนดเป้าหมาย และวางแผนการปฏิบัติงาน สามารถหาวิธีปรับปรุงแก้ไขงานในหน้าที่ 
หรืองานที่ได้รับมอบหมายให้ดีขึ้นอยู่เสมอและปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ประสบผลส าเร็จ  

(2)  ปัจจัยด้านการบริหารงานองค์การ 
จากการสัมภาษณ์ บุคลากรส านักงานจังหวัดสุโขทัย ปัจจัยด้านการบริหารงาน

องค์การ ความคิดเห็นส่วนใหญ่ของบุคลากร เห็นว่า การบริหารงานของส านักงานจังหวัดสุโขทัย         
มีระบบโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ช่วยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ ต้องมีการ
สนับสนุน ส่งเสริมบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และมีประสิทธิภาพ หน่วยงานมีการก าหนด
แผนงานโครงการ ซึ่งถือปฏิบัติตามแบบแผนของทางราชการเป็นหลัก โดยจะสอดคล้องตาม
เป้าหมาย/นโนบายของผู้บริหาร และเมื่อการผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนนโยบาย สามารถ
น ามาเป็นส่วนประกอบในการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และประกอบการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือน  

(3)  ปัจจัยด้านทัศนคติและค่านิยม 
จากการสัมภาษณ์บุคลากรส านักงานจังหวัดสุโขทัย ปัจจัยด้านทัศนคติและ

ค่านิยม โดยการแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ของบุคากร เห็นว่า มีความภาคภูมิใจในงาน เป็นงานที่มี
เกียรติ มีความมั่นคง มีความน่าเชื่อถือ มีคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดยบุคลากรพร้อม
จะทุ่มเทการท างานให้องค์กรก้าวหน้า เมื่อบุคลากรมีความพึงพอใจในการท างาน จะน าไปสู่การ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพที่ดี  

(4)  ปัจจัยด้านแรงจูงใจ 
จากการสัมภาษณ์บุคลากรส านักงานจังหวัดสุโขทัย ความคิดเห็นส่วนใหญ่ของ

บุคลากร เห็นว่า การท างานองค์การต้องมีความน่าเชื่อถือ มีความมั่นคง มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
ในการมอบหมายงานต้องมอบหมายงานตรงตามต าแหน่ง ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน เป็นที่
ยอมรับทั้งจากหัวหน้างานและเพ่ือนร่วมงาน มีการจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ทักษะและความสามารถ 
มีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน เป็นธรรม ตรวจสอบได้  

3)   แนวทางและข้อเสนอแนะการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส านักงานจังหวัดสุโขทัย จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับ สามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 
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(1)  ควรจัดอบรมสัมมนา ให้ความรู้ เพ่ิมทักษะการท างาน และการท างานเป็น
ทีมอย่างต่อเนื่อง 

(2)  ควรจัดให้มีการประชุมสร้างความเข้าใจในภารกิจงานในแต่ละเดือน แชร์
ประสบการณ์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

(3)  จัดดกิจกรรมศึกษาดูงานจังหวัดอ่ืนๆ เพ่ือที่จะได้น ามาปรับใช้ในส่วนที่มี
ประโยชน์กับหน่วยงานตนเอง 

(4)  การประเมินผลการปฏิบัติงานควรมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และมี
ความเป็นธรรม 

(5) ควรมีการหมุนเวียนงานเพื่อให้เกิดทักษะการท างานที่หลากหลาย 
2.  อภิปรายผล 

 ผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน
จังหวัดสุโขทัย สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1) บุคลากรส านักงานจังหวัดสุโขทัย จ านวน 39 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 
30 - 40  ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นข้าราชการและมีระยะเวลาการท างานต ่ากว่า 5 ปี  

2)   ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานจังหวัด
สุโขทัย ผู้วิจัยได้สรุปจากแนวความคิดของนักวิชาการต่างๆ อาทิเช่น กระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคม, สมยศ นาวีการ, (2536), Slocum (1960), กันตนา เพ่ิมผล (2541), ธงชัย สันติวงษ์ (2544), 
สุนันทา เลาหนันท์  (2531), Hertzberg (1966) และ Weber (1952) โดยได้น าแนวคิดจาก
นักวิชาการข้างต้นที่มีความคล้ายคึงกันมาสร้างเป็นกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 4 
ปัจจัย คือทักษะและความสามารถ การบริหารงานขององค์กร ทัศนคติและค่านิยม และแรงจูงใจใน
การท างาน โดยสามารถอภิปรายผลแต่ละด้านได้ดังนี้ 

(1)  ปัจจัยด้านทักษะและความสามารถ ความคิดเห็นส่วนใหญ่ของบุคลากร 
เห็นว่า ควรมีความรู้ด้านต่าง ๆ มีความเชี่ยวชาญในงาน สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีมนุษยสัมพันธ์ใน
การท างาน สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถ หรือเทคนิคที่ต่างไปจากเดิมในการท างาน มีการ
สื่อสาร การประสานงานที่ชัดเจน มีการก าหนดเป้าหมาย และวางแผนการปฏิบัติงาน สามารถหาวิธี
ปรับปรุงแก้ไขงานในหน้าที่  หรืองานที่ได้รับมอบหมายให้ดีขึ้นอยู่ เสมอและปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายให้ประสบผลส าเร็จ โดยสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ สมยศ นาวีการ ในข้อที่ 6 ได้
กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีปัจจัย 7 ประการ คือ ความสามารถของ
พนักงานในองค์กร กันตยา เพ่ิมผล ได้กล่าวถึง การพัฒนาประสิทธิภาพการท างานว่า เป็นการ
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ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมความสามารถและทักษะในการท างานของตนเองหรือผู้อ่ืนให้ดีขึ้นเจริญขึ้น 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ อันจะท าให้ตนเอง ผู้อื่น และองค์การเกิดความสุขในท่ีสุด  

(2)  ปัจจัยด้านการบริหารงานขององค์กร ความคิดเห็นส่วนใหญ่ของบุคลากร 
เห็นว่า มีระบบโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ช่วยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ ให้
การสนับสนุน ส่งเสริมบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และมีประสิทธิภาพ หน่วยงานมีการก าหนด
แผนงานโครงการ ซึ่ งถือปฏิบัติตามแบบแผนของทางราชการเป็นหลัก โดยจะสอดคล้องตาม
เป้าหมาย/นโนบายของผู้บริหาร และเมื่อการผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนนโยบาย สามารถ
น ามาเป็นส่วนประกอบในการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และประกอบการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือน โดยสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ระบุว่าปัจจัย
ที่มีผลต่อการเพ่ิมหรือลดลงของประสิทธิภาพการผลิต คือ ปัจจัยด้านระบบการบริการ เช่น การใช้
เทคนิคทางการบริหาร ส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์ การใช้ระบบทวิภาคีเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต สมยศ นาวีการ ในข้อที่ 4 ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมี
ปัจจัย 7 ประการ คือ แบบของการบริหารจัดการของผู้บริหาร เพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์กร ธงชัย 
สันติวงษ์ ได้กล่าวว่า ประสิทธิภาพ หมายถึงกิจกรรมทางด้านการบริหารบุคคลที่ได้เกี่ยวข้องกับ
วิธีการ ซึ่งหน่วยงานพยายามก าหนดให้ทราบแน่ชัดว่าพนักงานของตนสามารถปฏิบัติงานได้มี
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด และสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ เวเบอร์ (Weber) ได้กล่าวไว้ใน
แนวคิด Ideal Type Bureaucracy ว่าการที่จะเน้นส่งเสริมพัฒนา การแบ่งงาน และการฝึกงาน
เฉพาะงาน จะช่วยให้เกิดการประหยัดทั้งทรัพยากร ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และขั้นตอนการ
บังคับบัญชา รวมทั้งระเบียบวินัยข้อบังคับของงานที่เห็นได้ชัด 

(3)  ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน
จังหวัดสุโขทัย ด้านทัศนคติและค่านิยม โดยการแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ของบุคลากร เห็นว่า มี
ความภาคภูมิใจในงาน เป็นงานที่มีเกียรติ มีความมั่นคง มีความน่าเชื่อถือ มีคุณค่า และเป็นประโยชน์
ต่อประชาชน โดยบุคลากรพร้อมจะทุ่มเทการท างานให้องค์กรก้าวหน้า เมื่อบุคลากรมีความพึงพอใจ
ในการท างาน จะน าไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ได้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพที่ดี โดยสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี
ของ สโลร์ค (Slocum) ได้สรุปไว้ว่า บุคคลมีความพึงพอใจในการท างาน จะน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ดี
ขึ้น ธงชัย สันติวงษ์ กล่าวว่า ปัจจัยต่างที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงาน คือ ทัศนคติและ 
สุนันทา เลาหนันท์ ได้กล่าวถึงเรื่องปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานในองค์การให้มี
ประสิทธิภาพ คือ เรื่องความพึงพอใจของบุคคลที่มีต่องาน ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานเป็น 
ทัศนคติอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นภาวะความคิดที่อยู่ในจิตใจของคนเรา ความพอใจต่องานไม่ใช่สิ่งเดียวกับ
แรงจูงใจ และสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ  เฮิร์ทสเบิร์ก (Hertzberg) ที่ ได้ เสนอทฤษฏี
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องค์ประกอบคู่ (twolfactorl theory) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งสรุปว่ามีปัจจัยส าคัญที่
สัมพันธ์กับความชอบหรือไม่ชอบในงานของแต่ละบุคคล คือ ปัจจัยจูงใจ (motivation factor) เป็น
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง เพ่ือจูงใจให้คนชอบและรักงานปฏิบัติเป็นตัวกระตุ้นท าให้เกิดความ
พึงพอใจให้แก่บุคคลในองค์กรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะปัจจัยสามารถ
สนองความต้องการภายในของบุคคลได้ด้วย 

(4)  ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ความคิดเห็นส่วนใหญ่ของบุคลากร เห็นว่า การท างาน
องค์การต้องมีความน่าเชื่อถือ มีความมั่นคง มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีการมอบหมายงานตรง
ตามต าแหน่ง ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน เป็นที่ยอมรับทั้งจากหัวหน้างานและเพ่ือนร่วมงาน มีการ
จัดอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ทักษะและความสามารถ มีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน เป็นธรรม ตรวจสอบ
ได้ โดยสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ สมยศ นาวีการ ในข้อที่ 2 ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีปัจจัย 7 ประการ คือ โครงสร้างขององค์กรที่เหมาะสมจะช่วย
เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน ธงชัย สันติวงษ์ กล่าวว่า ปัจจัยต่างที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน คือ การจูงใจ ซึ่งแต่ละบุคคลจะตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายและทิศทางที่
แน่นอน แรงจูงใจเป็นสิ่งที่มีอยู่ในจิตใจของคนเรา มีแรงผลักดันและทิศทางที่ใช้ก ากับพฤติกรรมของ
มนุษย์เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ต้องการนั้น ๆ ความสามารถ ทัศนคติ แรงจูงใจ สิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดมา
จากอิทธิพลของสภาพแวดล้อมภายนอก แต่มีอิทธิพลต่อลักษณะของบุคคล และมีผลกระทบ
เกี่ยวเนื่องไปถึงกิจกรรมหรือประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานขององค์การต่างๆ ด้วย สุนันทา 
เลาหนันท์ ได้กล่าวถึงเรื่องปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติ งานในองค์การให้มี
ประสิทธิภาพ คือ แรงจูงใจในการท างาน เช่น การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการวางแผน
ขององค์การ ซึ่งหากบุคคลใดได้มีส่วนร่วมในการวางแผน หรือก าหนดสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน ก็จะเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานทางหนึ่ง การให้ความรับผิดชอบและอ านาจมากขึ้น
รวมทั้งการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง ก็จะมีผลให้เกิดแรงจูงใจให้คนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ เฮิร์ทสเบิร์ก (Hertzberg) ที่ได้เสนอทฤษฏีองค์ประกอบคู่ 
(twolfactorltheory) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งสรุปว่ามีปัจจัยส าคัญที่สัมพันธ์กับ
ความชอบหรือไม่ชอบในงานของแต่ละบุคคล คือ ปัจจัยค ้าจุน (hygiene factor) หมายถึง ปัจจัยที่จะ
ค ้าจุน ให้แรงจูงใจในการท างานของบุคคลที่มีอยู่ตลอดเวลา 
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ข้อเสนอแนะ 
 

1.  ข้อเสนอแนะจากการท าวิจัยในครั้งนี้ 
1)  ส านักงานจังหวัดสุโขทัยควรมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรด้านการอบรม 

การศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพ่ือเพ่ิมความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพิ่มทักษะความสามารถในงานที่ท า 
2)  ส านักงานจังหวัดสุโขทัยควรจัดให้มีกระประชุมเพ่ือชี้แจ้งแนวทางในการ

บริหารงาน และแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรสามารถเสนอความคิดเห็นร่วมกัน และช่วย
หาแนวทางการปรับปรุงเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

3)  ส านักงานจังหวัดสุโขทัยควรก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็น
มาตรฐาน และตรวจสอบได้ เพ่ือเป็นเป้าหมายให้บุคลากรให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.  ข้อเสนอแนะในการท าการวิจัยครั้งต่อไป 
1)  ควรศึกษา ปัญหา และอุปสรรคที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 
2)   ควรศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานระบบสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์
ของส านักงานอัยการภาค 6 

 
สายพิณ อินทโฉม* 

 

บทคัดย่อ 

 
การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความแตกต่างของปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคล

และปัจจัยองค์การที่มีผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติ งานระบบสารบบคดี อิ เล็กทรอนิกส์ของ                   
ส านักงานอัยการภาค 6 และน าเสนอแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพและความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยและใช้กลุ่มตัวอย่างคือ ข้าราชการฝ่ายอัยการส านักงาน
อัยการภาค 6 ส านักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก ส านักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์  และส านักงาน
อัยการก าแพงเพชร จ านวน 93 คน โดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ท าการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Independent Samples t-test,  One-way ANOWA, 
LSD และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน  

ผลการศึกษา พบว่า ระดับปัจจัยองค์การอยู่ในระดับมาก คือในด้านรูปแบบโครงสร้างองค์การ 
ด้านมิติเชิงโครงสร้างองค์การ และด้านปัจจัยก าหนดโครงสร้าง และมีความส าเร็จในการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับมาก คือ ในด้านการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ ด้านการใช้ทรัพยากร ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน 
และด้านความพึงพอใจของทุกฝ่าย 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า สถานภาพที่แตกต่างกันนั้นมีผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน
ในด้านการใช้ทรัพยากรและด้านกระบวนการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน รวมถึงประสบการณ์การท างานที่
แตกต่างกันมีผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานในด้านกระบวนการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญที่ 0.05 ส าหรับเพศ อายุ ระดับการศึกษา และต าแหน่งงานที่แตกต่างกันนั้นมีผลต่อความส าเร็จ
ในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน และปัจจัยองค์การมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมากและอยู่ในทิศทาง
เดียวกันกับความส าเร็จของการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างมีนัยส าคัญ 0.05 

 
ค าส าคัญ:  องค์การ  ข้าราชการฝ่ายอัยการ สารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ 
  

 
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ที่มาและความส าคัญ 
 

ทุกองค์การต่างมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือการด าเนินงานหรือปฏิบัติตามภารกิจ  เพ่ือความส าเร็จ
ในการบรรลุเป้าหมายขององค์การที่ตั้งไว้ ปัจจุบันในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ชีวิต และการปฏิบัติงานของทุกองค์การตลอดเวลา ท าให้รูปแบบของปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีการ
เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ท าให้วิถีชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง 

วิทยาการสมัยใหม่และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตของมนุษย์
มากขึ้น ในการอ านวยความสะดวกและการให้บริการของภาครัฐจึงต้องมีการปรับรูปโฉมตามไปด้วย 
เนื่องจากความส าเร็จและประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ การให้บริการแก่ผู้รับบริการทั้งจากภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชน ยังเป็นการกล่าวถึงเพียงแต่ความส าเร็จยังไม่มีตัวชี้วัดในการด าเนินงาน            
ที่ชัดเจน ท าให้ไม่สามารถวิเคราะห์ถึงความคุ้มทุนและผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน                
ซึ่งสวนทางกลับความต้องการของภาคประชาชนที่ต้องการได้รับบริการสาธารณะจากหน่วยงานของภาครัฐ
ที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และถูกต้องครบถ้วน และปัจจุบันภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การก็เปรียบเสมือน
ความคาดหวังที่ก าลังได้รับการกล่าวถึงอย่างแพร่หลาย องค์การจึงต้องมีการสร้างจุดเด่น เสริมจุดแข็ง และ
จัดการกับจุดอ่อนด้อย โดยให้ความสนใจในการเรื่องโครงสร้างขององค์การมากยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางไปสู่
ความส าเร็จได้อย่างแท้จริง  

อย่างไรก็ตาม ส านักงานอัยการภาค 6 ในฐานะหน่วยงานหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมของภาครัฐ 
จึงเล็งเห็นความส าเร็จในการปฏิบัติงานที่จะต้องอาศัยการสอดประสานกับของภาคส่วนขององค์การ 
ทรัพยากรมนุษย์จึงมีความส าคัญในการเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างส่วนงานต่าง ๆ อีกทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่
จะเข้ามามีบทบาทในการช่วยให้การปฏิบัติงานมีความสะดวก และรวดเร็ว ประหยัดต้นทุน ในการให้บริการ
ของภาครัฐ เอกชนแก่ประชาชน  โครงสร้างและรูปแบบองค์การที่มีความเหมาะสม และสอดคล้องวิสัยทัศน์ 
จึงนับได้ว่าเป็นเครื่องมือส าคัญที่ท าให้การปฏิบัติงานขององค์การนั้น ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ด้วย 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยองค์การที่มีผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน
สารบบคดอิีเล็กทรอนิกส์ของส านักงานอัยการภาค 6 

2) เพ่ือน าเสนอแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพและความส าเร็จในการปฏิบัติงานสารบ
บคดีอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานอัยการภาค 6 
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การทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

การทบทวนวรรณกรรม  
1.  แนวคิดและทฤษฎีองค์การ (Organization Theory) 
การศึกษาเกี่ยวกับองค์การ นักวิชาการได้แบ่งงการศึกษาออกเป็น 2 กลุ่มทฤษฎี   คือ  

1)  การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การ (Organization Behavior) เป็นกลุ่มที่
ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลรวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การศึกษา
เกี่ยวกับแรงจูงใจ กระบวนการตัดสินใจ ความขัดแย้ง ภาวะผู้น า เป็นต้น 

2)  การศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีองค์การ (Organization Theory) เป็นกลุ่มที่ศึกษา
เกี่ยวกับโครงสร้างองค์การ การออกแบบและการจัดโครงสร้างองค์การ เพ่ือให้บริหารจัดการองค์การ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 1  ภาพรวมทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การ 

 

 
Organization 

Theory 

 
Organization 

Behavior 

Organization 
Development 
Organization 

Change 

HRM 

HRD 

 

Level of Analysis 

Level of  

Application 

Micro Macro 

Theory 

Practice 



286 
 

บทความการศึกษาวิชาการศึกษาค้นควา้อิสระของ 
นักศกึษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก  

จากแผนภาพสามารถสรุปได้ว่า ทฤษฎีองค์การเป็นการศึกษาเชิงมหภาคท่ีมุ่งเน้นที่โครงสร้าง
องค์การ การออกแบบและการจัดการองค์การ เพ่ือให้องค์การมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงให้มี
ประสิทธิผล ส่วนพฤติกรรมองค์การเป็นการศึกษาเชิงจุลภาค ที่มุ่งเน้นการศึกษาไปที่พฤติกรรมของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคล เพ่ือบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะ ความรู้ 
ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ตามที่องค์การต้องการเพ่ือให้องค์การมีประสิทธิผล ซึ่งทั้งสอง
ทฤษฎีมีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือ เป็นการศึกษาเพ่ือน าไปพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิผล สามารถบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ขององค์การที่ตั้งไว้ได้ นอกจากทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อน
องค์การแล้ว ปัจจุบันสภาพแวดล้อมและปัจจัยภายในองค์การที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ กระแส
โลกาภิวัฒน์ (Globalization) ที่ท าให้โลกเล็กลงด้วยเทคโนโลยีและการสื่อสารแบบไร้พรมแดน การ
แข่งขันที่เข้มข้นมากขึ้น (Intense competition) ส่งผลให้ทุกองค์การต้องมีการปรับตัวเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพของตนให้สามารถอยู่รอดและเจริญเติบโตขึ้น จริยธรรมและความยั่งยืน (Ethics and 
Sustainability) ที่เป็นกระแสกดดันจากรัฐบาลและสาธารณะในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
ในรูปแบบต่าง ๆ ความหลากหลาย (Diversity) ที่อาจน ามาซึ่งความขัดแย้ง รวมถึงความรวดเร็วและ
การตอบสนอง (Speed and Responsiveness) และที่จะไม่กล่าวถึงไม่ได้เลยก็คือ โลกแห่งดิจิทัล 
(The Digital World) ที่วิถีชีวิตได้ เปลี่ยนแปลงไปสู่ โลกที่ เต็มไปด้วยอุปกรณ์ดิ จิทัลที่ก าลังจะ
เปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง ไม่ใช่แค่การสื่อสาร การค้นหาข้อมูล และการแบ่งปันความคิด แต่การออกแบบ
องค์การและการจัดการ การด าเนินธุรกิจและการท างานต่าง ๆ ที่เปลี่ยนไป นับเป็นความท้าทายที่มี
ผลต่อทั้งองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม   

2.  แนวคิดระบบสารสนเทศ (Information System) 
Laudon & Laudon (1999 อ้างถึงใน ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2563, น. 13) กล่าวว่า

ในการศึกษาระบบสารสนเทศมีลักษณะเป็นสหวิทยาการ (Multidisciplinary Field) ที่ต้องอาศัย
ความรู้ในหลายสาขาวิชา โดยสามารถแบ่งการศึกษาในระบบสารสนเทศได้เป็น 3 แนวทาง ดังนี้  

1)  แนวทางด้านเทคนิค (Technical Approach) จะให้ความส าคัญ ในเรื่อง
เทคโนโลยีด้านกายภาพและความสามารถด้านเทคนิคของระบบ โดยเน้นการพัฒนาโมเดลที่ใช้ในการ
ตัดสินใจและการจัดการ มีการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุดในการขนส่ง การควบคุม
คลังสินค้า ซึ่งผู้ที่ใช้แนวคิดนี้จะมุ่งเฉพาะด้านเทคนิคหรือเทคโนโลยีต่าง ๆ เป็นส าคัญ 

2)  แนวทางด้านพฤติกรรม (Behavior Approach) มุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติ และพฤติกรรมในการบริหาร รวมไปถึงนโยบายขององค์การ โดยระบบสารสนเทศที่ต้องการ
การพัฒนาและบ ารุงรักษาในระยะยาวต้องมีการใช้แนวพฤติกรรมศาสตร์  
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3)  แนวทางการผสมผสานด้านเทคนิคและสังคม (Sociotechnical Systems) เป็น
การผสมผสานแนวคิดด้านเทคนิคและด้านพฤติกรรมเข้าด้วยกัน โดยแนวคิดนี้ได้รับความนิยม
แพร่หลายและน าไปใช้ในด้านการออกแบบองค์การ การออกแบบงาน และการออกแบบระบบ
สารสนเทศด้วย โดยแนวคิดนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดดุลยภาพระหว่างความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน
และประสิทธิภาพของการท างาน ซึ่งองค์ประกอบส าคัญมีด้วยกัน 4 ประการ คือ งาน คน โครงสร้าง 
และเทคโนโลยี โดยการเปลี่ยนแปลงปัจจัยหนึ่งมีผลกระทบต่อปัจจัยอื่นด้วย 

จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยจึงได้ใช้ 2 แนวคิดทฤษฎีดังกล่าวมาเป็นกรอบแนวทางใน
การศึกษา ปัจจัยด้านองค์การที่มีผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานระบบสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์
ของส านักงานอัยการภาค 6 

 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
  ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ปัจจัยด้านบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 

- สถานภาพ 

- ระดับการศึกษา 

- ต าแหน่งงาน 

- ประสบการณ์การท างาน 
 

ปัจจัยด้านองค์การ 

- รูปแบบโครงสร้างองค์การ 

- มิติเชิงโครงสร้างองค์การ  

- มิติเชิงบริบท/ปัจจัยก าหนด
โครงสร้าง 

ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
สารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ 

 
1. การบรรลุความส าเรจ็ 
2. การใช้ทรัพยากร 
3. กระบวนการปฏิบัติงาน 
4. ความพึงพอใจของทุกฝ่าย 
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วิธีการศึกษาและเก็บข้อมูล 
 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ข้าราชการฝ่ายอัยการในส านักงานอัยการภาค 6 ส านักงานอัยการ

จังหวัดพิษณุโลก ส านักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์ และส านักงานอัยการจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 
134 คน 

กลุ่มตัวอย่าง  ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) และการสุ่มตัวอย่างแบบมี
ระบบ (Systematic Sampling) มีจ านวน 93 คน  

2.  เครื่องมือในการวิจัย 
 เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ได้รับข้อมูลกลับคืน 93 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100  
3.  การวิเคราะห์ข้อมูล  
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ผู้ศึกษาได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก

แบบสอบถามออนไลน์ที่สอบถามจากกลุ่มประชากรตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  เพ่ือการ
วิเคราะห์ทางสถิติ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้  

1)  ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและการกระจายข้อมูล  

2)  ค่า t-test ใช้ทดสอบเปรียบเทียบระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระ ซึ่งจ าแนกเป็น 2 
กลุ่ม  

3)  ค่า F-test ใช้ทดสอบเปรียบเทียบความแปรปรวนของตัวแปรอิสระ ซึ่งจ าแนก
ตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป และทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD (Least Significant Difference)  

4)  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัว โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของ                 
เพียร์สัน (Pearson Product Moment Coefficient) ในการทดสอบสมมติฐาน 

 

ผลการศึกษา 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร  
 เพศ พบว่า บุคลากรที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 56 คน คิดเป็น              
ร้อยละ 60.20 ที่เหลือเป็นเพศชายมีจ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 39.80 
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 อาย ุพบว่า บุคลากรที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 41 – 45 ปี มีจ านวน 21 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.58 ช่วงอายุ 36 – 40 ปี มีจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 19.35 ช่วงอายุ 31 – 35 ปี มี
จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 18.27 บุคลากรอายุ 50 ปีขึ้นไป มีจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.12 ช่วงอายุ 26 – 30 ปี มีจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 15.08 ช่วงอายุ 46 – 50 ปี มีจ านวน 8 
คน คิดเป็นร้อยละ 8.60 และไม่มีบุคลากรที่อายุต ่ากว่า 25 ปี ในการตอบแบบสอบถาม 
 สถานภาพ พบว่า บุคลากรที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 48 คน 
คิดเป็นร้อยละ 51.60 สถานภาพโสด มีจ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 38.70 และสถานภาพหย่าร้าง/
หม้าย มีจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.70  
 ระดับการศึกษา พบว่า บุคลากรที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มีจ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ระดับการศึกษาปริญญาโท มีจ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.96 ระดับการศึกษาต ่ากว่าระดับปริญญาตรี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.37 ส่วนระดับปริญญา
เอกไม่มีผู้จบการศึกษา 
 ต าแหน่งงาน พบว่า บุคลากรที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต าแหน่งข้าราชการธุรการ  มี
จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 90.32 บุคลากรที่มีต าแหน่งข้าราชการอัยการ มีจ านวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.68  
 ประสบการณ์การท างาน พบว่า บุคลากรที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์การ
ท างาน 10 ปีขึ้นไป  มีจ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 41.90 บุคลากรที่มีประสบการณ์การท างาน 7 – 
9 ปี มีจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 20.40 บุคลากรที่มีประสบการณ์การท างาน 1- 3 ปี มีจ านวน 
17 คน คิดเป็นร้อยละ 18.30 บุคลากรที่มีประสบการณ์การท างาน 4-6ปี มีจ านวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.90 และบุคลากรที่มีประสบการณ์การท างานน้อยกว่า 1 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.50 
 ส่วนที่ 2  ข้อมูลระดับปัจจัยองค์การที่มีผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานระบบสารบบ
คดีอิเล็กทรอนิกส์ 
 ปัจจัยองค์การด้านรูปแบบโครงสร้างองค์การ  บุคลากรมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชาระดับสูง ระดับกลาง 
และผู้ปฏิบัติงาน ประกอบกับมีการก าหนดมาตรฐานกระบวนการท างานที่วัดผลได้ชัดเจน มี
หน่วยงานเฉพาะที่ท าหน้าที่ในการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการท างานให้
ดีขึ้น ขั้นตอนในการปฏิบัติงานเป็นระบบ มีมาตรฐาน มุ่งการให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกภาคส่วน 
และองค์การให้ความส าคัญกับบุคลากรทุกระดับ เช่น ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง และ
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ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ การพิจารณาจัดสรรบุคลากรในการปฏิบัติงานจึงพิจารณาที่
ความรู้ ความสามารถเป็นหลัก 
 ปัจจัยองค์การด้านมิติเชิงโครงสร้างองค์การ บุคลากรมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สายการบังคับบัญชาหรือความซับซ้อนของหน่วยงานมีผล
ต่อการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ รวมถึงค่านิยมและวัฒนธรรม
ขององค์การ โดยกฎ ระเบียบ หรือคู่มือในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสมและทันสมัย สอดคล้องกับ
การปฏิบัติงาน มีการจัดแบ่งต าแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน การเปิดโอกาสให้แสดงความ
คิดเห็นเชิงพัฒนาในการปฏิบัติงาน และให้บุคลากรมีส่วนร่วมตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาจากการ
ปฏิบัติงาน  
 ปัจจัยองค์การด้านปัจจัยก าหนดโครงสร้างองค์การ บุคลากรมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก โดยพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การวิเคราะห์โอกาสและพัฒนาวิสัยทัศน์เป็นสิ่งส าคัญต่อ
การพัฒนาองค์การ/หน่วยงาน ซึ่งองค์การมีโครงสร้างการบริหารงานชัดเจนและเหมาะสม มีการ
จัดท าแผนการปฏิบัติงานล่วงหน้าทุกส่วนงาน คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนควบ รวมถึงครุภัณฑ์
ส านักงานมีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ระบบการปฏิบัติงานมีความชัดเจน ไม่ซ ้าซ้อน และระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม 
 ส่วนที่ 3  ข้อมูลระดับความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
 ความส าเร็จในการปฏิบัติงานด้านการบรรลุเป้าหมาย บุคลากรมีความเห็นในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก โดยพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส านักงานมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
ของตนเอง สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ ท าให้ผลงานมีคุณภาพตรงตาม
วัตถุประสงค์ และส านักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน อย่างมีประสิทธิภาพและ
ทันเวลา 
 ความส าเร็จในการปฏิบัติงานด้านการใช้ทรัพยากร บุคลากรมีความเห็นในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส านักงานจัดล าดับความส าคัญของงานตามความเร่งด่วน
และช่วงเวลาได้เป็นอย่างดี ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถจัดหาทรัพยากรที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
 ความส าเร็จในการปฏิบัติงานด้านกระบวนการปฏิบัติงาน บุคลากรมีความเห็นในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก โดยพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส านักงานมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
มีการร่วมกันก าหนด และจัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าปี และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีช่วยในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ 
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 ความส าเร็จในการปฏิบัติงานด้านความพึงพอใจของทุกฝ่าย  บุคลากรมีความเห็นใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส านักงานเป็นที่ยอมรับของบุ คคลภายใน 
ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานในระดับเดียวกัน และเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 ส่วนที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1.1 เพศของบุคลากรที่แตกต่างกันมีผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานที่
แตกต่างกัน  

สมมติฐานที่  1.1.1 เพศของบุคลากรที่แตกต่างกันมีผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานด้านการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จที่แตกต่างกัน   

ผลการทดสอบพบว่า ด้านการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ มีค่า Sig.(2-tailed) 
เท่ากับ 0.0589 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน หมายความว่า เพศที่แตกต่างกันมีผล
ต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานด้านการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จที่ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่  1.1.2 เพศของบุคลากรที่แตกต่างกันมีผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานด้านการใช้ทรัพยากรที่แตกต่างกัน   

ผลการทดสอบพบว่า ด้านการใช้ทรัพยากร มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.0820 ซึ่ง
มีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน หมายความว่า เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อความส าเร็จใน
การปฏิบัติงานด้านการใช้ทรัพยากรที่ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่  1.1.3 เพศของบุคลากรที่แตกต่างกันมีผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน   

ผลการทดสอบพบว่า ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน มีค่ า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 
0.1158 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน หมายความว่า เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานที่ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่  1.1.4 เพศของบุคลากรที่แตกต่างกันมีผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานด้านความพึงพอใจของทุกฝ่ายที่แตกต่างกัน   

ผลการทดสอบพบว่า ด้านความพึงพอใจของทุกฝ่าย มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 
0.0695 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน หมายความว่า เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานด้านความพึงพอใจของทุกฝ่ายที่ไม่แตกต่างกัน  
 สมมติฐานที่ 1.2 อายุของบุคลากรที่แตกต่างกันมีผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานที่
แตกต่างกัน  
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สมมติฐานที่  1.2.1 อายุของบุคลากรที่แตกต่างกันมีผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานด้านการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จที่แตกต่างกัน   

ผลการทดสอบพบว่า ด้านการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.453 
ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน หมายความว่า อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อความส าเร็จ
ในการปฏิบัติงานด้านการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จที่ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่  1.2.2 อายุของบุคลากรที่แตกต่างกันมีผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานด้านการใช้ทรัพยากรที่แตกต่างกัน   

ผลการทดสอบพบว่า ด้านการใช้ทรัพยากร มีค่า Sig. เท่ากับ 0.409  ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน หมายความว่า อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานด้านการใช้ทรัพยากรที่ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่  1.2.3 อายุของบุคลากรที่แตกต่างกันมีผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน   

ผลการทดสอบพบว่า ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.155 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน หมายความว่า อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานที่ไมแ่ตกต่างกัน 

สมมติฐานที่  1.2.4 อายุของบุคลากรที่แตกต่างกันมีผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานด้านความพึงพอใจของทุกฝ่ายที่แตกต่างกัน   

ผลการทดสอบพบว่า ด้านความพึงพอใจของทุกฝ่าย มีค่า Sig. เท่ากับ 0.637 ซึ่งมี
ค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน หมายความว่า อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อความส าเร็จใน
การปฏิบัติงานด้านความพึงพอใจของทุกฝ่ายที่ไม่แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 1.3 สถานภาพของบุคลากรที่แตกต่างกันมีผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน
ที่แตกต่างกัน  

สมมติฐานที่ 1.3.1 สถานภาพของบุคลากรที่แตกต่างกันมีผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานด้านการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จที่แตกต่างกัน   

ผลการทดสอบพบว่า ด้านการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.062 
ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน หมายความว่า สถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานด้านการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จที่ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 1.3.2 สถานภาพของบุคลากรที่แตกต่างกันมีผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานด้านการใช้ทรัพยากรที่แตกต่างกัน   
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ผลการทดสอบพบว่า ด้านการใช้ทรัพยากร มีค่า Sig. เท่ากับ 0.035  ซึ่งมีค่าน้อย
กว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน หมายความว่า สถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานด้านการใช้ทรัพยากรที่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 1.3.3 สถานภาพของบุคลากรที่แตกต่างกันมีผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน   

ผลการทดสอบพบว่า ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.015 ซึ่งมีค่า
น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน หมายความว่า สถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อความส าเร็จ
ในการปฏิบัติงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 1.3.4 สถานภาพของบุคลากรที่แตกต่างกันมีผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานด้านความพึงพอใจของทุกฝ่ายที่แตกต่างกัน   

ผลการทดสอบพบว่า ด้านความพึงพอใจของทุกฝ่าย มีค่า Sig. เท่ากับ 0.125 ซึ่งมี
ค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน หมายความว่า สถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อความส าเร็จ
ในการปฏิบัติงานด้านความพึงพอใจของทุกฝ่ายที่ไม่แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 1.4 ระดับการศึกษาของบุคลากรที่แตกต่างกันมีผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน  

สมมติฐานที่ 1.4.1 ระดับการศึกษาของบุคลากรที่แตกต่างกันมีผลต่อความส าเร็จใน
การปฏิบัติงานด้านการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จที่แตกต่างกัน   

ผลการทดสอบพบว่า ด้านการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.582 
ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน หมายความว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานด้านการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จที่ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 1.4.2 ระดับการศึกษาของบุคลากรที่แตกต่างกันมีผลต่อความส าเร็จใน
การปฏิบัติงานด้านการใช้ทรัพยากรที่แตกต่างกัน   

ผลการทดสอบพบว่า ด้านการใช้ทรัพยากร มีค่า Sig. เท่ากับ 0.556  ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน หมายความว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกั นมีผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานด้านการใช้ทรัพยากรที่ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 1.4.3 ระดับการศึกษาของบุคลากรที่แตกต่างกันมีผลต่อความส าเร็จใน
การปฏิบัติงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน   

ผลการทดสอบพบว่า ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.194 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิ เสธสมมติฐาน หมายความว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานที่ไม่แตกต่างกัน 
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สมมติฐานที่ 1.4.4 ระดับการศึกษาของบุคลากรที่แตกต่างกันมีผลต่อความส าเร็จใน
การปฏิบัติงานด้านความพึงพอใจของทุกฝ่ายที่แตกต่างกัน   

ผลการทดสอบพบว่า ด้านความพึงพอใจของทุกฝ่าย มีค่า Sig. เท่ากับ 0.062 ซึ่งมี
ค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน หมายความว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานด้านความพึงพอใจของทุกฝ่ายที่ไม่แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่  1.5 ต าแหน่งงานของบุคลากรที่แตกต่างกันมีผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 1.5.1 ต าแหน่งงานของบุคลากรที่แตกต่างกันมีผลต่อความส าเร็จใน
การปฏิบัติงานด้านการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จที่แตกต่างกัน   

ผลการทดสอบพบว่า ด้านการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.985 
ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน หมายความว่า ต าแหน่งงานที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานด้านการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จที่ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 1.5.2 ต าแหน่งงานของบุคลากรที่แตกต่างกันมีผลต่อความส าเร็จใน
การปฏิบัติงานด้านการใช้ทรัพยากรที่แตกต่างกัน   

ผลการทดสอบพบว่า ด้านการใช้ทรัพยากร มีค่า Sig. เท่ากับ 0.190  ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน หมายความว่า ต าแหน่งงานที่แตกต่างกันมีผลต่อความส าเร็จ
ในการปฏิบัติงานด้านการใช้ทรัพยากรที่ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 1.5.3 ต าแหน่งงานของบุคลากรที่แตกต่างกันมีผลต่อความส าเร็จใน
การปฏิบัติงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน   

ผลการทดสอบพบว่า ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.063 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน หมายความว่า ต าแหน่งงานที่แตกต่างกันมีผลต่อความส าเร็จ
ในการปฏิบัติงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานที่ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 1.5.4 ต าแหน่งงานของบุคลากรที่แตกต่างกันมีผลต่อความส าเร็จใน
การปฏิบัติงานด้านความพึงพอใจของทุกฝ่ายที่แตกต่างกัน   

ผลการทดสอบพบว่า ด้านความพึงพอใจของทุกฝ่าย มีค่า Sig. เท่ากับ 0.165 ซึ่งมี
ค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน หมายความว่า ต าแหน่งงานที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานด้านความพึงพอใจของทุกฝ่ายที่ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 1.6 ประสบการณ์การท างานของบุคลากรที่แตกต่างกันมีผลต่อความส าเร็จใน
การปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน  
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สมมติฐานที่ 1.6.1 ประสบการณ์การท างานของบุคลากรที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานด้านการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จที่แตกต่างกัน   

ผลการทดสอบพบว่า ด้านการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.252 
ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน หมายความว่า ประสบการณ์การท างานที่แตกต่างกัน
มีผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานด้านการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จที่ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 1.6.2 ประสบการณ์การท างานของบุคลากรที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานด้านการใช้ทรัพยากรที่แตกต่างกัน   

ผลการทดสอบพบว่า ด้านการใช้ทรัพยากร มีค่า Sig. เท่ากับ 0.068  ซ่ึงมีค่า
มากกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน หมายความว่า ประสบการณ์การท างานที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานด้านการใช้ทรัพยากรที่ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 1.6.3 ประสบการณ์การท างานของบุคลากรที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน   

ผลการทดสอบพบว่า ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.004 ซึ่งมีค่า
น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน หมายความว่า ประสบการณ์การท างานที่แตกต่างกันมีผล
ต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 1.6.4 ประสบการณ์การท างานของบุคลากรที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานด้านความพึงพอใจของทุกฝ่ายที่แตกต่างกัน   

ผลการทดสอบพบว่า ด้านความพึงพอใจของทุกฝ่าย มีค่า Sig. เท่ากับ 0.075 ซึ่งมี
ค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน หมายความว่า ประสบการณ์การท างานที่แตกต่างกันมีผล
ต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานด้านความพึงพอใจของทุกฝ่ายที่ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยองค์การมีอิทธิพลต่อระดับความส าเร็จในการปฏิบัติงานสารบบคดี
อิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานอัยการภาค 6  
 สมมติฐานที่ 2.1 ปัจจัยองค์การด้านรูปแบบโครงสร้างองค์การมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จ
ในการปฏิบัติงาน 
 ผลการทดสอบพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับ
สมมติฐาน หมายความว่า ปัจจัยองค์การด้านรูปแบบโครงสร้างองค์การมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จ
ในการปฏิบัติงาน โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก และอยู่ในทิศทางเดียวกัน  
 สมมติฐานที่ 2.2 ปัจจัยองค์การด้านมิติโครงสร้างองค์การมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จใน
การปฏิบัติงาน 
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 ผลการทดสอบพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.026 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับ
สมมติฐาน หมายความว่า ปัจจัยองค์การด้านมิติโครงสร้างองค์การมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จใน
การปฏิบัติงาน โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก และอยู่ในทิศทางเดียวกัน    
 สมมติฐานที่ 2.3 ปัจจัยองค์การด้านปัจจัยก าหนดโครงสร้างองค์การมีความสัมพันธ์กับ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน  

ผลการทดสอบพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.003 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับ
สมมติฐาน หมายความว่า ปัจจัยองค์การด้านปัจจัยก าหนดโครงสร้างองค์การมีความสัมพันธ์กับ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก และอยู่ในทิศทางเดียวกัน 

  

อภิปรายผล 
 

จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานระบบสารบบคดี
อิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานอัยการภาค 6 สามารถน าผลวิจัยมาอภิปรายได้ดังนี้  
 บุคลากรที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 41 – 45 ปี มีสถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่อยู่ในต าแหน่งข้าราชการธุรการ และมีประสบการณ์
การท างานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป มีปัจจัยองค์การที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก
ในด้านรูปแบบโครงสร้างองค์การ ด้านมิติเชิงโครงสร้างองค์การ ด้านปั จจัยก าหนดโครงสร้าง มี
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากในด้านการบรรลุเป้าหมาย ด้านการใช้ทรัพยากร ด้าน
กระบวนการปฏิบัติงาน และด้านความพึงพอใจของทุกฝ่าย  
 จากการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานระบบสารบบคดี
อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลเพศ อายุ ระดับการศึกษา และต าแหน่งงานที่แตกต่างกันมีผล
ต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานระบบสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานอัยการภาค 6 ไม่
แตกต่างกัน ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพ และประสบการณ์การท างานที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานระบบสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานอัยการภาค 6 ที่แตกต่าง
กัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุสุมา ศักดิ์ไพศาล (2556) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในการท างานที่มีผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จ ากัด ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุงานมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ  
 บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ปัจจัยองค์การกับความส าเร็จในการปฏิบัติงาน
โดยรวมพบว่ามีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
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ความส าเร็จในการปฏิบัติงานสารบบคดีอิเล็กทรอนิสก์ของส านักงานอัยการภาค 6 เป็นผลมาจาก
ปัจจัยองค์การด้านรูปแบบโครงสร้างองค์การมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 25.54 รองลงมา คือ ด้าน
ปัจจัยก าหนดโครงสร้าง และด้านมิติเชิงโครงสร้าง ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนิดา ยุวบูรณ์ 
(2551, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาองค์กรให้มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ: 
ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) พบว่า การพัฒนาองค์การที่ดีที่สุดเริ่มต้นที่การพัฒนา
จากภายในหรือตนเอง โดยองค์การระดับโลกได้ให้ความส าคัญในเรื่องการจัดการความรู้ค่อนข้างมาก
ในการผลักดันไปสู่การเป็นองค์การที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ โดยจะต้องมีการบริหารจัดการคนให้
ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ เยาวภา ปฐมศิริกุล 
(2554, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยความส าเร็จการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพของโรงพยาบาล
เอกชนในประเทศไทย พบว่า ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ ปัจจัยด้านรูปแบบการบริหาร ปัจจัยด้าน
ทักษะผู้บริหาร และปัจจัยด้านค่านิยมร่วมไม่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานโรงพยาบาล
เอกชนแต่อย่างใด 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

1.  บทสรุป 
 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า สถานภาพที่แตกต่างกันนั้นมีผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานใน
ด้านการใช้ทรัพยากรและด้านกระบวนการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน รวมถึงประสบการณ์การท างานที่
แตกต่างกันมีผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานในด้านกระบวนการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญที่ 0.05 ส าหรับเพศ อายุ ระดับการศึกษา และต าแหน่งงานที่แตกต่างกันนั้นมีผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน และปัจจัยองค์การมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมากและอยู่
ในทิศทางเดียวกันกับความส าเร็จของการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างมีนัยส าคัญ 0.05 

2.  ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยองค์การด้านรูปแบบโครงสร้างองค์การ ด้านมิติเชิงโครงสร้าง 
และปัจจัยก าหนดโครงสร้างองค์การมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการปฏิบัติงานในทางบวก ดังนั้น 
หากองค์การมีการส่งเสริมให้เลือกใช้ปัจจัยองค์การทั้ง 3 ด้านอย่างมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของหน่วยงานแล้ว ย่อมเป็นการเพ่ิมระดับความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ผู้ศึกษาจึงมี
ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทาง ดังนี้  
 ด้านรูปแบบโครงสร้างองค์การ ส่วนที่ควรเสริมเพ่ิมเติมคือ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
จัดสรรบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถเป็นหลัก  
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 ด้านมิติเชิงโครงสร้างองค์การ ส่วนที่ควรเพ่ิมเติมคือ ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรในทุกระดับมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
 ด้านปัจจัยก าหนดโครงสร้างองค์การ ส่วนที่ควรเพ่ิมเติมคือ องค์การก าหนดระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานควรมีความเหมาะสม และเป็นธรรม เพ่ือให้การบริหารงานในด้านการ
ประเมินผลมีความโปร่งใส ชอบธรรม สร้างความพึงพอใจและขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากร อันจะส่งผล
ต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ต่อไป 
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พฤติกรรมตามแผนของประชาชนที่ส่งผลตอ่พฤติกรรมการมสี่วนร่วม 
ของประชาชนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
กรณีศึกษา ต าบลท้องฟ้า อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

 
สาวิตรี ศรีสมบัติ* 

 

บทคัดย่อ 
 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน กรณีศึกษาต าบลท้องฟ้า อ าเภอบ้านตาก 
จังหวัดตาก และศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนของประชาชนใน
การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันตามกรอบทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned 
Behavior) ประกอบด้วย ทัศนคติของประชาชน การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงของประชาชนและการรับรู้
ถึงความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของประชาชน 

การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีประชากรกลุ่ม
ตัวอย่าง ในพ้ืนที่ ต าบลท้องฟ้า อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก จ านวน 9 หมู่บ้าน รวม 372 คน
ท าการศึกษาโดยใช้แบบส ารวจ (Questionnaire) และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
และสถิติเชิงอนุมาน โดยผลการศึกษาสรุปว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านการศึกษา และรายได้ต่อเดือน ที่
แตกต่างกันของกลุ่มตัวอย่างมีผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน และปัจจัยของพฤติกรรมตามแผนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน มีความสัมพันธ์ทางบวกทั้ง 3 ตัวแปร และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
ทางบวกต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนมากที่สุดคือ การรับรู้ถึงความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรม รองลงมาคือ ปัจจัยด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงปัจจัย และปัจจัยด้านทัศนคติ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามล าดับ ทั้งนี้ ผลการศึกษานี้จะได้น าไปสู่แนวทางในการสร้าง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันในพ้ืนที่ต าบลท้องฟ้า อ าเภอบ้าน
ตาก จังหวัดตาก ต่อไป 

 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมตามแผน, การมีส่วนร่วมของประชาชน, การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 

 
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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บทน า 
 

จังหวัดตากเป็นจังหวัดหนึ่ งที่ ได้รับผลกระทบจากปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างมาก 
โดยเฉพาะในห้วงฤดูแล้ง ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เมษายน ของทุกปี มีสาเหตุหลักการจากไฟป่า
หมอกควันข้ามแดน และการเผาในที่โล่งจากการเกษตร ซึ่งล้วนเกิดจากมนุษย์แทบทั้งสิ้น ปัญหาไฟป่า
และหมอกควันเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังก่อให้เกิด
วิกฤติมลพิษหมอกควันที่มีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และระบบเศรษฐกิจ 
ปัญหาไฟป่าและหมอกควันจึงเป็นปัญหาส าคัญที่รัฐบาลให้ความสนใจ ซึ่งจังหวัดตากได้ให้ความส าคัญ
กับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควันในพ้ืนที่จังหวัดตากและตามคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 
เพ่ือเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดรูปธรรมตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไข
ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” โดยเน้นกระบวนการ มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการเปิดโอกาสให้
ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมมือกันการตัดสินใจ การด าเนินกิจกรรม การติดตามตรวจสอบ และการ
ประเมินผลร่วมกันเป็นไปอย่างมีอิสรภาพ เสมอภาคน าผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานเพ่ือพัฒนา
หรือใช้ความคิดสร้างสรรค์ และความเชี่ยวชาญของแต่ละคนในการแก้ปัญหาของชุมชนและพัฒนา
งานในกลุ่มให้มีความโปร่งใสและให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้น  

ต าบลท้องฟ้า อ าเภอบ้านตาก เป็นพ้ืนที่หนึ่งที่ประสบกับปัญหาไฟป่าหมอกควันเป็นจ านวน
มาก จากการเก็บข้อมูลจุดความร้อนด้วยดาวเทียมพบว่าส่วนใหญ่เกิดไฟป่ามากในพ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติ และพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ซึ่งการเกิดไฟป่าในพ้ืนที่ทั้งหมดเกิดจากมนุษย์ จากการประชุมถอด
บทเรียนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่า สาเหตุหลักของการเกิดไฟป่า มาจากการลักลอบเผาป่าเพ่ือ
หาของป่าและล่าสัตว์ การลุกลามจากพ้ืนที่เกษตรเข้าสู่พื้นที่ป่าไม้ การแกล้งจุดจากประชาชนผู้ไม่หวัง
ดี เนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ มีอาชีพเสริมในการหาของป่าและล่าสัตว์ อีกทั้งยังมีที่ท ากิน
ติดต่อกับพ้ืนที่ป่าไม้ และมีทัศนคติและมีความเชื่อแบบดั้งเดิมในการแสดงพฤติกรรมการเผาในที่โล่ง
ว่าเป็นเรื่องธรรมชาติ รวมทั้งประชาชนในพ้ืนที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ และไม่เห็นความส าคัญหรือ
ตระหนักถึงผลกระทบของปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่ เกิดขึ้น (ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก, 2564) 

จากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้น อ าเภอบ้านตาก จึงได้ให้ความส าคัญกับการสร้างกระบวนการ
สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัย
จึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนของประชาชนในการ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันตามกรอบทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned 
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Behavior) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควันในพื้นท่ี ต าบลท้องฟ้า อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1) เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
กรณีศึกษาต าบลท้องฟ้า อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนของประชาชนในการ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน กรณีศึกษาต าบลท้องฟ้า อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

3) เพ่ือหาแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาไฟป่า             
และหมอกควัน กรณีศึกษาต าบลท้องฟ้า อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมตามแผนของประชาชนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน กรณีศึกษา ต าบลท้องฟ้า อ าเภอบ้านตาก จังหวัด
ตาก”  ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องโดยได้ท าการรวบรวมและน าเสนอ
หลักแนวคิด หรือทฤษฎี ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
 

ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) 
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยา

สังคมที่ได้รับการพัฒนาโดย Ajzen (1991) ที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในทฤษฎีจิตวิทยาทางสังคมศาสตร์ที่ดี
ที่สุดทฤษฎีหนึ่ง ในการท านายพฤติกรรมมนุษย์ (Dean, Kendal, Schapiro, Thierry, & Laland, 
2012) โดยทฤษฎีตามแผนนี้เป็นทฤษฎีที่พัฒนามาจากทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล (Theory of 
Reasoned Action: TRA) ของ Fishbein and Ajzen (1975) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่อธิบายและท านาย
ที่มาของพฤติกรรมที่ได้เลือก และวางแผนที่จะกระท าหรือไม่กระท า (Volitional Behavior) ทฤษฎีนี้
ไม่สามารถน ามาใช้อธิบายถึงพฤติกรรมในรูปแบบอื่นได้ เช่น พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของ
มนุษย์ พฤติกรรมที่ถูกกระตุ้นด้วยอารมณ์โกรธจนไม่ได้ค านึงความเป็นเหตุเป็นผล และพฤติกรรมที่
เกิดจากการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นประจ าจนกลายเป็นนิสัย เป็นต้น เนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่ตอบโต้ใน
ทันทีทันใดโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการคิด ตามทฤษฎีเน้นว่าเจตนา หรือความตั้งใจของบุคคลในการที่
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จะกระท าหรือไม่กระท าพฤติกรรม (Behavioral Intention) เป็นตัวแปรที่มีความส าคัญมากที่สุดใน
การท านายพฤติกรรมของบุคคล การที่บุคคลตัดสินใจที่จะกระท าพฤติกรรมใด I เป็นผลมาจากเจตนา
หรือความตั้งใจที่จะแสดงพฤติกรรมนั้น อย่างไรก็ตาม ก่อนที่เจตนาหรือความตั้งใจในการที่จะกระท า
หรือไม่กระท าพฤติกรรมของบุคคลจะเกิดขึ้น จะต้องมีปัจจัยที่ส าคัญอีก 2 ปัจจัย ได้แก่ ทัศนคติต่อการท า
พฤติกรรม (Attitude toward Behavior) และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm: SN) 

อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผลมีข้อจ ากัดในการท านายพฤติกรรมทางสังคมอ่ืน ๆ 
เนื่องจากบุคคลไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมที่เกิดจากทัศนคติในการกระท าพฤติกรรมของตนเองได้
อย่างสมบูรณ์ (Incomplete Volitional Control ซึ่งท าให้บุคคลไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างแน่นอน
ว่าจะกระท าหรือไม่กระท าพฤติกรรม เพราะบางพฤติกรรมหากจะกระท าให้ส าเร็จได้ต้องอาศัยโอกาส
หรือทรัพยากรอ่ืน ๆ ร่วมด้วย เช่น เงิน เวลา ทักษะ ฐานะทางสังคม และการร่วมมือจากบุคคลอ่ืน
เป็นต้น ต่อมา  Aizen (1991) จึงได้เสนอทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ที่มีความแตกต่างจากทฤษฎีการ
กระท าด้วยเหตุผลโดยการเพ่ิมปัจจัยที่ส าคัญ เรื่องการรับรู้ถึงความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 
(Perceived  Behavioral Control : PBC) เข้ามา โดยทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนมีการอธิบายไว้
เพ่ิมเติมว่าบุคคลจะกระท าพฤติกรรมที่ตนมีความชอบหรือประเมินแล้วว่าผลจากการกระท า
พฤติกรรมนั้นจะให้ผลในที่เป็นประโยชน์กับตน โดยจะมีการหาวิธีการเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จในการ
ท าพฤติกรรมนั้น นั่นแปลว่าพฤติกรรมที่บุคคลกระท าจะส าเร็จได้ย่อมเกิดจากความสามารถในการ
ควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากเจตนาหรือความตั้งใจที่จะกระท าพฤติกรรม(Volitional  Control) 
ของบุคคล ดังนั้นเจตนาหรือความตั้งใจจึงเป็นตัวก าหนดพฤติกรรม ดังนั้น การท านายพฤติกรรมของ
มนุษย์จึงท าได้โดยการสังเกตที่เจตนาหรือความตั้งใจนั่นเอง โดยสรุป ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
อธิบายว่ามีปัจจัยส าคัญ 3 ประการที่เป็นตัวก าหนดความตั้งใจที่จะกระท าหรือไม่กระท าพฤติกรรม 
ได้แก่ 1) ทัศนคติต่อพฤติกรรม (Attitude toward Behavior) 2) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 
(Subjective Norm) และ 3) การรับรู้ถึงความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral 
Control) 
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ภาพที่ 1  แบบจ าลองทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) 
แหล่งที่มา:  Icek Ajzen and Morris Fishbein (1975) 

 
ทัศนคติต่อพฤติกรรม (Attitude toward Behavior) 
เป็นตัวแปรที่เกิดจากการประเมินความรู้สึกของบุคคลต่อการกระท าพฤติกรรมนั้น ๆ รวมไป

ถึงผลที่ตามมาจากการกระท าพฤติกรรม ซึ่งอาจได้ผลเป็นบวกหรือลบก็ได้ โดยบุคคลจะมีทัศนคติที่ดี
ต่อพฤติกรรม เมื่อบุคคลมีความเชื่อว่าการกระท าพฤติกรรมและผลของการกระท าพฤติกรรมนั้นเป็น
ประโยชน์ ต่อตน และบุคคลจะมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการกระท าพฤติกรรมเมื่อบุคคลมีความเชื่อว่าการ
กระท าพฤติกรรมและผลของการกระท าพฤติกรรมนั้นเป็นโทษต่อตน สรุปว่าหากบุคคลมีทัศนคติที่ดี
ต่อพฤติกรรมนั้นจะส่งผลให้มีความตั้งใจที่จะแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ แต่หากบุคคลมีทัศนคติในทางที่ไม่
ดีต่อพฤติกรรมนั้นจะส่งผลให้มีความตั้งใจที่จะไม่แสดงพฤติกรรมนั้น ๆ 

  
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm)  
เป็นปัจจัยทางสังคม (Social Factor) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง เป็นกรรับรู้ของบุคคลว่า

สังคมของเขา หรือบุคคลที่มีอิทธิพลและมีความส าคัญส าหรับเขาคิดว่าเขาควรหรือไม่ควรกระท า
พฤติกรรมนั้น ๆ เป็นการประเมินของบุคคลที่มีต่อการได้รับประสบการณ์หรือได้รับรู้ข้อมูลจากบุคคล
ในสังคมที่เขาให้ความส าคัญและให้ความเชื่อมั่นไว้วางใจ จนท าให้เกิด เป็นความตั้งใจที่จะแสดง
พฤติกรรมตามบุคคลเหล่านั้น หรือตามที่เขาคิดว่าสังคมคาดหวัง สอดคล้องกับประเด็นเรื่องแรงจูงใจ
ที่จะคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Motivation to Comply) ซึ่งเป็นเรื่องที่บุคคลรับรู้ของบุคคลว่าตนเอง
ต้องการกระท าพฤติกรรมที่กลุ่มคนในสังคมหรือกลุ่มคนที่มีความส าคัญกับตนมากน้อยเพียงใด สรุปว่า
โอกาสในการแสดงพฤติกรรมของบุคคลจะเพ่ิมมากขึ้นหากว่ากลุ่มอ้างอิงที่มีอิทธิพลต่อเขาต้องการให้
เขาแสดงพฤติกรรมดังกล่าว และโอกาสในการแสดงพฤติกรรมของบุคคลจะลดน้อยลง กลุ่มอ้างอิงที่มี
อิทธิพลต่อเขาไม่ต้องการให้เขาแสดงพฤติกรรมนั้น  
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การรับรู้ถึงความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control) 
คือ การรับรู้ความง่ายหรือความยากของบุคคลในการกระท าพฤติกรรมนั้นให้ส าเร็จการรับรู้

ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมขึ้นอยู่กับความเชื่อในเรื่องการควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อ
ความส าเร็จ รวมถึงการมีทรัพยากรที่เพียงพอ เช่น เงิน เวลา หรือฐานะทางสังคม เป็นต้น หรือการมี
โอกาสที่จะการกระท าพฤติกรรมนั้น ๆ ได้ดังตั้งใจ นอกจากนี้การรับรู้ถึงความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมอาจเป็นผลมาจากการได้รับข้อมูลข่าวสารจากการบอกเล่าจากบุคคลอื่นเกี่ยวกับพฤติกรรม
นั้น ๆ และจากตัวแปรอ่ืน ๆ ที่เพ่ิมหรือลดการรับรู้ถึงความยากง่ายของการกระท าพฤติกรรมนั้น 
สรุปว่าการรับรู้ถึงความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม หมายถึง การรับรู้ของบุคคลว่าตนเองมี
ความสามารถที่จะควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ที่จะน าไปสู่การกระท าพฤติกรรมใด ๆ ให้ส าเร็จได้ 

จากที่กล่าวมาข้างต้นทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) ชี้ว่า 
พฤติกรรมของมนุษย์นั้นเป็นการกระท าที่มีการวางแผนไว้ก่อน และการวางแผนนั้นอาจตั้งใจไว้ว่าจะ
กระท า หรือไม่กระท าก็ได้โดยบุคคลจะประเมินจากข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่และที่หามาได้ ก่อนการ
ตัดสินใจ (Intention) ว่าจะกระท าหรือไม่กระท าพฤติกรรมใด ๆ ดังนั้น เจตนาหรือความตั้งใจในการ
กระท าพฤติกรรม(Behavior Intention จึงสามารถน ามาท านายพฤติกรรมได้ และเจตนาหรือความ
ตั้งใจดังกล่าวถูกก าหนดโดยปัจจัยทั้ง 3 ประการที่ได้กล่าวไปแล้ว อันได้แก่ ทัศนคติต่อพฤติกรรม 
(Attitude toward the Behavior) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (SN) และการรับรู้ถึงความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรม (PBC)  

กล่าวโดยสรุป ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนอธิบายว่า หากบุคคลมีทัศนคติที่ เห็นด้วยต่อ
พฤติกรรม (Attitude toward Behavior) ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มอ้างอิง (SN) และเชื่อว่าตนเอง
สามารถควบคุมพฤติกรรม (PBC) นั้น จะส่งผลให้ความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรม (Behavioral 
Intention) ของบุคคลจะมากขึ้น และน าไปสู่การแสดงพฤติกรรม (Behavior) นั้น 
 

แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) 
ตามค านิยามของ Berkley (1975) การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ผู้น าเปิดโอกาสให้ผู้ตามทุก

คนเข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจในการท างานเท่าที่จะสามารถกระท าได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Erwin 
(1976) ที่กล่าวว่าการมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดเนิน
งานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ แก้ปัญหาของตนเอง และ Cohen and Uphoff (1981) ได้ให้นิยาม
ของการมีส่วนร่วม ว่าหมายถึง สมาชิกของชุมชนต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องใน 4 มิติ ได้แก่ 1) การมี
ส่วนร่วมการตัดสินใจว่าควรท าอะไรและท าอย่างไร 2) การมีส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนา รวมทั้งลง
มือปฏิบัติตามที่ได้ตัดสินใจ 3) การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 
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4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ นอกจากนี้ยังมี  United Nations (1981) ที่ ให้
ความหมายของการมีส่วนร่วมว่าเป็นการเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้นและมีพลังของประชาชนในด้าน
ต่าง ๆ ได้แก่ ในการตัดสินใจเพ่ือก าหนดเป้าหมายของสังคมและการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย และปฏิบัติตามแผนการหรือโครงการต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจ โดย Putti, Aryee, and 
Liang (1989) กล่าวว่าการมีส่วนร่วม เป็นพ้ืนฐานของกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะส่งผลให้การบริหารจัดการ
มีลักษณะกว้าง ซึ่งเป็นทางหนึ่งที่จะท าให้การมีส่วนร่วมขยายไปสู่การปฏิบัติงานในระดับล่างของ
องค์การ ซึ่ง Huntington and Nelson (1975) เห็นว่า ลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชน จะ
พิจารณาจาก กิจกรรม และการบริหาร โดย Huntington and Nelson (1975) ได้มีหลักในการ
พิจารณาถึงลักษณะการมีส่วนร่วมดังนี้ 1) กิจกรรม โดยลักษณะของการมีส่วนร่วมประเภทนี้ให้ดูจาก
กิจกรรมที่เข้าร่วม เช่น ด้านการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพ้ืนที่ ให้พิจารณาจากการมีส่วน
ร่วมการประชุม การดับไฟ การลาดตระเวรพ้ืนที่  เป็นต้น สามารถกระท าได้เพียงได้ 2) ระดับการ
บริหาร โครงสร้างขององค์กรหนึ่งจะต้องมีสายการบังคับบัญชา ดังนั้น การมีส่วนร่วมจะพิจารณาได้
จากแนวราบทุกแผนกทุกฝ่ายจะมีความเสมอกันในต าแหน่ง ดังนั้น การมีส่วนร่วมในแนวราบจึง
เป็นไปอย่างหลวม ๆ ไม่จริงจัง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมีสถานะหรือต าแหน่งเท่ากัน แนวดิ่ง เป็นการมีส่วน
ร่วมตามสายการบังคับบัญชา เช่น มีหัวหน้า ลูกน้อง มีฝ่าย แผนกต่าง ๆ ลดหลั่นกันไป เป็นต้น การ
ท างานจึงมีการตรวจสอบตามล าดับขั้น การแสวงหาผลประโยชน์เพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืนจะได้รับการ
ตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาการมีส่วนร่วมทั้งแนวราบและแนวดิ่งนั้น ในบางครั้งจะต้องท างานร่วมกัน
ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานในแผนกอ่ืน จึงต้องแสดงบทบาทตามสถานภาพของแนวราบและแนวดิ่ง 

ในกระบวนการมีส่วนร่วม Cohen and Uphoff (1981) ได้อธิบายขั้นตอนของการมีส่วน
ร่วมไว้ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ในกระบวนการของการตัดสินใจ
นั้น ประการแรกสุดที่ต้องกระท า คือ การก าหนดความต้องการและการจัดล าดับความส าคัญ
ต่อจากนั้นก็เลือกนโยบาย  การตัดสินใจนี้เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ต้องด าเนินการไปเรื่อย ๆ ตั้งแต่
การตัดสินใจในช่วงเริ่มต้น การตัดสินใจในช่วงด าเนินการวางแผน และการตัดสินใจในช่วงการปฏิบั ติ
ตามแผนที่วางไว้  

ขั้นที่ 2 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (Implementation) ในส่วนที่เป็นองค์ประกอบของ
การด าเนินงานโครงการนั้นได้มาจากค าถามว่าใครจะท าประโยชน์ให้แก่โครงการได้บ้างและจะท า
ประโยชน์ได้โดยวิธีใด เช่น การช่วยเหลือด้านทรัพยากร การบริหารการงานและการประสานงานและ
การขอความช่วยเหลือ เป็นต้น 
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ขั้นที่ 3 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) ในส่วนที่เกี่ยวกับผลประโยชน์
นอกจากความส าคัญของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแล้ว ยังจะต้องพิจารณาถึงการ
กระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่มด้วย ผลประโยชน์ของโครงการนี้รวมทั้งผลที่เป็นประโยชน์ทางบวก
และผลที่เกิดขึ้นในทางลบที่เป็นผลเสียของโครงการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์และเป็นโทษต่อบุคคลและ
สังคมด้วย 

ขั้นที่ 4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) การมีส่วนร่วมในการประเมิน ผลนั้น
สิ่งส าคัญจะต้องสังเกต คือ ความเห็น (Views) ความชอบ (Preferences) และความคาดหวัง 
(Expectation) ซึ่งมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ได้ 

เพ่ือช่วยให้เข้าใจระดับขั้นของการมีส่วนร่วมตามแนวคิดของ Cohen and Uphoff (1981) 
ได้ง่ายขึ้นจึงขอน าเสนอวงจรของการมีส่วนร่วมดังภาพที่ 2 

 

 
 

ภาพที่ 2  วงจรการมีส่วนร่วมตามแนวคิดของ Cohen, J.M., & Uphoff 
แหลง่ท่ีมา:  Cohen and Uphoff (1981). 

 
จากการศึกษาของ Creighton (2005) พบว่า การที่คนเราจะพิจารณาว่าตนได้รับผลกระทบ

และเลือกท่ีจะมีส่วนร่วมในโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือไม่นั้น อย่างน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัย
ส าคัญ 6 ประการคือ 1) ความใกล้ชิดปัญหา 2) ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ 3) การเข้าถึงประโยชน์
ใช้สอยหรือบริการ 4) ประเด็นทางด้านสังคม/สิ่งแวดล้อม 5) ค่านิยม และ 6) อ านาจที่ได้รับการ
มอบหมายตามกฎหมาย นอกจากนี้ประชาชนโดยทั่วไปจะเข้ามามีส่วนร่วม ปัจจัยที่เป็นส่วนส าคัญคือ 
การให้ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชนทั่วไปถึงผลที่จะติดตามมาของการมีส่วนร่วมหรือการไม่ท าตาม
กิจกรรมที่น าเสนอ และต้องแสดงให้เห็นชัดเจนเพ่ือให้ประชาชนเห็นช่องทางในการเข้ามีส่วนร่วมได้ 
ถ้าเขาต้องการที่จะมีส่วนร่วม 
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จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมประชาชน จึงหมายถึง
การที่ประชาชนในพ้ืนที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม โดยการ
ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจเพ่ือก าหนดเป้าหมายของสังคมและการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
และปฏิบัติตามแผนการหรือโครงการต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจ ใน 4 ขั้นตอน คือ 

1)  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วมค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาภายใน
ชุมชน ร่วมตัดสินใจ อาทิ การเข้าร่วมการประชุมของหน่วยงานภาครัฐเพื่อก าหนดมาตรการ วางแผน 
ก าหนดวัตถุประสงค์ วิธีการ แนวทางการด าเนินงาน รวมถึงทรัพยากรที่จะใช้ในการด าเนินการ แก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดตาก 

2)  การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการด าเนินโครงการ อาทิ การน านโยบายไปปฏิบัติ การ
ร่วมปฏิบัติงานด้านป้องกันและดับไฟป่ากับเจ้าหน้าที่ การระดมทุนช่วยเหลือด้านวัสดุการด าเนินงาน              
หรืองบประมาณในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดตาก เป็นต้น 

3)  การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) ทั้งทางบวกและทางลบ อาทิ 
การจัดสรรผลประโยชน์จากการดูแลรักษาพ้ืนที่ป่า และผลกระทบจากปัญหาหมอกควันที่เกิดจากการ
ละเลยให้มีการเกิดไฟป่าในพ้ืนที่ เป็นต้น 

4)  การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ เพ่ือให้รู้ว่าผลจากการด าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดยสามารถก าหนดการประเมินผลเป็นระยะต่อเนื่องหรือประเมินผล
รวมทั้งโครงการในคราวเดียวก็ได้ อาทิ การเสนอความคิดเห็นในเวทีสาธารณะ การเข้าร่วมกิจกรรม
ถอดบทเรียนและให้เสนอแนะ เป็นต้น 
 

วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวความคิดใน
การศึกษาไว้โดยน าแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
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ภาพที่ 3  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

วิธีการวิจัย 
 
การศึกษาพฤติกรรมตามแผนของประชาชนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน กรณีศึกษา ต าบลท้องฟ้า อ าเภอบ้านตาก  จังหวัด
ตาก เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยผู้วิจัยก าหนด
วิธีด าเนินการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดังนี้ 

1)  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในต าบลท้องฟ้าอ าเภอบ้านตาก 
จังหวัดตาก ประกอบด้วย จ านวน 9 หมู่บ้าน จ านวน 5,202  คน ด าเนินการการสุ่มตัวอย่าง โดยการ
ใช้สูตร Yamane โดยแทนค่าในสูตรที่ระดับความเชื่อมั่นในการเลือกตัวอย่าง 95% ได้กลุ่มตัวอย่าง
ขนาด 372 ตัวอย่าง จากนั้นด าเนินการ เทียบสัดส่วนประชากรตัวอย่างกับจ านวนประชากรแต่ละ
หมู่บ้าน 

2)  ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน จ านวน 7 ข้อ ประกอบด้วย เพศ  สถานภาพสมรส  อายุ 
ระดับการศึกษา  อาชีพ รายได้ และ ระยะเวลาการอยู่อาศัยในชุมชน  ส่วนที่ 2 ข้อค าถามเกี่ยวกับ
พฤติกรรมตามแผนของประชาชนของประชาชนด้านการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  จ านวน 
15 ข้อ ประกอบด้วย 1) ค าถามเกี่ยวกับทัศนคติของประชาชนจ านวน 5 ข้อ  2) ค าถามเกี่ยวกับการ
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คล้อยตามกลุ่มอ้างอิงของประชาชน จ านวน 5 ข้อ และ 3) ค าถามเกี่ยวกับการรับรู้ถึงความสามารถ
ในการควบคุมพฤติกรรมของประชาชน จ านวน 5 ข้อ และส่วนที่ 3 ข้อค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดตาก จ านวน 5 ข้อ 
จากนั้นน าแบบสอบถามที่ได้รับคืน มาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถาม  

3)  การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ โดยน าข้อมูลที่ไปประมวลผลด้วย
คอมพิวเตอร์  โดยใช้โปรแกรมค านวนทางสถิติส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์มีดังนี้ 1) สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)  และ 2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) 
ได้แก่ การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มมากกว่า 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกันโดยใช้
สถิติ (Independent Sample t-test) ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 0.05 และค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มมากกว่า 
2 กลุ่มขึ้นไปโดยใช้สถิติค่าทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ที่ระดับความ
เชื่อมั่นที่ 0.05 และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เป็นอิสระต่อกัน ด้วยวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient)  

 

สมมติฐานการวิจัย 
 

การศึกษาพฤติกรรมตามแผนของประชาชนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน กรณีศึกษา ต าบลท้องฟ้า อ าเภอบ้านตาก  จังหวัด
ตาก ผู้วิจัยได้ตั้งสมมุติฐานการวิจัย ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนประกอบด้วย 

1) เพศท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่แตกต่างกัน 
2) สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่

แตกต่างกัน 
3) อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่แตกต่างกัน 
4) ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่

แตกต่างกัน 
5) อาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่แตกต่างกัน 
6) รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่

แตกต่างกัน 
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7) ระยะเวลาการอยู่อาศัยในชุมชนที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนที่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

1)  ปัจจัยด้านทัศนคติของประชาชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

2) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงของประชาชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

3) การรับรู้ถึงความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของประชาชนมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

ผลการศึกษา 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมมาจากแบบสอบถามที่มีค าตอบครบถ้วนสมบูรณ์ 
จ านวน 372 ชุด ซึ่งมีผลการศึกษาดังต่อไปนี้ 

 
1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 

ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน  ร้อยละ 
1. เพศ   

ชาย 177 47.6 
หญิง 195 52.4 

รวม 372 100.0 
2. สถานภาพ   

โสด 65 17.5 
สมรส 294 79.0 
หย่าร้าง 13 3.5 

รวม 372 100.0 
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ตารางท่ี 1  (ต่อ) 

 

 

 

 

  

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน  ร้อยละ 
3. อายุ   

ต ่ากว่า 20 ปี 5 1.3 
20 - 29 ปี 80 21.5 
30 - 39 ปี 100 26.9 
40 - 49 ปี 124 33.3 
50 - 59 ปี 56 15.1 
มากกว่า 59 ปี 7 1.9 

รวม 372 100.0 

4. ระดับการศึกษา   

ไม่ได้เรียน 35 9.4 
ประถมศึกษา 218 58.6 

มัธยมศึกษา/ ปวช. 89 23.9 

ปวส. /ปวท. / อนุปริญญา 7 1.9 

ปริญญาตรี 15 4.0 

สูงกว่าปริญญาตรี 8 2.2 

รวม 372 100.0 
5. อาชีพ      

รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ      35 9.4 

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 8 2.2 

เกษตรกร 262 70.4 

รับจ้างทั่วไป 32 8.6 

แม่บ้าน/ว่างงาน 27 7.3 

อ่ืนๆ 8 2.2 

รวม 372 100.0 
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ตารางท่ี 1  (ต่อ) 

 

 

 

 

  

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน  ร้อยละ 

6. รายได้ต่อเดือน     

ต ่ากว่า 10,000 บาท 55 14.8 

10,001 - 30,000 บาท 304 81.7 

มากกว่า 30,001 บาท 13 3.5 

รวม 372 100.0 

7. ระยะเวลาการอยู่อาศัยในชุมชน    

11-20 ปี 19 5.1 

21-30 ปี 111 29.8 

มากกว่า 31 ปี 242 65.1 

รวม 372 100.0 

 
จากตารางที่ 1 พบว่าสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง ร้อยละ 52.4 มากกว่าสัดส่วนกลุ่ม

ตัวอย่างที่เป็นเพศชาย ร้อยละ 47.6 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 79.0 
รองลงมาคือโสด ร้อยละ 17.5 และหย่าร้าง ร้อยละ 3.5 ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 40-49 ปี ร้อยละ 33.3 รองลงมาคือ อายุ 30-39 ปี ร้อยละ 26.9  อายุ 20-29 ปี ร้อยละ 21.5 
อายุ 50-59 ปี ร้อยละ 15.1  อายุมากกว่า 59 ปี ร้อยละ 1.9 และอายุต ่ากว่า 20 ปี ร้อยละ 1.3 
ตามล าดับ  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 58.6 รองลงมา คือ ระดับ
มัธยมศึกษา/ ปวช. ร้อยละ 23.9  ไม่ได้เรียน ร้อยละ 9.4  ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 4.0  ระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี ร้อยละ 2.2  และระดับปวส./ปวท. /อนุปริญญา ร้อยละ 1.9  ตามล าดับ ส่วนใหญ่มี
อาชีพเกษตรกร ร้อยละ 70.4 รองลงมาคือ อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เจ้าหน้าที่           
ของรัฐ ร้อยละ 9.4 อาชีพรับจ้างทั่วไป 8.6  อาชีพแม่บ้าน/ว่างงาน ร้อยละ 7.3 อาชีพธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย ร้อยละ 2.2  และอาชีพอ่ืนๆ (ก าลังศึกษา) ร้อยละ 2.2 ตามล าดับ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีรายได้ต่อ
เดือนอยู่ระหว่าง 10,001 ถึง 30,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 81.7 รองลงมาคือต ่ากว่า 
10,000 บาท ร้อยละ 14.8 และมากกว่า 30,001 บาท ร้อยละ 3.5 ตามล าดับ  โดยส่วนใหญ่มี
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ระยะเวลาอาศัยในชุมชนมากกว่า 31 ปี    คิดเป็นร้อยละ 65.1 รองลงมาคือ 21-30 ปี ร้อยละ 29.8  
ระยะเวลา 11-20 ปี ร้อยละ 5.1 ตามล าดับ 

 
2.  ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมตามแผนของประชาชน 
ทัศนคติของประชาชน 

 
ตารางท่ี 2   ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทัศนคติของประชาชน 
 

ทัศนคติของประชาชน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 

8.ท่านเช่ือว่าปัญหาไฟป่าและหมอกควันเป็นปัญหา
ส าคัญ  และมีผลกระทบกับท่านโดยตรง 

3.96 0.82 ระดับมาก 

9.ท่านเชื่อว่านโยบาย และมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควันของจังหวัดตากเปน็สิ่งท่ีจ าเป็นและ
ถูกต้อง 

4.01 0.77 ระดับมาก 

10.ท่านเชื่อว่าประชาชนต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควันท่ีเกิดขึ้นในชุมชน 

3.98 0.73 ระดับมาก 

11.ท่านเชื่อวา่การเข้าไปมสี่วนร่วมในแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควันท่ีเกดิขึ้นในชุมชน เป็นประโยชนต์่อท่าน 

4.10 0.76 ระดับมาก 

12.ท่านมีความเห็นท่ีเป็นบวกต่อการที่ประชาชนเข้าไป
มีส่วนร่วมแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควันท่ีเกิดขึ้นใน
ชุมชน 

4.10 0.80 ระดับมาก 

รวม 4.03 0.78 ระดับมาก 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติของประชาชนที่มีผลต่อ

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 โดยประเด็นในปัจจัยด้านทัศนคติต่อพฤติกรรมมีระดับความคิดเห็น
เรียงตามล าดับดังนี้ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นที่เป็นบวกต่อการที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่เกิดขึ้นในชุมชนเท่ากันกับที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าการเข้าไปมี   ส่วนร่วมใน
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่เกิดขึ้นในชุมชน เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ในระดับมากที่ค่าเฉลี่ย 4.10 
รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าเชื่อว่านโยบาย และมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของ
จังหวัดตากเป็นสิ่งที่จ าเป็นและถูกต้องที่ระดับมาก ค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.01 ล าดับต่อมาคือกลุ่มตัวอย่าง
เชื่อว่าประชาชนต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่เกิดขึ้นในชุมชนในระดับมาก 
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ค่าเฉลี่ย 3.98 และกลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าปัญหาไฟป่าและหมอกควันเป็นปัญหาส าคัญ และมีผลกระทบ
กับตนเองโดยตรงที่ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.98 ตามล าดับ 

 
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงของประชาชน 
 

ตารางท่ี 3  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงของประชาชน 
 

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงของประชาชน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 

13. บุคคลในสังคมรอบๆ ตัวท่าน มีส่วนร่วมในแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควันท่ีเกิดขึ้นในชุมชน 

4.31 0.73 ระดับมากที่สุด 

14. บุคคลที่ท่านให้ความส าคัญ มีส่วนร่วมในแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควันท่ีเกิดขึ้นในชุมชน 

4.32 0.69 ระดับมากที่สุด 

15. บุคคลที่ท่านให้ความส าคัญมักชักชวนท่านให้เข้า
มามีส่วนร่วมในแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่
เกิดขึ้นในชุมชน 

4.13 0.76 ระดับมาก 

16. บุคคลที่ท่านให้ความส าคัญสนับสนุนท่านให้เข้ามา
มีส่วนร่วมในแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่เกิดขึ้น
ในชุมชน 

4.24 0.76 ระดับมากที่สุด 

17. ความคิ ด เห็ นทางบวกของบุ คคลที่ ท่ าน ให้
ความส าคัญหรือบุคคลรอบๆตัวท่านมีอิทธิพลต่อท่าน
ในการเข้ามามีส่วนร่วมในแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก
ควันท่ีเกิดขึ้นในชุมชน 

3.96 0.88 ระดับมาก 

รวม 4.19 0.76 ระดับมาก 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงที่มีผลต่อ

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 โดยประเด็นในปัจจัยการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีระดับ ความคิดเห็น
เรียงตามล าดับได้ดังนี้ บุคคลที่กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญ มีส่วนร่วมในแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก
ควันที่เกิดขึ้นในชุมชนที่ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.32 รองลงมาคือ บุคคลในสังคมรอบๆ ตัวกลุ่ม
ตัวอย่าง มีส่วนร่วมในแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่เกิดขึ้นในชุมชนที่ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 
4.31 ต่อมาคือ บุคคลที่กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญสนับสนุนให้เข้ามามีส่วนร่วมในแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควันที่เกิดขึ้นในชุมชนในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.24  บุคคลที่กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญ
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มักชักชวนให้เข้ามามีส่วนร่วมในแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่เกิดขึ้นในชุมชนในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.13 และความคิดเห็นทางบวกของบุคคลที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญหรือบุคคล
รอบๆตัวมีอิทธิพลในการเข้ามามีส่วนร่วมในแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่เกิดขึ้นในชุมชนใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.96 ตามล าดับ 

 
การรับรู้ถึงความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของประชาชน 
 

ตารางท่ี 4  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการรับรู้ถึงความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม  
              ของประชาชน 
 

ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 

18. ท่านสามารถตัดสินใจได้เพียงคนเดียวที่จะเข้ามามี
ส่วนร่วมในแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่เกิดขึ้น
ในชุมชน 

3.89 0.86 ระดับมาก 

19. ท่านรับรู้และเช่ือมั่นว่าการที่ท่านเข้ามามีส่วนร่วม
จะสามารถแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่เกิดขึ้น
ในชุมชนท่านได้ 

3.93 0.88 ระดับมาก 

20. ท่านมีโอกาสบ่อยครั้งในการเข้ามามีส่วนร่วมจะ
สามารถแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนท่านได้ 

4.00 0.79 ระดับมาก 

21. ท่านมั่นใจว่าท่านสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่เกิดขึ้นในชุมชน ไม่เป็น
เรื่องยุ่งยาก และท่านสามารถท าได้อย่างประสิทธิภาพ 

4.13 0.75 ระดับมาก 

22.ท่านมีทรัพยากร เวลา และความเต็มใจในการเข้า
ไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่
เกิดขึ้นในชุมชน 

3.97 0.72 ระดับมาก 

รวม 3.98 0.80 ระดับมาก 

 
จากตารางที่ 4 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ถึงความสามารถในการ

ควบคุมพฤติกรรมของประชาชนที่มีผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน โดยรวมอยู่ ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 โดยประเด็นใน
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีระดับความคิดเห็นเรียงตามล าดับดังนี้ คือ กลุ่มตัวอย่างมั่นใจ
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ว่าสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่เกิดขึ้นในชุมชนไม่เป็นเรื่องยุ่งยาก และ
ท่านสามารถท าได้อย่างประสิทธิภาพ ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.13 รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างมีโอกาส
บ่อยครั้งในการเข้ามามีส่วนร่วมจะสามารถแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่เกิดขึ้นในชุมชนท่านได้
ที่ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.00 กลุ่มตัวอย่างทรัพยากร เวลา และความเต็มใจในการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่เกิดขึ้นในชุมชนที่ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.97 กลุ่มตัวอย่างรับรู้
และเชื่อมั่นว่าการที่ท่านเข้ามามีส่วนร่วมจะสามารถแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนได้ที่ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.93 และกลุ่มตัวอย่างสามารถตัดสินใจได้เพียงคนเดียวที่จะเข้ามามี
ส่วนร่วมในแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่เกิดข้ึนในชุมชนที่ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.89 ตามล าดับ 
 

ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไข  
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
 

ตารางท่ี 5  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชาชน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 

23. ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่างๆ เช่น เข้าร่วม
การประชุมประชาคมของหมู่บ้านในการตัดสินใจเรื่อง
ส าคัญด้านแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เช่น การ
จัดท าแผนการเผาในพ้ืนท่ี การก าหนดข้อห้ามในการใช้
พื้นที่ป่า การก าหนดบทลงโทษ เป็นต้น 

4.08 0.75 ระดับมาก 

24. ท่านมีส่วนร่วมในการในการปฏิบัติ เช่น เข้าร่วม
กิจกรรมของหมู่บ้านในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาหมอกควันและไฟป่า เช่น การลาดตระเวน การ
ดับไฟ การท าแนวกันไฟ เป็นต้น 

4.16 0.74 ระดับมาก 

25. ท่านมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ เช่น การเข้า
ไปใช้ประโยชน์ในพื้นป่า ที่ชุมชนดูแลไม่ให้เกิดไฟป่าใน
พื้นที่ เช่น เก็บหาของป่า พักผ่อนหย่อนใจ และไม่ได้
รับผลกระทบจากหมอกควัน เนื่องจากการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของชุมชน     
เป็นต้น 

4.07 0.77 ระดับมาก 
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ตารางท่ี 5  (ต่อ) 
 

   

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชาชน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 

26. ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลด้าน
ปัญหา และอุปสรรคที่ เกิดขึ้นการด าเนินงานตาม
แผนการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของชุมชน 

4.11 0.77 ระดับมาก 

27. ท่ าน มี ส่ วน ร่ วม ใน การ เสน อค วาม คิ ด เห็ น 
ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาหมอก
ควันและไฟป่า เช่น การร่วมกิจกรรมการถอดบทเรียน 
หรือ การเสนอแนะในเวทีการประชุมของหมู่บ้าน 
อ าเภอ จังหวัด 

3.96 0.72 ระดับมาก 

รวม 4.08 0.75 ระดบัมาก 

 
จากตารางที่  5 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.08 โดย
ประเด็นพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันสามารถเรียง
ตามล าดับ ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.16 รองลงมาคือกลุ่ม
ตัวอย่างมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลด้านปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นการด าเนินงานตาม
แผนการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของชุมชนที่ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.11  กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจต่าง ๆ ตัดสินใจ เรื่องส าคัญด้านแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.08  
กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ที่ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.07 และกลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วม
ในการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าที่
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.96 ตามล าดับ 
 

3. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่  1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน  
จากผลการศึกษา พบว่าปัจจัยเพศ สถานภาพ อายุ อาชีพและระยะเวลา การอยู่อาศัยใน

ชุมชนที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิพลกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควันที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ในส่วนของปัจจัยระดับ
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การศึกษา และรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีผลกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ทีแ่ตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ตารางท่ี 6  ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการมี 
              ส่วนร่วมของประชาชน 
 

ตัวแปรอิสระ 
T-test F-test ผลการทดสอบ 

สมมติฐาน H1 t Sig (2-tailed) F Sig. 

ปัจจัยส่วนบุคคล      

1. เพศ 0.411  0.681  - - ปฏิเสธ 

2. สถานภาพสมรส - - 1.407 0.246 ปฏิเสธ 

3. อายุ - - 0.875 0.498 ปฏิเสธ 

4. ระดับการศึกษา - - 5.077 0.000 ยอมรับ 

5. อาชีพ - - 0.943 0.512 ปฏิเสธ 

6. รายได้ต่อเดือน - - 3.993 0.019 ยอมรับ 

7. ระยะเวลาการอยู่อาศัยในชุมชน - - 0.808 0.447 ปฏิเสธ 

 
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการ

มีส่วนร่วมของประชาชน 
จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยของพฤติกรรมตามแผนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน มีความสัมพันธ์ทางบวกทั้ง  3 ตัวแปร อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 7 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปัจจัยตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนมีความสัมพันธ์เชิงบวก 
              กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

ตัวแปรอิสระ 

Pearson Correlation ผลการทดสอบ 
สมมติฐาน 

H1 
r 

Sig 
(2-tailed) 

ปัจจัยตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 
  

 

1. ทัศนคติของประชาชน 0.780 0.000 ยอมรับ 

2. การคล้อยตามกลุม่อ้างอิง 0.783 0.000 ยอมรับ 

3. การรับรู้ถึงความสามารถใน การควบคุม
พฤติกรรม  

0.798 0.000 
ยอมรับ 

 
การศึกษาปัจจัยของพฤติกรรมตามแผนที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนโดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
จากการใช้โปรแกรมทางสถิติ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 

เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัย 3 ด้าน คือ ทัศนคติของประชาชน การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงของประชาชน และ
การรับรู้ถึงความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของประชาชน ที่มีอิทธิพลต่อที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน กรณีศึกษา ต าบลท้องฟ้า อ าเภอ
บ้านตาก จังหวัดตาก ตามกรอบทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) มีผล
การวิเคราะห์ดังนี้ 
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ตารางท่ี 8  การทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

Factor B Std. Error β t Sig. 

Constant 0.666 0.098  6.791 < 0.01 
ทัศนคติ (X1) 0.244 0.034 0.285 7.238 < 0.01 
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง(X2) 0.273 0.032 0.323 8.468 < 0.01 
การรับรู้ถึงความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรม (X3) 

0.322 0.033 0.372 9.746 < 0.01 

R = 0.879                 R2 = 0.772             S.E. = 0.303                F= 415.145                Sig.=0.000* 

 
หมายเหตุ:  *นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.16 ผลการทดสอบนัยส าคัญทางสถิติของค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรทัศนคติ   
ตัวแปรการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง  ตัวแปรการรับรู้ถึงความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม มีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.00 จึงอธิบายได้ว่าตัวแปรทั้ง 3 ตัวมีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ มีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน กรณีศึกษาต าบลท้องฟ้า อ าเภอบ้านตาก  
จังหวัดตาก และอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถอธิบายได้ร้อยละ 77  (R2 = 0.772) 
และมีความคลาดเคลื่อน ร้อยละ 30 (S.E. = 0.303) โดยสามารถสร้างสมการท านายพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน กรณีศึกษา ต าบลท้องฟ้า อ าเภอบ้าน
ตาก จังหวัดตาก ดังนี้ 

 

 

 
จากสมการอธิบายได้ว่าตัวแปรทั้ง 3 ตัว มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน กรณีศึกษาต าบลท้องฟ้า อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยมี
ความสัมพันธ์ทางบวก 4 ตัวแปร และเมื่อพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (β ) ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ทางบวกต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนมากที่สุดคือ การรับรู้ถึงความสามารถ
ในการควบคุมพฤติกรรม (β= 0.372) รองลงมาคือ ปัจจัยด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงปัจจัย (β=
0.323)  และปัจจัยด้านทัศนคต ิ(β=0.285) ตามล าดับ 
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อภิปรายผล 
 

1.  ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน กรณีศึกษาต าบลท้องฟ้า อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลในส่วนของ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน ที่
แตกต่างกันของกลุ่มตัวอย่างส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกัน โดยพบว่า  กลุ่มตัวอย่าง
ที่มีระดับการศึกษาจะแสดงพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันแตกต่าง
กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีการศึกษา และพบว่ากลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือนมากแสดงพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
แตกต่างกับกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนน้อย ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของของ Roger (1978) ทีก่ล่าว
ว่าปัจจัยที่เป็นแรงกระตุ้นให้บุคคลเป็นตัวตัดสินใจเข้าร่วมท ากิจกรรมใหม่ ๆ ในชุมชนหรือยอมรับสิ่ง
ใหม่ ๆ คือ ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะส่วนตัว (Personal Characteristic) และสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของกันทลัส ทองบุญมา (2559, น. 6) ที่วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์คลองบางขุนเทียน พบว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่าง
กันมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์คลองบางขุนเทียนที่แตกต่างกัน  

 
2.  ทัศนคติของประชาชนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไข

ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน กรณีศึกษาต าบลท้องฟ้า อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
จากการศึกษาพบว่า  ทัศนคติของประชาชนมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยอาจกล่าวได้ว่าทัศนคติปัจจัยหนึ่งที่เป็น
ตัวก าหนดพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติในเชิงบวกต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันก็จะแสดงพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในทางบวก ซึ่ง
การศึกษานี้สนับสนุนทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของไอเซน (Ajzen, 1991) ซึ่งกล่าวว่า บุคคลใดจะมี
พฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งขึ้นอยู่กับทัศนคติที่ท า (Intention Toward Behavior) โดยที่ทัศนคตินั้น
ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของสามปัจจัยหลักท่ีมีความสัมพันธ์เชิงบวกและความสัมพันธ์เชิงลบ คือ ทัศนคติต่อ
พฤติกรรม (Attitude Toward Behavior) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงของบุคคลนั้น (Subject Norm) 
และการรับรู้การว่าตนเองสามารถปฏิบัติพฤติกรรมนั้นได้ในทิศทา งที่ เหมาะสม (Perceived 
Behavior Control) เกิดผลรวมของผลคูณระหว่างระดับความเชื่อกับผลของความเชื่อ จึงกล่าวได้ว่า
ทัศนคติของประชาชนเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ บริบูรณ์ ศรีมาชัย และคณะ (2557, น. 
146-158) ที่ได้ศึกษาแบบจ าลองสมการโครงสร้างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ มีส่วนร่วมของ
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ผู้สูงอายุในกิจกรรมชุมชน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พบว่า การมีส่วนร่วมกิจกรรมชุมชนได้รับ
อิทธิพลโดยตรงมากท่ีสุดจากทัศนคติของผู้สูงอายุ ที่มีตอ่กิจกรรมชุมชน 

 
3.  การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงของประชาชนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน กรณีศึกษาต าบลท้องฟ้า อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
จากการศึกษาพบว่า การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงของประชาชนมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อ

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยจากการศึกษา
พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับบุคคลอ้างอิง ซึ่งเป็นบุคคลใกล้ชิด และบุคคลที่ กลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคัญ และบุคคลรอบๆตัวในสภาพแวดล้อมของกลุ่มตัวอย่าง หากกลุ่มอ้างอิงนั้นๆ มีการแสดง
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในชุมชน ก็จะมีแนวโน้มสูงที่กลุ่ม
ตัวอย่างจะร่วมแสดงพฤติกรรมดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของไอเซน (Ajzen, 
1991) ที่กล่าวว่าการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการปฏิบัติพฤติกรรมนั้น ๆ กลุ่มอ้างอิงจะเป็นตัวก าหนด
ที่ส าคัญประการหนึ่งของการแสดงพฤติกรรมของบุคคล และบุคคลจะกระท าพฤติกรรมใดก็ตามเมื่อ
บุคคลนั้นได้ประเมินผลของการกระท านั้นในทางบวก และบุคคลนั้นเชื่อว่ากลุ่มอ้างอิงมีความส าคัญ
ต้องการหรือไม่ต้องการให้ท าพฤติกรรมนั้น ๆ ซึ่งอาจมาจากปัจจัยทางสังคม ได้แก่ บุคคลที่ส าคัญ 
ได้แก่ เพ่ือน และคนในครอบครัวที่มีความส าคัญต่อกลุ่มตัวอย่างนั้นเอง จึงกล่าวได้ว่ากลุ่มบุคคล
ดังกล่าวท าให้เกิดการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงของประชาชนและก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในทางบวกที่ส่งผล
ต่อการแสดงพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในชุมชน 

 
4.  การรับรู้ถึงความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของประชาชนที่ส่งผลต่อพฤติกรรม

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน กรณีศึกษาต าบลท้องฟ้า             
อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

จากการศึกษาพบว่า การรับรู้ถึงความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของประชาชนมี
อิทธิพลในเชิงบวกต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
โดยจากการศึกษาพบว่าการที่กลุ่มตัวอย่างรับรู้ถึงความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง 
ทั้งในด้านการตัดสินใจ การกระท า และการบริหารทรัพยากร ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เนื่องจากการรับรู้ถึงความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม เป็นการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถของบุคคลที่จะปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยความสามารถของตนเอง และให้
ความส าคัญกับการรับรู้ความสามารถนั้น โดยบุคคลจะตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งให้เกิดผลส าเร็จและแสดงออกมาในรูปแบบของการปฏิบัติ โดยเชื่อว่าตนองสามารถควบคุม
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สถานการณ์ปัญหาและจัดการอุปสรรคได้บุคคลนั้นมีแนวโน้มที่จะใช้ความพยายามในการปฏิบัติ
พฤติกรรมนั้น (Bandura, 1997) ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของไอเซน (Ajzen, 1991) 
ที่กล่าวว่า การรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง (Perceived Behavioral Control) เกิดจาก
ความเชื่อของบุคคลที่มีต่อปัจจัยที่อาจจะส่งเสริมหรือขัดขวางต่อการแสดงพฤติกรรมนั้น(Control 
Beliefs) ซึ่งเป็นการประเมินของบุคคลถึงความยากหรือง่ายในการแสดงพฤติกรรมต่อสภาพการณ์นั้น 
โดยการรับรู้หรือเชื่อว่าตนสามารถแสดงพฤติกรรมนั้นได้ในทิศทางที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากความ
พร้อมของปัจจัยภายในที่เอ้ืออ านวยต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมนั้น หากปัจจัยภายในมีความพร้อม
จะส่งผลให้แสดงพฤติกรรมนั้น ในทางตรงกันข้าม หากปัจจัยภายในไม่เอ้ืออ านวย บุคคลนั้นก็จะไม่มี
ความตั้งใจที่จะแสดงพฤติกรรมนั้น จึงกล่าวได้ว่าการที่บุคคลสามารถรับรู้ถึงความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมของตนเองที่ส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  

 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 

1.  ข้อเสนอแนะแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน กรณีศึกษาต าบลท้องฟ้า อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

จากผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนของประชาชน
ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ตามกรอบทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned 
Behavior) ตัวแปรที่มีอิทธิพลกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบ  ด้วยทัศนคติของ
ประชาชน  การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงของประชาชน และการรับรู้ถึงความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมของประชาชน ซึ่ง ทั้ง 3 ปัจจัย มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน น ามาสู่การน าแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน กรณีศึกษาต าบลท้องฟ้า อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ดังนี้ 

1)  ด้านทัศนคติของประชาชน จากการศึกษาพบว่าทัศนคติชองประชาชนมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ตามทฤษฎีที่กล่าว
มาข้างต้น การที่ประชาชนมีทัศนคติต่อการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จะช่วย
เพ่ิมการแสดงพฤติกรรมดังกล่าวมายิ่งขึ้น กล่าวคือ รัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรเข้าไปส่งเสริม 
สนับสนุน สร้างทัศนคติที่ดี โดยส่งเสริมตามองค์ประกอบที่ท าให้เกิดทัศนคติ ตามแนวคิดของ ซิมบาโด 
และ เอบบีเซน (Zimbardo and Ebbesen, 1970) 3 ประการคือ 1) การส่งเสริมด้านความรู้ที่
ถูกต้องต่อปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
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ไฟป่าและหมอกควัน 2) ด้านความรู้สึก คือการสร้างค่านิยมด้านการดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ ให้ประชาชนรู้สึกเชิงบวกต่อการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควัน และ 3) ด้านพฤติกรรม โดยการสร้างบทบาท และการร่วมปฏิบัติ กับประชาชนใน
พ้ืนที่ ซึ่งจากที่กล่าวมาข้างต้นจะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่เกิดทัศนคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปญัหาไฟป่าและหมอกควันในพ้ืนที่ และแสดงพฤติกรรมการมีส่วนร่วมที่ดีมากยิ่งข้ึน 

2)  การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงของประชาชน จากการศึกษาพบว่าการคล้อยตามกลุ่ม
อ้างอิงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันใน
ชุมชน ตามทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้น การที่ประชาชนในพ้ืนที่มีบุคคลตัวอย่างที่เป็นกลุ่มอ้างอิงที่เข้ามา
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในชุมชนก็จะมีแนวโน้มที่ประชาชนจะแสดง
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ รัฐ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ควรมีการส่งเสริม 
สนับสนุน ให้เกิดบุคคลกลุ่มอ้างอิงของประชาชนในพ้ืนที่ให้มากยิ่งขึ้น เช่น การอาศัยกลุ่มอ้างอิงที่เป็น
ทางการ เช่น ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน รวมถึงการการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควันในพ้ืนที่ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยเพ่ิมจ านวนกลุ่มอ้างอิงในชุมชน และส่งเสริมพฤติกรรมการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน มากยิ่งขึ้น 

3)  การรับรู้ถึงความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของประชาชน จากการศึกษา
พบว่าการรับรู้ถึงความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของประชาชนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ มี
ส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในชุมชน ตามทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้น 
การที่ประชาชนรับรู้ถึงความสามารถของตนในการควบคุมพฤติกรรม กล่าวคือ สามารถควบคุมการ
ตัดสินใจ และควบคุมผลที่เกิดขึ้นจากการกระท าของตนเอง สามารถบริหารทรัพยากร เช่น เงิน 
อุปกรณ์ เวลา ของตนเองได้ จะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนแสดงพฤติกรรมการมีส่วนร่วมมากข้ึน โดยรัฐ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรเข้าไปสนับสนุนปัจจัยในด้านทรัพยากรในการเข้ามามีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น ของอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน หรือเวทีในการแสดงบทบาทรวมทั้งในด้านของ
งบประมาณสนับสนุนการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 
เพ่ือลดความกังวลของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบที่ตามมาของประชาชนจากการเข้ามามีส่วนร่วม 
เช่น การขาดรายได้ การขาดอุปกรณ์สนับสนุน และเสริมสร้างความสามารุในการควบคุมพฤติกรรม
ของประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันใน
พ้ืนที่เพ่ิมขึ้น และเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
ต่อไป 
 
 



327 
 

บทความการศึกษาวิชาการศึกษาค้นควา้อิสระของ 
นักศกึษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก  

2.  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1)  ควรน ารูปแบบนี้ไปท าการศึกษาเปรียบเทียบในพ้ืนที่ที่เกิดปัญหาไฟป่าและ

หมอกควันอ่ืนๆ ที่อาจจะมีประชากร สภาพแวดล้อมชุมชน วิถีชีวิตที่แตกต่าง เพ่ือให้เห็นความเหมือน
หรือความต่างในพื้นที่ศึกษา 

2)  ควรศึกษาวิจัยทฤษฎีพฤติกรรมอ่ืน ๆ เช่น ทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล 
(Theory of Reasoned Action: TRA) หรือ ทฤษฎีพฤติกรรมความเคยชิน (Habitual behavior) 
เพราะปัจจัยต่าง ๆ ของทฤษฎีที่กล่าวมานั้นอาจส่งผลการศึกษาที่ต่างจากงานวิจัยครั้งนี้ 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสทิธิภาพการท างานในรูปแบบ Work Form Anywhere 
(WFA) ฝ่ายก่อสร้างระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
อดิศักดิ์ สุทธิรักษ์* 

 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานในรูปแบบ Work Form Anywhere 
(WFA) ฝ่ายก่อสร้างระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) หาปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานในรูปแบบ Work Form Anywhere (WFA) ฝ่ายก่อสร้างระบบส่ง 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2) หาแนวทางในการปรับปรุงการท างานในรูปแบบ Work Form 
Anywhere (WFA) ฝ่ายก่อสร้างระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายก่อสร้างระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ที่มีการท างานในรูปแบบ Work Form Anywhere (WFA) จ านวน 140 คน โดย
การวิจัยครั้งนี้จะใช้สถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมานในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติค่าที ความแปรปรวนทางเดียว สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และการถดถอยพหุ 
ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพการท างานในรูปแบบ Work From Anywhere (WFA) ฝ่าย
ก่อสร้างระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.14 คะแนน 
และจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลทางด้านระดับการศึกษาและลักษณะที่พัก
อาศัยที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานในรูปแบบ Work From Anywhere (WFA) ที่
แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลทางด้าน เพศ อายุ สถานภาพ ต าแหน่ง สังกัด และระยะเวลา
ปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานในรูปแบบ Work From Anywhere 
(WFA) ที่แตกต่างกัน และปัจจัยสนับสนุนการ WFA ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกฎระเบียบที่เอ้ืออ านวย 
ด้านความพร้อมของเทคโนโลยี ด้านการควบคุมของผู้บังคับบัญชา และด้านความพร้อมส่วนบุคคล มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกและสามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิภาพการท างานในรูปแบบ Work Form 
Anywhere (WFA) ของพนักงานฝ่ายก่อสร้างระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้คิดเป็น
ร้อยละ 63.20 ทีร่ะดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีความคาดเคลื่อนของการท านายเท่ากับ 0.212 
 

ค าส าคัญ: ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ, การท างานจากที่บ้าน, Work From Anywhere 
 

*
 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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บทน า 
 

การเข้ามาระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ตั้งแต่ช่วง
ต้นปี 2563 เป็นต้นมา ท าให้รัฐบาลได้มีนโยบายขอความร่วมมือให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และบริษัทเอกต่าง ๆ อนุญาตให้พนักงานสามารถท างานจากที่บ้าน (Work From Home) ได้ เพ่ือ
ช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 (ส านักข่าวอิศรา, 2563) ซึ่งในช่วงนั้น การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ก็ได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการน านโยบายดังกล่าวมาใช้ปฏิบัติ โดยได้ออก
ประกาศให้หน่วยงานที่มีความพร้อมสามารถอนุมัติให้พนักงานปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย (Work 
from Home) ได้ เพ่ือลดความเสี่ยงการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 ในที่ท างานและที่
สาธารณะ โดย กฟผ. ได้จัดเตรียมความพร้อมของระบบสารสนเทศ โดยเตรียมอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อ
การท างาน พร้อมน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การลงเวลา
ท างาน การใช้งานระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเป็นเครือข่ายภายใน ระบบการ
ประชุมทางไกล เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นต่อเนื่อง (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย, 2563) 

แต่อย่างไรก็ตาม การด าเนินนโยบาย Work From Home (WFH) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ในช่วงแรก ๆ ก็มีปัญหาและอุปสรรคซึ่งได้รับเสียงบ่นจากพนักงานอยู่บ้าง ทั้งความ
ไม่พร้อมในด้านเครื่องมือ/ทรัพยากร และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จะท าให้พนักงานสามารถ
ท างานจากที่บ้าน (Work From Home) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ไม่มี Application ส าหรับการ
ประชุมออนไลน์ที่มีคุณภาพให้ใช้งานอย่างเพียงพอ พนักงานบางคนที่ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวที่
บ้าน แต่ไม่สามารถเอาเครื่องคอมพิวเตอร์จากท่ีท างานกลับไปใช้ท างานที่บ้านได้เนื่องจากผิดระเบียบ
ของ กฟผ. หรือ พนักงานบางคนที่ต้องอาศัยอยู่หอพักเนื่องจากมีภูมิล าเนาหรือครอบครัวอยู่
ต่างจังหวัด เมื่อหน่วยงานมีนโยบาย Work From Home (WFH) ก็อยากกลับไปท างานอยู่ที่บ้านอยู่
กับครอบครัวที่ภูมิล าเนาแต่ก็ไม่สามารถท าได้ เนื่องจากในช่วงนั้นมีการจ ากัดการเดินทางของภาครัฐ 
และ กฟผ. ก็ไม่อนุญาตให้ท าเช่นนั้น  

ต่อมาเมื่อปลายปี 2563 เมื่อผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยคนใหม่ได้ขึ้นมารับ
ต าแหน่งแทนผู้ว่าการคนเก่าที่เกษียณอายุไป จึงได้มีการปรับรูปแบบท างานใหม่ในแบบ New 
Normal ที่สนับสนุนการท างานให้มีความคล่องตัวมากขึ้น และช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ด้วย
การท างานแบบ Work from Anywhere (WFA) ซึ่งพนักงานสามารถที่จะท างานที่ไหนก็ได้ แต่ต้อง
ให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพเหมือนเดิม (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย , 2564ข) และ
นอกจากนี้ก็ยังมีการปรับปรุงนโยบายและแก้ไขกฎระเบียบอีกหลายอย่าง เพ่ือให้รองรับการรูปแบบ
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การท างานที่เปลี่ยนไป เช่น การเปลี่ยนนโยบายในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จากเดิมที่จะจัดซื้อ
เป็นคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ เปลี่ยนเป็นการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ Notebook แทน และยังออก
ระเบียบให้พนักงานสามารถน าเครื่องคอมพิวเตอร์จากที่ท างานกลับไปใช้ท างานที่บ้านได้ด้วย เป็นต้น 

ฝ่ายก่อสร้างระบบส่ง เป็นหน่วยงานหนึ่งในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ผู้บริหารได้
น านโยบายการท างานในรูปแบบ Work From Anywhere (WFA) มาใช้ในหน่วยงานตั้งแต่ต้นปี  
2564 เป็นต้นมา และผู้วิจัยเป็นพนักงานสังกัดฝ่ายก่อสร้างระบบส่งคนหนึ่งที่ได้ท างานในรูปแบบ
ดังกล่าว ดังนั้น จึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานใน
รูปแบบ Work From Anywhere (WFA) ของฝ่ายก่อสร้างระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ปรับปรุงการท างานในรูปแบบดังกล่าวให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจเพ่ือพิจารณารูปแบบการท างานที่
เหมาะสมกับหน่วยงานในอนาคตต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การศึกษา 
 

1) เพ่ือหาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานในรูปแบบ Work Form Anywhere 
(WFA) ฝ่ายก่อสร้างระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

2) เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงการท างานในรูปแบบ Work Form Anywhere (WFA) 
ฝ่ายก่อสร้างระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 

การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานในรูปแบบ Work From Anywhere 
(WFA) ฝ่ายก่อสร้างระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้า
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยได้ท าการรวบรวมและน าเสนอแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกีย่วข้องกับเรื่องที่ได้ท าการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ 

 
1.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการองค์การสมัยใหม่ 
โลกในศตวรรษที่ 21 ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน ไม่

ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่งผลต่อองค์การ 
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ พนักงานเป็นกลไกส าคัญขององค์การในการสร้างความได้เปรียบในการแข่ งขัน
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ผู้บริหารจึงต้องให้ความส าคัญกับพนักงานในฐานะทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญขององค์การ แทนที่จะมอง
พนักงานเป็นเสมือนเครื่องจักรเหมือนในอดีต (Dragan, 2005) องค์การต้องรักษาคนที่มีความรู้
ความสามารถให้อยู่กับองค์การด้วยการเข้าใจคุณลักษณะของคน และท าการแปลงสภาพองค์การให้
สอดคล้องกับคนยุคใหม่ (นุช สัทธาฉัตรมงคล, 2562) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีผลอย่างมากต่อ
ความส าเร็จและน าพาองค์การไปสู่สถานการณ์ใหม่ที่ดีขึ้น และเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ส าคัญในการ
สนับสนุนให้องค์การด าเนินการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ (นุช สัทธาฉัตรมงคล และ อรรถพล 
ธรรมไพบูลย์, 2559) องค์การจะต้องมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัย มีระบบที่สามารถ
ยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับสภาพงานในทุกลักษณะ และหลุดพ้นจากระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการตัดสินใจที่ดี มุ่งส่งเสริมให้องค์การปฏิบัติงานโดยยึดแนวคิดที่ว่า รูปแบบเกิดขึ้นหลัง
หน้าที่ แทนที่จะท างานในลักษณะหน้าที่ทีหลังรูปแบบ (สุนันทา เลาหนันท์, 2531) 

การน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้องค์การจะท าให้เกิดกระบวนการท างานใหม่ บุคลากรจะมีโอกาส
ในการท างานกับแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการท างานมากขึ้น ดังนั้นบุคลากรจะต้องมีทักษะใน
การใช้แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ได้ดี และสามารถในการน าเทคโนโลยีมาใช้ให้สอดคล้องกับพันธกิจของ
องค์การ (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2561)  

องค์การแบบไร้ขอบเขต ใช้เพ่ือแก้ปัญหาองค์การแบบเดิมซึ่งมีปัญหาข้อจ ากัดที่เกิดจาก
โครงสร้างองค์การ พนักงานจะต้องรับผิดชอบเป้าหมายและงานของตนเอง เหมาะส าหรับองค์การที่
ต้องการสร้างนวัตกรรมอย่างรวดเร็วและเหมาะกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็ว 
(Ashkenas, Ulrich, Jick & Kerr, 2015, อ้างถึงใน ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2561)  

สรุปได้ว่า องค์การจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาเพ่ือความอยู่รอดและความเจริญเติบโต
ขององค์การ โดยผู้บริหารต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์การให้สอดรับกับการเปลี่ ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เพ่ือน าองค์การไปสู่การพัฒนาเป็นองค์การที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การให้
ดีขึ้นกว่าเดิม โดยการร่วมมือร่วมใจของทุกคนในองค์การจนสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์การ 

 
2.  แนวคิดเกี่ยวกับการ Work From Home/Anywhere (WFH/WFA) 
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเทรนด์การท างานจากที่ไหนก็ได้ (Work From Anywhere) ถูกพูดถึง

ว่าเป็นอนาคตของโลกการท างาน ซึ่งพนักงานออฟฟิศหลายคนต่างใฝ่ฝันที่จะได้ท างานรูปแบบนี้ หลาย
องค์การมีผลลัพธ์ในด้านประสิทธิภาพการท างานดีขึ้น จึงได้เริ่มปรับนโยบายให้พนักงานสามารถท างาน
จากท่ีไหนก็ได้ (Work From Anywhere) ไปตลอด ซึ่งรูปแบบการท างานนี้จะเป็นสิ่งที่ดึงดูดคนท างาน
รุ่นใหม่ให้เข้ามาท างานกับองค์การ การท างานจากระยะไกล (Remote Working) จะช่วยท าให้
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สามารถทลายกรอบการท างานแบบเดิม ๆ ยิ่งในองค์กรใหญ่แล้วการจัดเก็บและแสดงข้อมูลอย่างทั่วถึง
ท าได้ยาก แต่เมื่อปรับรูปแบบการท างานมาเป็นออนไลน์ ท าให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลและจัดการ
แสดงผลข้อมูลได้ตรงกันทั้งหมด รวมถึงสามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์ ปรับปรุงกระบวนการได้สะดวก
ยิ่งขึ้น (Posttoday.com, 2021) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นองค์การขนาดใหญ่ที่
มีการปรับรูปแบบท างานในแบบ New Normal เพ่ือสนับสนุนการท างานให้มีความคล่องตัวมากขึ้น 
และช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ด้วยการท างานแบบ Work From Anywhere (WFA) ซึ่งพนักงาน
สามารถท่ีจะท างานที่ไหนก็ได้แต่ต้องให้ได้ผลของงานที่มีประสิทธิภาพเหมือนเดิม (การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย, 2564ข)  

 
3.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้

ความสามารถ เทคนิค รวมถึงประสบการณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้ชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายแล้วเสร็จโดย
ค านึงถึงความถูกต้องรวดเร็วของงาน ความสะดวกสบาย ความประหยัด ความยุติธรรม และความเสมอ
ภาค รวมถึงปริมาณผลงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ ซึ่ง Certo (2000) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์การจะประกอบด้วย ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ ปัจจัยด้านบุคคล และ 
ปัจจัยด้านเทคโนโลยี  

Peterson and Plowman (1989) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของประสิทธิภาพว่าประกอบด้วย
ปัจจัย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่าย ส่วน 
Profit.co (2021) กล่าวถึงการวัดผลงานพนักงานว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างท้าทายส าหรับฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์แต่ละองค์การมีความแตกต่างกันจึงไม่มีวิธีการที่เป็นสูตรส าเร็จส าหรับทุกองค์การ แต่
อย่างไรก็ตามมีตัวชี้วัดที่เป็นพ้ืนฐานทั่วไปซึ่งมีตัวชี้วัดที่เพ่ิมเติมจากความคิดของ Peterson and 
Plowman (1989) อีก 2 ด้านคือ ด้านการท างานเป็นทีม และด้านความสามารถในการเรียนรู้  
 

วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานในรูปแบบ Work From 
Anywhere (WFA) ฝ่ายก่อสร้างระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” ในครั้งนี้ จะใช้รูปแบบ
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือ
ในการเก็บข้อมูล ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาจะประกอบด้วยตัวแปรอิสระด้านปัจจัยส่วนบุคคล 
ทางด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ลักษณะที่พักอาศัย ต าแหน่ง สังกัด และระยะเวลา
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ปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ตัวแปรอิสระด้านปัจจัยสนับสนุนการ WFA ได้แก่ กฎระเบียบที่เอ้ืออ านวย 
ความพร้อมของเทคโนโลยี การควบคุมของผู้บังคับบัญชา และความพร้อมส่วนบุคคล และมีตัวแปร
ตามคือ ประสิทธิภาพการท างานในรูปแบบ Work From Anywhere (WFA) ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัด 
5 ด้าน ได้แก่ ด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพงาน ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่าย และด้านการท างานเป็นทีม 
ซึ่งสามารถน ามาเขียนเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังนี้ 

 
ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 

- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- สถานภาพ 
- ลักษณะที่พักอาศัย 
- ต าแหน่ง 
- สังกัด 
- ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
-  

ปัจจัยสนับสนุนการ WFA 
 

- กฎระเบียบที่เอ้ืออ านวย 
- ความพร้อมของเทคโนโลยี 
- การควบคุมของ
ผู้บังคับบัญชา 
- ความพร้อมส่วนบุคคล 
-  

ประสิทธิภาพการท างานในรูปแบบ 
Work From Anywhere (WFA) 

-  ด้านปริมาณงาน (Quantity) 
-  ด้านคุณภาพงาน (Quality) 
-  ด้านเวลา (Time) 
-  ด้านค่าใช้จ่าย (Cost) 
-  ด้านการท างานเป็นทีม (Teamwork) 
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วิธีการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ใช้กลุ่มประชากร (Population) คือผู้ปฏิบัติงานฝ่ายก่อสร้างระบบส่ง การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ไม่รวมผู้บริหารระดับ 11 -12 และผู้ที่จะเกษียณอายุในวันที่ 30 
กันยายน 2564 ที่มีการท างานในรูปแบบ Work Form Anywhere (WFA) จ านวน 146 คน (ข้อมูล 
ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ) ในการท าวิจัย จากนั้นน าข้อมูลที่ได้จากการแจกแบบสอบถามไป
ประมวลผลผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS และน าเสนอผลการศึกษาโดยใช้ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแจกแจงความถี่ (Frequency) 
และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติที (Independent Sample t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-Way ANOVA) การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson’s Correlation 
Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยมีช่วงเวลา
ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัยคือ เดือนตุลาคม 2564 

 

สมมติฐานของการวิจัย 
 

1)  ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานในรูปแบบ Work Form 
Anywhere (WFA) ฝ่ายก่อสร้างระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ทีแ่ตกต่างกัน 

2)  ปัจจัยสนับสนุนการ WFA มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการท างานในรูปแบบ Work 
Form Anywhere (WFA) ฝ่ายก่อสร้างระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

ผลการศึกษา 
 

การวิจัยครั้งนี้  มีผู้ตอบแบบสอบถามที่มีค าตอบสมบูรณ์จ านวน 140 ชุด จากจ านวน
ประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 146 คน หรือคิดเป็นอัตราการตอบกลับ 95.89 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งผล
การศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีสถานภาพโสด อาศัยอยู่ที่บ้าน/ทาวน์เฮ้าส์ ใกล้ กฟผ. มีต าแหน่งงานเป็น
ช่าง สังกัดกองสนับสนุนงานก่อสร้าง และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 6-10 ปี 

ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนการ WFA ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานในรูปแบบ Work From Anywhere (WFA) ของฝ่ายก่อสร้างระบบส่ง การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  4.22 และมีส่วน
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.32 โดยสามารถจ าแนกผลการวิเคราะห์เป็นรายด้านเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมาก
ไปหาค่าเฉลี่ยน้อยได้ดังนี้ 

1)  ด้านกฎระเบียบที่เอ้ืออ านวย มีระดับความคิดเห็นอยู่ที่ระดับเห็นด้วยมากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.31 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 

2)  ด้านการควบคุมของผู้บังคับบัญชา มีระดับความคิดเห็นอยู่ที่ระดับเห็นด้วยมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.24 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 

3)  ด้านความพร้อมของเทคโนโลยี มีระดับความคิดเห็นอยู่ที่ระดับเห็นด้วยมาก มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.16 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39 

4)  ด้านความพร้อมส่วนบุคคล มีระดับความคิดเห็นอยู่ที่ระดับเห็นด้วยมาก มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.15 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.40 

ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อประสิทธิภาพการท างานในรูปแบบ Work 
From Anywhere (WFA) ของฝ่ายก่อสร้างระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.14 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35 โดยสามารถจ าแนกผลการ
วิเคราะห์เป็นรายด้านเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาค่าเฉลี่ยน้อยได้ดังนี้ 

1) ด้านเวลา (Time) มีระดับความคิดเห็นอยู่ที่ระดับเห็นด้วยมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ 4.22 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 

2) ด้านการท างานเป็นทีม (Teamwork) มีระดับความคิดเห็นอยู่ที่ระดับเห็นด้วย
มาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.14 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 

3) ด้านปริมาณงาน (Quantity) มีระดับความคิดเห็นอยู่ที่ระดับเห็นด้วยมาก มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.13 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 

4) ด้านคุณภาพงาน (Quality) มีระดับความคิดเห็นอยู่ที่ระดับเห็นด้วยมาก มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.10 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 

5) ด้านค่าใช้จ่าย (Costs) มีระดับความคิดเห็นอยู่ที่ระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย
อยู่ที ่4.06 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 

ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร 2 ตัวแปรด้วย Independent 
Sample t-test และการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 ตัว ด้วย
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลทางด้านระดับ
การศึกษาและลักษณะที่พักอาศัยที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานในรูปแบบ Work 
From Anywhere (WFA) ที่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลทางด้าน เพศ อายุ สถานภาพ 
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ต าแหน่ง สังกัด และระยะเวลาปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานในรูปแบบ 
Work From Anywhere (WFA) ที่แตกต่างกัน 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสนับสนุนการ WFA กับประสิทธิภาพการท างาน
ในรูปแบบ Work Form Anywhere (WFA) ของฝ่ายก่อสร้างระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ ง
ประเทศไทย ด้วยการวิเคราะห์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) พบว่า ปัจจัยด้าน
กฎระเบียบที่เอ้ืออ านวย ด้านความพร้อมของเทคโนโลยี ด้านการควบคุมของผู้บังคับบัญชา และด้าน
ความพร้อมส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการท างานในรูปแบบ Work Form 
Anywhere (WFA) โดยรวม อยู่ในระดับสูง (r = 0.80) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ผลการวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่า 
ตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัว ได้แก่ ปัจจัยด้านกฎระเบียบที่เอ้ืออ านวย (X1) ปัจจัยด้านความพร้อมของ
เทคโนโลยี (X2) ปัจจัยด้านการควบคุมของผู้บังคับบัญชา (X3) และปัจจัยด้านความพร้อมส่วนบุคคล 
(X4) ส่งผลทางบวกต่อประสิทธิภาพการท างานในรูปแบบ Work From Anywhere (WFA) ของฝ่าย
ก่อสร้างระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (Y) และสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวน
ของ Y ได้ร้อยละ 63.2 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยสามารถเขียนเป็นสมการถดถอยใน
รูปแบบคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้  

สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ : ประสิทธิภาพการท างานในรูปแบบ Work 
From Anywhere (WFA)  (Yˆ) = 0.534+0.239(X1) + 0.147(X2) + 0.245(X3) + 0.222(X4) 

สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน : ประสิทธิภาพการท างานในรูปแบบ 
Work From Anywhere (WFA)  (Zyˆ) = 0.298(X1) + 0.162(X2) + 0.318(X3) + 0.253(X4) 
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
สมมุติฐานที่ 1: ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานในรูปแบบ 

Work Form Anywhere (WFA) ฝ่ายก่อสร้างระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่
แตกต่างกัน 

 
ตัวแปรอิสระ สถิติที่ใช้ทดสอบ ค่านัยส าคัญ สมมติฐาน  

1.1 เพศ t-test 0.627 (ปฏิเสธ) 
1.2 อายุ F-test 0.472 (ปฏิเสธ) 
1.3 ระดับการศึกษา F-test 0.027 ยอมรับ 
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ตัวแปรอิสระ สถิติที่ใช้ทดสอบ ค่านัยส าคัญ สมมติฐาน  

1.4 สถานภาพ 
1.5 ลักษณะที่พักอาศัย 
1.6 ต าแหน่ง 
1.7 สังกัด 

F-test 
F-test 
F-test 
F-test 

0.446 
0.041 
0.603 
0.898 

(ปฏิเสธ) 
ยอมรับ 
(ปฏิเสธ) 
(ปฏิเสธ) 

1.8 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน F-test 0.591 (ปฏิเสธ) 
 

สมมุติฐานที่ 2: ปัจจัยสนับสนุนการ WFA มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการท างานใน
รูปแบบ Work Form Anywhere (WFA) ฝ่ายก่อสร้างระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
ปัจจัยสนับสนุนการ WFA Pearson correlation  สมมติฐาน 

(H1) 
ระดับความสัมพันธ์ 

 r Sig (2-tail)   

ด้านกฎระเบียบที่เอื้ออ านวย 0.68 0.00 ยอมรับ ปานกลาง 
ด้านความพร้อมของเทคโนโลยี 0.52 0.00 ยอมรับ ปานกลาง 
ด้านการควบคุมของผู้บังคับบัญชา 
ด้านความพร้อมส่วนบุคคล 

0.63 
0.61 

0.00 
0.00 

ยอมรับ 
ยอมรับ 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

 

อภิปรายผล 
 

 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุนการ WFA ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานในรูปแบบ 
Work From Anywhere (WFA) ของฝ่ายก่อสร้างระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ พบว่าผู้ปฏิบัติงานที่มีเพศแตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างานในรูปแบบ Work From Anywhere (WFA) ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ พรรัตน์ แสดง
หาญ (2563) ทีไ่ด้ท าการวิจัยเรื่อง การปรับตัวในการท างานที่บ้านของผู้ปฏิบัติงานในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกในช่วงวิกฤตโควิด-19 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานที่มีเพศที่แตกต่างกันสามารถปรับตัวในการ
ท างานที่บ้านได้ไม่แตกต่างกัน แต่ขัดแย้งกับปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์ (2564) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การ
บริหารจัดการกระบวนการท างานที่บ้าน (WFH) เพ่ือคุณภาพชีวิตของพนักงานต่อประสิทธิภาพการ
ท างานในภาวะวิกฤตโควิด-19 ของกลุ่มธนาคาร โดยได้ศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
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ท างาน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ มีประสิทธิภาพการท างานในภาวะวิกฤตโควิด -19 ของ
พนักงานกลุ่มธนาคารแตกต่างกัน 

ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ พบว่าผู้ปฏิบัติงานที่มีอายุแตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างานในรูปแบบ Work From Anywhere (WFA) ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ พรรัตน์ แสดงหาญ 
(2563) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง การปรับตัวในการท างานที่บ้านของผู้ปฏิบัติงานในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกในช่วงวิกฤตโควิด-19 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานที่มี Generation ทีแ่ตกต่างกันสามารถปรับตัวใน
การท างานที่บ้านได้ไม่แตกต่างกัน แต่ขัดแย้งกับปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์ (2564) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
การบริหารจัดการกระบวนการท างานที่บ้าน (WFH) เพ่ือคุณภาพชีวิตของพนักงานต่อประสิทธิภาพ
การท างานในภาวะวิกฤตโควิด-19 ของกลุ่มธนาคาร โดยได้ศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การท างาน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ มีประสิทธิภาพการท างานในภาวะวิกฤตโควิด-19 ของ
พนักงานกลุ่มธนาคารแตกต่างกัน 

ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา พบว่าผู้ปฏิบัติงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานในรูปแบบ Work From Anywhere (WFA) แตกต่างกัน ทั้งนี้
เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานที่มีการศึกษาสูงกว่าจะสามารถเรียนรู้และเข้าถึงเทคโนโลยีได้ดีกว่าผู้ที่มี
การศึกษาต ่ากว่า ซ่ึงสอดคล้องกับปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์ (2564) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการ
กระบวนการท างานที่บ้าน (WFH) เพ่ือคุณภาพชีวิตของพนักงานต่อประสิทธิภาพการท างานในภาวะ
วิกฤตโควิด-19 ของกลุ่มธนาคาร โดยได้ศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน พบว่า
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา มีประสิทธิภาพการท างานในภาวะวิกฤตโควิด-19 ของพนักงาน
กลุม่ธนาคารแตกต่างกัน 

ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพ พบว่าผู้ปฏิบัติงานที่มีสถานภาพแตกต่างกัน ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานในรูปแบบ Work From Anywhere (WFA) ไม่แตกต่างกัน ซึ่งขัดแย้งกับ
ปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์ (2564) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการกระบวนการท างานที่บ้าน (WFH) 
เพ่ือคุณภาพชีวิตของพนักงานต่อประสิทธิภาพการท างานในภาวะวิกฤตโควิด-19 ของกลุ่มธนาคาร 
โดยได้ศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพ มี
ประสิทธิภาพการท างานในภาวะวิกฤตโควิด-19 ของพนักงานกลุ่มธนาคารแตกต่างกัน 

ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับลักษณะที่พักอาศัย พบว่าผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะที่พักอาศัย 
แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานในรูปแบบ Work From Anywhere (WFA) แตกต่าง
กัน ทั้งนี้เนื่องจากผู้ที่พักอาศัยในอพาร์ทเม้นท์หรือคอนโดจะเข้าถึง Internet ได้ยากกว่าผู้ที่พักอาศัย
อยู่ที่บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่จะติดตั้ง Internet ความเร็วสูงกันเป็นส่วนใหญ่ ขณะที่ผู้ที่พักอาศัยในอพาร์ท
เม้นท์หรือคอนโดจะแชร์ Internet กับส่วนกลาง ซึ่งสอดคล้องกับวิมลสิริ หลอดทอง (2564) ที่ได้



343 
 

บทความการศึกษาวิชาการศึกษาค้นควา้อิสระของ 
นักศกึษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก  

ท าการศึกษาความพึงพอใจในการท างานจากที่บ้าน Work From Home ของพนักงานช่วง 
Generation X และ Generation Y ในธุรกิจค้าปลีก พบว่าพนักงานที่มีที่อยู่อาศัยที่ต่างกัน จะส่งผล
ให้ความพึงพอใจต่องานแตกต่างกัน 

ปัจจัยส่วนบุคคลด้านต าแหน่งงาน พบว่าผู้ปฏิบัติงานที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกัน ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานในรูปแบบ Work From Anywhere (WFA) ไม่แตกต่างกัน ซึ่งขัดแย้งกับ
ปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์ (2564) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการกระบวนการท างานที่บ้าน (WFH) 
เพ่ือคุณภาพชีวิตของพนักงานต่อประสิทธิภาพการท างานในภาวะวิกฤตโควิด -19 ของกลุ่มธนาคาร
โดยได้ศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านต าแหน่งงาน มี
ประสิทธิภาพการท างานในภาวะวิกฤตโควิด-19 ของพนักงานกลุ่มธนาคารแตกต่างกัน 

ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสังกัด พบว่าผู้ปฏิบัติงานที่มีสังกัดแตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การท างานในรูปแบบ Work From Anywhere (WFA) ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับพรรัตน์ แสดง
หาญ (2563) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง การปรับตัวในการท างานที่บ้านของผู้ปฏิบัติงานในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกในช่วงวิกฤตโควิด-19 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานที่มีประเภทองค์กรที่แตกต่างกัน สามารถ
ปรับตัวในการท างานที่บ้านได้ ไม่แตกต่างกัน แต่ขัดแย้งกับ วิมลสิริ หลอดทอง (2564) ที่ ได้
ท าการศึกษาความพึงพอใจในการท างานจากที่บ้าน Work From Home ของพนักงานช่วง 
Generation X และ Generation Y ในธุรกิจค้าปลีก พบว่าพนักงานที่มีลักษณะงานหรือสังกัดที่
ต่างกัน จะส่งผลให้ความสมดุลระหว่างชีวิตและงานแตกต่างกัน  

ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบว่าผู้ปฏิบัติงานที่มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานในรูปแบบ Work From Anywhere (WFA) 
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ พรรัตน์ แสดงหาญ (2563) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง การปรับตัวในการ
ท างานที่บ้านของผู้ปฏิบัติ งานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในช่วงวิกฤตโควิด -19 พบว่า 
ผู้ปฏิบัติงานที่ม ีGeneration ที่ต่างกัน สามารถปรับตัวในการท างานที่บ้านได้ไม่แตกต่างกัน 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสนับสนุนการ WFA ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างานในรูปแบบ Work From Anywhere (WFA) ฝ่ายก่อสร้างระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย พบว่า ปัจจัยสนับสนุนการ WFA ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกฎระเบียบที่เอ้ืออ านวย ด้าน
ความพร้อมของเทคโนโลยี ด้านการควบคุมของผู้บังคับบัญชา และด้านความพร้อมส่วนบุคคล มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการท างานในรูปแบบ Work From Anywhere (WFA) ของ
ฝ่ายก่อสร้างระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยสามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิภาพ
การท างานในรูปแบบ Work Form Anywhere (WFA) ของผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายก่อสร้างระบบส่ง การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ถึงร้อยละ 63.20 ทั้งนี้เนื่องจากปัจจัยทั้ง 4 ด้านล้วนเป็นสิ่งที่ช่วย
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สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถท างานจากนอกส านักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เกิดปัญหา 
ดังนี้  

1)  ปัจจัยด้านกฎระเบียบที่เอ้ืออ านวย จะช่วยท าให้การด าเนินงานต่าง ๆ เช่น การ
ลงนาม/การอนุมัติเอกสาร การประชุมคณะกรรมการ หรือการด าเนินการเรื่องอ่ืน ๆ สามารถท าได้
โดยไม่จ าเป็นต้องเข้ามาท่ีส านักงาน  

2)  ปัจจัยด้านความพร้อมของเทคโนโลยี จะช่วยท าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึง
ข้อมูลของหน่วยงานจากสถานที่และอุปกรณ์ที่หลากหลายด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีความ
ปลอดภัยไมแ่ตกต่างจากท่ีใช้งานที่ส านักงาน  

3)  ปัจจัยด้านการควบคุมของผู้บังคับบัญชา โดยผู้บังคับบัญชาจะเป็นผู้ที่ต้อง
ก าหนดมาตรการในการท างาน มอบหมาย และติดตามงานจากผู้ ใต้บั งคับบัญชา เพ่ือให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4)  ปัจจัยด้านความพร้อมส่วนบุคคล เป็นปัจจัยที่จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ท างานจากที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคมาขัดขวางการปฏิบัติงาน เนื่องจาก
ถ้าผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในกฎระเบียบ สามารถใช้งานแอปพลิเคชันต่าง ๆ มีอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีที่บ้านรองรับการท างานจากที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยอยู่ใน
สภาพที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน และภาระหน้าที่ในครอบครัวไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการท างานใน
รูปแบบ WFA ก็จะท าให้สามารถท างานในรูปแบบ WFA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งผลการศึกษาที่ได้จะสอดคล้องกับ ธิติ ทองอ าพัน, ชาคริต วิมานรัตน์, สรรศักดิ์ ขจีฟ้า, 
นลินภัสร์ บ าเพ็ญเพียร และมาลีรัตน์ มะลิแย้ม (2564) ที่ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การท างานที่บ้าน ซึ่งพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพต่อการท างานที่บ้าน ประกอบด้วย (1) 
เทคโนโลยีที่ช่วยให้การท างานที่บ้านสามารถท างานส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมายและมีประสิทธิภาพ (2) 
อุปกรณ์ในการท างานที่ช่วยในการท างานให้สะดวกและรวดเร็ว (3) แรงจูงใจที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
และระยะเวลาในการเดินทางไปยังที่ท างาน (4) องค์กรสนับสนุนโปรแกรมหรือสภาพแวดล้อมส าหรับ
การท างานที่บ้าน สอดคล้องกับ ปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์ (2564) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการ
กระบวนการท างานที่บ้าน (WFH) เพ่ือคุณภาพชีวิตของพนักงานต่อประสิทธิภาพการท างานในภาวะ
วิกฤตโควิด-19 ของกลุ่มธนาคาร โดยได้ศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน พบว่า 
ปัจจัยกระบวนการท างานซึ่งประกอบด้วย การวางมาตรการ และจัดท าแผนการท างานจากบ้าน/
ท างานทางไกล การอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ การเข้าถึงข้อมูลจากที่
บ้าน โดยการเชื่อมต่อการเข้าถึงและการใช้ข้อมูลบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานซึ่งประกอบด้วยคุณภาพของงาน ปริมาณงาน เวลาที่ใช้ในงาน และความพึงพอใจในการ
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ปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับ พรรัตน์ แสดงหาญ (2563) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง การปรับตัวในการ
ท างานที่บ้านของผู้ปฏิบัติงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในช่วงวิกฤตโควิด -19 และศึกษาถึง
ความต้องการของผู้ปฏิบัติงานในการสนับสนุนการท างานที่บ้านจากองค์กรต้นสังกัด ของผู้ปฏิบัติงาน
ที่ท างานที่บ้านในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในช่วงวิกฤตโควิด -19 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ ต้องการให้องค์กรต้นสังกัดสนับสนุนอุปกรณ์ในการท างาน โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ 
รองลงมาคือ ต้องการให้องค์กรสนับสนุนค่าอินเตอร์เน็ต ค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์ และต้องการให้
องค์กรมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น VPN, Platform, Application ที่สนับสนุนการท างานที่
บ้าน ตามล าดับ  
 

ข้อเสนอแนะ 
 

จากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) พบว่า ปัจจัยด้าน
การควบคุมของผู้บั งคับบัญชามีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานในรูปแบบ Work From 
Anywhere (WFA) ของฝ่ายก่อสร้างระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมากที่สุด รองลงมา
คือปัจจัยด้านกฎระเบียบที่เอ้ืออ านวย ปัจจัยด้านความพร้อมส่วนบุคคล และปัจจัยด้านความพร้อม
ของเทคโนโลยี ตามล าดับ  ดังนั้น การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน ในรูปแบบ Work From 
Anywhere (WFA) ของฝ่ายก่อสร้างระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ควรเน้นไปที่การ
ควบคุมของผู้บังคับบัญชาเป็นหลัก โดยผู้บังคับบัญชาจะต้องมีการก าหนดมาตรการในการท างาน 
มอบหมายและติดตามงานจากผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถท างานใน
รูปแบบ Work From Anywhere (WFA) ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่มีความแตกต่างกับการ
ท างานแบบปกติที่ส านักงาน และควรมีการมีการปรับปรุงกฎระเบียบในด้านที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้การท างานในรูปแบบ Work From Anywhere (WFA) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
นอกจากนี้ถ้าสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ลดลงแล้ว ผู้บังคับบัญชาควรมีการพิจารณาทบทวน
การอนุญาตให้ท างานในรูปแบบ Work From Anywhere (WFA) ส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่ไม่สามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยด้านความพร้อมส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานคน
นั้น ๆ และองค์การควรมีการปรับปรุงความพร้อมทางเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานเพ่ือท า
ให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยเช่นกัน 
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การประเมินผลโครงการคัดเลอืกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดนิธรรม 
แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจ าปี 2563 ระดับจังหวัด กรณีศกึษา  
บ้านบุ่ง หมู่ที่ 5 ต าบลศรีภิรมย ์อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 

 
อนุชิต นรเศรษฐกร* 

 

บทคัดย่อ 
 
การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ประเมินผลการด าเนินงานโครงการคัดเลือกหมู่บ้าน

เข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ระดับจังหวัด กรณีศึกษา บ้านบุ่ง 
หมู่ที่ 5 ต าบลศรีภิรมย์ อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ทั้งด้านบริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 
และผลผลิต 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม 
แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ระดับจังหวัด กรณีศึกษา บ้านบุ่ง หมู่ที่ 5 ต าบลศรีภิรมย์ อ าเภอพรหม
พิราม จังหวัดพิษณุโลก ผู้ศึกษาใช้การประเมินนโยบายโดยใช้ตัวแบบ CIPP Model เป็นรูปแบบการ
วิจัยเชิงคุณภาพ  เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) ใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล 2 กลุ่มคือ 1) คณะกรรมการการตรวจประเมินผลงานและ
ตัดสิน ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน  อยู่
เย็น) ประจ าปี 2563 ระดับจังหวัด จ านวน 7 คน ข้าราชการอ าเภอพรหมพิราม จ านวน 3 คน และ
คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) บ้านบุ่ง หมู่ที่ 5 ต าบล ศรีภิรมย์ อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
จ านวน 7 คน รวมทั้งสิ้น 17 คน  และ 2) ประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน บ้านบุ่ง หมู่ที่ 5 ต าบล 
ศรีภิรมย์ อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 6 คน โดยคัดเลือกตัวแทนประชาชนจากทุก
คุ้มในหมู่บ้านซึ่งมีท้ังหมด 6 คุ้มๆ ละ 1  คน รวม 6 คน เป็นผู้ให้ข้อมูล 
 ผลการศึกษาพบว่า โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง 
(หมู่บ้าน อยู่เย็น) ระดับจังหวัด กรณีศึกษา บ้านบุ่ง หมู่ที่ 5 ต าบลศรีภิรมย์ อ าเภอพรหมพิราม 
จังหวัดพิษณุโลก (1) ผลการประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการที่กรมการปกครองต้องการให้เกิดการต่อยอดพัฒนาในการสร้างความ
เข้มแข็งให้หมู่บ้านอย่างยั่งยืน และสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานให้กับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในระดับพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง  ด้านความ

 
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ต้องการโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) 
ประจ าปี 2563 ระดับจังหวัด ของผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) รวมถึง
ประชาชนในพ้ืนที่มีความต้องการเพราะเป็นการสร้างขวัญก าลังใจ และให้รางวัลกับหมู่บ้านที่น าแนว
ทางการพัฒนาของกรมการปกครองไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการกระตุ้นให้
คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ทราบบทบาทหน้าที่ของตนมีความกระตือรือร้นในการท างานพัฒนา
ท้องถิ่น ชุมชน ในส่วนของประชาชนในพ้ืนที่ก็มีความสนใจ มีส่วนร่วมกับผู้ปฏิบัติหน้าที่ และเห็นว่ า
โครงการดังกล่าวมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาหมู่บ้านของตนให้เกิดความยั่งยืน (2) ผลการประเมิน
ด้านปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) ด้านความพร้อมของทรัพยากรของโครงการคัดเลือกหมู่บ้าน
เข้มแข็งตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจ าปี 2563 ระดับจังหวัด เช่น 
งบประมาณ คน วัสดุ อุปกรณ์ เวลา ระเบียบขั้นตอน และหลักการปฏิบัติงาน พบอุปสรรคปัญหาใน
ด้านระยะเวลาที่ไม่เหมาะสมส าหรับให้หมู่บ้านเพ่ือเตรียมพร้อมรอรับคณะกรรมการการตรวจประเมินฯ 
มีระยะเวลาน้อยคือตั้งแต่ประกาศให้มีการคัดเลือกหมู่บ้านที่เป็นตัวแทนจะมีระยะเวลาเตรียมตัวไม่ถึง 
1 เดือน จึงเกิดปัญหากับผู้ปฏิบัติงานของอ าเภอพรหมพิราม และคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)  (3) 
ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) พบว่ากระบวนการคัดเลือกหมู่บ้านมี
ระยะเวลาน้อยเกินไป คณะกรรมการตัดสินจากเอกสารและการลงพ้ืนที่ดูผลงานเชิงประจักษ์เพียงครั้งเดียว 
จึงอาจจะไม่สะท้อนถึงผลการด าเนินงานที่แท้จริงของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ได้ อีกทั้งยังไม่มี
กระบวนการติดตามประเมินผลหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลว่ามีการปฏิบัติตามแนวทางอย่างต่อเนื่องหรือไม่  (4) 
ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) เป็นการประเมินผลโดยเก็บข้อมูลจาก
ผู้ปฏิบัติงาน และตัวแทนของประชาชนในพ้ืนที่พบว่ามีความพึงพอใจต่อโครงการและท าให้
คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เกิดแรงจูงใจในการท างาน เป็นโอกาสในการแสดงผลงานของหมู่บ้านที่
น านโยบายของรัฐไปปฏิบัติในพ้ืนที่ให้เกิดผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงาน
เอกชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ประชาชนในพ้ืนที่มีความพึงพอใจและรู้สึกมีส่วนร่วมกับรางวัล
ชนะเลิศที่ได้รับ เกิดความพึงพอใจด้านคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หมู่บ้านได้รับการเข้ามาสนับสนุนจาก
หน่วยงานต่างๆ ทั้งงบประมาณ เทคโนโลยี และการพัฒนาอาชีพการวางแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
ประชาชนสามารถมีรายได้พอเพียงพ่ึงพาตนเองได้ตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และโครงการยังท าให้เกิดความมีส่วนร่วมของทุกส่วนเกิดขึ้นในชุมชนที่จะช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านให้
ประสบความส าเร็จ 

ผลการศึกษาจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง 
แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจ าปี 2563 ระดับจังหวัด เก็บข้อมูลจากตัวแทนของ
ประชาชนจ านวน 6 คน จาก 6 คุ้มในหมู่บ้านพบว่าโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง 
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แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจ าปี 2563 ระดับจังหวัด เป็นการด าเนินการตาม
นโยบายของกรมการปกครองที่ต้องการจะสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านอย่างยั่งยืนและเป็นการ
สร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานให้กับก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง การน านโยบายไปปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ พบว่า
ผู้ปฏิบัติงานของโครงการเองทั้งคณะกรรมการการตรวจประเมินผลงานและตัดสิน ตามโครงการ
คัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจ าปี 2563 
ระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับอ าเภอ คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และประชาชนในพื้นที่
เกิดความพึงพอใจ และต้องการมีส่วนร่วมกับโครงการ เกิดกิจกรรมการพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง
หมู่บ้านตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น)  กระตุ้นให้ภาคประชาชนสนใจ
กิจกรรมและนโยบายของภาครัฐ และสร้างความสามัคคีการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาค
ประชาชนในพ้ืนที่ ด้านผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง 
แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่ เย็น) ประจ าปี 2563 ระดับจังหวัด ส่งผลให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และประชาชนในพ้ืนที่เกิดความคิดที่ จะพัฒนาต่อยอด
ความส าเร็จที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการระดับจังหวัด ให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิต และภาครัฐสามารถสร้างหมู่บ้ านตัวอย่างที่มีผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ที่ดีเยี่ยมเป็นแบบอย่างให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) หมู่บ้านอ่ืน ๆ ได ้
 
ค าส าคัญ:  การประเมินผลนโยบาย, โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง แผ่นดินธรรม  
              แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจ าปี 2563 ระดับจังหวัด, CIPP Model 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



353 
 

บทความการศึกษาวิชาการศึกษาค้นควา้อิสระของ 
นักศกึษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก  

บทน า 
  
กรมการปกครอง ได้ก าหนด 10 โครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (10 

Flagships For DOPA Excellence 2020) และให้การสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านตามแนวทาง 
แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) เป็นหนึ่งในภารกิจส าคัญเร่งด่วนที่ต้องผลักดันให้เกิดผล
ส าเร็จ เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ให้เป็นฟันเฟืองส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศในทุกมิติ และบรรลุถึงเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ กรมการปกครองได้ให้จังหวัดแจ้ง
อ าเภอด าเนินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยให้
นายอ าเภอจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) ร่วมกับทุกภาคส่วน
เพ่ือชี้แจงและวางแผนการด าเนินการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานต าบลแบบบูรณาการ 
(ก.บ.ต.) สร้างความร่วมมือและท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยง ให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ใน
การปฏิบัติหน้าที่  และมอบหมายภารกิจให้คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) หรือคณะกรรมการกลาง
หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) จัดท าโครงสร้างคณะกรรมการหมู่บ้านให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ จัดการประชุมร่วมกับทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ตามแนวทาง  “บ้าน วัด โรงเรียน/ราชการ” (บวร) 
หรือแนวทาง “บ้าน โรงเรียน/ราชการ มัสยิด” (บรม) เป็นประจ าทุก เดือนเพ่ือชี้แจงและวางแผน
ร่วมกัน สร้างการรับรู้ผ่านกลไกและช่องทางการสื่อสารต่างๆ ในพื้นที่ให้ประชาชนและทุกภาคส่วนใน
พ้ืนที่ทราบถึงแนวทางการด าเนินการอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งปรับปรุง ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านให้
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติรองรับการด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ในระดับอ าเภอ และระดับต าบล พ.ศ. 2562 (One Plan) ให้
ทุกหมู่บ้านจัดตั้ง “กองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน” เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนของหมู่บ้านในการด าเนิน
กิจกรรมของหมู่บ้านโดยกรมการปกครองก าหนดเป้าหมายส าคัญที่ต้องการพัฒนา มาจากปัญหา
ความต้องการและแนวทางการแก้ไขปัญหาตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน จ านวน 5 เป้าหมาย มี
รายละเอียด ดังนี้  

1)  โครงการพระราชด าริ ได้แก่ การน้อมน าโครงการพระราชด าริ จะต้องมีกิจกรรม
ดังต่อไปนี้ เช่น มีกิจกรรม/โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการด าเนินโครงการ  จิต
อาสาพระราชทาน และการด าเนินการตามโครงการพระราชด าริอื่นๆ 

2)  การส่งเสริมเศรษฐกิจ เช่น การจัดท าบัญชีครัวเรือน การส่งเสริมการประกอบ
อาชีพในการรวมกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มกิจกรรมซึ่งมีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 

3)  การพัฒนาสังคม เช่น การประนีประนอมข้อพิพาทตามบทบาทหน้าที่การ
ก าหนดกฎกติกาข้อบังคับ หรือธรรมนูญของหมู่บ้าน การจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย การ
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ปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลต่าง ๆ มีแผนการเฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าในการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
การจัดกิจกรรมเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดและอบายมุข แผนเตรียมการส าหรับป้องกัน
และบรรเทาเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันหลักของประเทศ 

4)  การพัฒนาคนและเสริมสร้างสุขภาพกายใจ เช่นกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของผู้น าทางศาสนาในการพัฒนาหมู่บ้าน การส่งเสริมสุขภาพกายใจ การ
ป้องกันและการดูแลสุขภาพของคนในหมู่บ้าน การจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นอยู่ของผู้ชรา  ผู้พิการ 
และผู้มีรายได้น้อย 

5)  การจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น การปรับปรุงดูแลสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านให้มีความ
สะอาด  เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างสม ่าเสมอ การคัดแยกขยะและของเสียภายในหมู่บ้านอย่างเป็น
ระบบ  การแปรรูปหรือสร้างรายได้จากขยะของหมู่บ้าน กิจกรรมส่งเสริมความรู้ในการจัดการขยะ 
และการก าหนดกฎเกณฑ์และมาตรการในการจัดการขยะให้ประชาชนปฏิบัติตาม เพ่ือให้เกิดการต่อ
ยอดของการพัฒนาในการสร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้านอย่างยั่งยืน อีกท้ังเป็นการสร้างขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงานให้กับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่ บ้าน (กม.) ตลอดจนเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในระดับพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง กรมการปกครองจึงจัดท าโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ ง
ตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจ าปี 2563 โดยก าหนดหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนการด าเนินการให้กับอ าเภอและจังหวัด เพ่ือด าเนินการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง 
แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจ าปี 2563 ระดับจังหวัด และรายงานผลให้กับ
กรมการปกครองทราบ 
 จังหวัดพิษณุโลกได้มีค าสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 4102 / 2563 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจประเมินผลงานและตัดสิน ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตาม
แนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจ าปี 2563 ระดับจังหวัด โดยให้มีหน้าที่ลง
พ้ืนที่หมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกในแต่ละอ าเภอ เพ่ือตรวจประเมินผลงานและตัดสินการคัดเลือกระดับ
จังหวัด โดยใช้เกณฑ์การประเมินที่กรมการปกครองก าหนดเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน และผลการตัดสิน
หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง แผ่นดินธรรม 
แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจ าปี 2563 คือ บ้านบุ่ง หมู่ที่ 5 ต าบลศรีภิรมย์ อ าเภอพรหมพิราม 
จังหวัดพิษณุโลก ได้รับเงินรางวัลจ านวน 10,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวง
มหาดไทย และเป็นตัวแทนของจังหวัดพิษณุโลกในการไปประกวดคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตาม
แนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจ าปี 2563 ระดับเขตของกรมการปกครอง
ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
1)  เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง แผ่นดิน

ธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจ าปี 2563 ระดับจังหวัด ทั้งด้านบริบท ปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต 
 2)  เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ของโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง แผ่นดินธรรม 
แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจ าปี 2563 ระดับจังหวัด  
 

วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดการศึกษา 
 
จากการศึกษาผู้วิจัยได้รวบรวมปัจจัยจากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาที่เกี่ยวข้อง

กับการประเมินผลโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน
อยู่เย็น) ประจ าปี 2563 ระดับจังหวัด กรณีศึกษา บ้านบุ่ง หมู่ที่ 5 ต าบลศรีภิรมย์ อ าเภอพรหมพิราม 
จังหวัดพิษณุโลก โดยศึกษาจาก แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดตัวแปรที่ใช้ใน
การศึกษาโดยใช้หลักการประเมินผลตามตัวแบบการประเมิน CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม ที่
อธิบายไว้ว่า การประเมินเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องโดยมีจุดเน้นที่ส าคัญมุ่งที่ประกอบด้วย 4 ด้าน 
คือ 

1)  การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) ท าการประเมินเกี่ยวกับ
หลักการวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการว่าความสอดคล้องเหมาะสมเพียงใด  

2)  การประเมินปัจจัยน าเข้า  (Input Evaluation) เป็นการประเมินเกี่ยวกับ
ทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ์  บุคลากร และงบประมาณเหมาะสมเพียงใด 

3)  การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินเกี่ยวกับ
กระบวนการการวางแผน ด าเนินงาน  กิจกรรมต่างๆ การติดตามประเมินผล และการน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงเหมาะสมเพียงใด  

4)  การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เป็นการประเมินเกี่ยวกับผลที่
เกิดขึ้น จากโครงการ ทั้งผลผลิตและผลลัพธ์จากโครงการและเมื่อโครงการสิ้นสุดลงได้บรรลุ
วัตถุประสงค์เพียงใด ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานเพียงใด  
 ผู้วิจัยจึงได้แบ่งการศึกษาออกเป็นสองส่วนคือส่วนที่ 1 ผลการศึกษาจากการประเมินผล
โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจ าปี 
2563 ระดับจังหวัด โดยพิจารณาจากผลการศึกษาในด้าน บริบท ปัจจัย น าเข้า และผลผลิตตามตัว
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แบบการประเมิน CIPP Model  และส่วนที่2 ผลการศึกษาจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการ
คัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจ าปี 2563 
ระดับจังหวัด ในด้าน ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ ตามกรอบการวิจัยดังนี้ 
 

 
 
ภาพที่ 1  กรอบการวิจัย 

 
1.  วิธีการด าเนินวิจัย 

 การวิจัยนี้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้ตัวแบบการประเมิน CIPP Model เป็นตัวแบบในการ
ประเมินโดยมแีนวทางการด าเนินการวิจัยดังนี้ 

1)  ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร โดยการศึกษารวบรวมแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องจากหนังสือ ข้อมูลงานวิจัย และเอกสารทางราชการ 

2)  การศึกษาเชิงส ารวจโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคล 2 ฝ่าย ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับ โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) 
ประจ าปี 2563 ระดับจังหวัด 

 
2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) ในการประเมินผลประกอบด้วย 2 กลุม่ดังต่อไปนี้ 
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1)  คณะกรรมการการตรวจประเมินผลงานและตัดสิน ตามโครงการคัดเลือก
หมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจ าปี 2563 ระดับ
จังหวัด จ านวน 7 คน ข้าราชการอ าเภอพรหมพิราม จ านวน 3 คน และคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) 
บ้านบุ่ง หมู่ที่ 5 ต าบล ศรีภิรมย์ อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลกจ านวน 7 คนซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้อง
กับ การด าเนินงานโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน
อยู่เย็น) ประจ าปี 2563 ระดับจังหวัด  

2)  ประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน บ้านบุ่ง หมู่ที่ 5 ต าบล ศรีภิรมย์ อ าเภอ
พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 6 คน โดยคัดเลือกตัวแทนประชาชนจากทุกคุ้มในหมู่บ้านซึ่งมี
ทั้งหมด 6 คุ้มๆ ละ 1  คน รวม 6 คน เป็นผู้ให้ข้อมูล 
 

3.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured 

Interview) ซึ่งเกิดจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการประเมินผล
โครงการ โดยภายหลังจากที่ได้รวบรวมแนวคิดจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิแล้วได้น าไปสร้างเป็นกรอบใน
การสัมภาษณ์ตามประเด็นตัวแปรในกรอบแนวคิดท่ีได้สร้างไว้โดยแบ่งค าถามออกเป็น 2 ชุดคือ 

ชุดที่ 1  คณะกรรมการการตรวจประเมินผลงานและตัดสิน ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้าน
เข้มแข็งตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจ าปี 2563 ระดับจังหวัด
ข้าราชการอ าเภอพรหมพิรามและคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) บ้านบุ่ง หมู่ที่ 5 ต าบลศรีภิรมย์ 
อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานโครงการคัดเลือกหมู่บ้าน
เข้มแข็งตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจ าปี 2563 ระดับจังหวัด  
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้    
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์  
   ส่วนที่ 2 แบ่งเป็นด้าน –บริบท (Context) –ปัจจัยน าเข้า (Input)-กระบวนการ (Process)- 
ผลผลิต (Product) –ผลลัพธ์ (Outcomes) ของโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง 
แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจ าปี 2563 ระดับจังหวัด 
  ส่วนที่ 3 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง 
แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจ าปี 2563 ระดับจังหวัด 
  ชุดที่ 2  แบบสัมภาษณ์ส าหรับประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน บ้านบุ่ง หมู่ที่ 5 ต าบล   
ศรีภิรมย์ อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้    
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์  
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   ส่วนที่ 2  แบ่งเป็นด้าน-ผลผลติ (Product) –ผลลัพธ์ (Outcomes) 
  ส่วนที่ 3  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากผลของโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตาม
แนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจ าปี 2563 ระดับจังหวัด 

 
4.  การทดสอบเครื่องมือ 
การทดสอบเครื่องมือเพื่อให้ได้คุณภาพและมีความเที่ยงตรงนั้น ถือเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็น

อย่างมากต่อการวิจัย เพราะคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนั้นก็เป็นสิ่งที่จะช่วยให้งานวิจัย
ออกมาอย่างมีคุณภาพเช่นกัน ดังนั้นผู้ประเมินจึงมีการทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือโดยมี
วิธีการคือ ท าการตรวจสอบความเที่ยงตรงในเชิงพินิจ (Face Validity) ของแบบสัมภาษณ์โดยให้
อาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัยเป็นผู้พิจารณาเนื้อหาในข้อค าถามของแบบสัมภาษณ์ จากนั้นจึงท าการ
ปรับปรุงแก้ไข 

 
5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินการประเมินผลโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตาม

แนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจ าปี 2563 ระดับจังหวัด ผู้ประเมินได้ใช้
การวิเคราะห์ข้อมูล ในเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพได้จ าแนกขั้นตอนการวิเคราะห์ออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ด้วยวิธี
อุปนัย 2) การตรวจสอบข้อมูล 3) การท าดัชนีข้อมูล 4) การท าข้อสรุปชั่วคราวและก าจัดข้อมูล และ 
5) การสร้างบทสรุปและพิสูจน์บทสรุป 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง

แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจ าปี 2563 ระดับจังหวัด กรณีศึกษา บ้านบุ่ง หมู่ที่ 5 
ต าบลศรีภิรมย์ อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผู้ศึกษาได้ด าเนินการแบ่งผลการศึกษาออกเป็น 
2 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาจากการประเมินผลโครงการโดยพิจารณาจากผลการศึกษาในด้าน 
บริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต 
 ส่วนที ่2 ผลการศึกษาจากการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการในด้าน ผลผลิตและผลลัพธ์   ของ
โครงการ  
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1.  ผลการประเมินผลการด าเนินโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดิน
ธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจ าปี 2563 ระดับจังหวัด กรณีศึกษา บ้านบุ่ง   หมู่ที่ 5 
ต าบลศรีภิรมย์ อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ด้าน บริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และ
ผลผลิต 

1) การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) 
ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือให้ได้ข้อมูลด้านบริบทกับผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดมี

ความเห็นว่าโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่
เย็น) ประจ าปี 2563 ระดับจังหวัดมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และกรมการปกครองที่
ต้องการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่ความม่ันคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เพ่ือให้เกิดการต่อยอดพัฒนาในการสร้างความเข้มแข็งให้
หมู่บ้านอย่างยั่งยืน และเป็นการสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบั ติงานให้กับก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในระดับพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 

ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์เชิงลึกส าหรับการประเมินผลด้านบริบทกับตัวแทนประชาชน 
ซึ่งผู้ให้การสัมภาษณ์มีความคิดเห็นในแนวทางเดียวกันว่า โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตาม
แนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจ าปี 2563 ระดับจังหวัด มีความเกี่ยวข้อง
กับเศรษฐกิจ สังคม ของชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ และโครงการดังกล่าวสร้างความตื่นตัวให้กับชุมชน ท า
ให้เกิดความร่วมมือและเป็นช่องทางที่จะประชาสัมพันธ์หมู่บ้านให้เป็นที่รู้จักและสร้างรายได้ให้เกิดข้ึน
ในชุมชน สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 

2)  การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) 
ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือให้ได้ข้อมูลด้านปัจจัยน าเข้ากับผู้ให้ข้อมูลกลุ่ม

ผู้ปฏิบัติงานของโครงการทั้งหมดได้ผลการศึกษาว่าการด าเนินโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตาม
แนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจ าปี 2563 ระดับจังหวัด มีการประสานการ
ท างานกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ทั้งระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน  โดย
ด าเนินการตามแนวทางที่กรมการปกครองได้ก าหนดไว้ และจังหวัดพิษณุโลกได้มีหนังสือสั่งการ มอบ
แนวทางให้กับอ าเภอทุกอ าเภอ เพ่ือน าไปปฏิบัติในพ้ืนที่ ทั้งในด้านของขั้นตอนการด าเนินการ และ
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)  และการด าเนินโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง
ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจ าปี 2563 ระดับจังหวัด ด้านความ
พร้อมของทรัพยากร เช่น งบประมาณ คน วัสดุ อุปกรณ์ เวลา ระเบียบขั้นตอน และหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ได้ให้ความคิดเห็นว่ามีข้อขัดข้องด้านระยะเวลาการด า เนิน
โครงการฯ ที่น้อยเกินไป 
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 ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือให้ได้ข้อมูลด้านปัจจัยน าเข้ากับตัวแทนประชาชน 
เกี่ยวกับความเข้าใจ ความพึงพอใจ การรับทราบขั้นตอนการด าเนินการของโครงการ และผู้ปฏิบัติงาน
ให้ค าแนะน าชี้แจงขั้นตอนต่างๆ อย่างเหมาะสมโดยผู้ให้ข้อมูลได้รับทราบขั้นตอนการด าเนินการ
โครงการ และหลักเกณฑ์จากคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) โดยมีหน้าที่ปฏิบัติตามที่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน (กม.) มอบหมาย 

3)  การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) 
ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือให้ได้ข้อมูลด้านกระบวนการกับผู้ปฏิบัติงานที่

เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมดผลการศึกษา พบว่าในกระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน 
และการคัดเลือกหมู่บ้านที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กรมการปกครอง
ก าหนด มีปัญหาและอุปสรรคด้านระยะเวลา และด้านศักยภาพของแต่ละหมู่บ้านที่แตกต่างกัน จึงท า
ให้หมู่บ้านที่ประสบความส าเร็จได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลจะเป็นหมู่บ้านที่มีความพร้อมและมี
ศักยภาพในด้าน ผู้น า ประสบการณ์ งบประมาณ และการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ส่วนในด้านของการ
ประสานงานกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  มีกระบวนการชี้แจงท าความเข้าใจให้กับก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ได้ทราบจากการประชุม
ประจ าเดือนของอ าเภอพรหมพิราม โดยนายอ าเภอได้มอบแนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
หมู่บ้านผ่านก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และให้น าไปถ่ายทอดต่อยังประชาชนในพื้นที่ทราบต่อไป ทุกหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม  

ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือให้ได้ข้อมูลด้านกระบวนการกับตัวแทนประชาชน
พบว่า เมื่อหน่วยงานราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และผู้
ที่เกี่ยวข้อง มีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือชี้แจงนโยบายโครงการให้กับประชาชนในพ้ืนที่
ทราบก็ได้รับการตอบรับที่ดี โดยทุกคุ้ม ทุกบ้านจะมีผู้แทนเข้ามาร่วมรับฟังอยู่เสมอ และหากบ้านใด
ติดธุระ ไม่สามารถมารับฟังได้ก็จะให้หัวหน้าคุ้ม น าข้อมูลข่าวสารไปแจ้งให้ทราบ  แต่พบว่าด้าน
กระบวนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อน าผลไปปรับปรุง พัฒนา
แก้ไขนั้น ผู้ให้ข้อมูลทุกรายแจ้งว่าไม่มีกระบวนการดังกล่าว หรืออาจจะมีผู้แทนจากทางราชการ 
หน่วยงานภาครัฐมาสอบถามติดตามประเมินผลแล้วแต่ผู้ให้ข้อมูลไม่ทราบ 

4)  การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) 
 ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือให้ได้ข้อมูลด้านผลผลิตกับผู้ให้ข้อมูลกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ของโครงการพบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ได้ให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันว่า หลังจากที่ได้รับรางวัล
คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น หมู่บ้านปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดได้อย่างดีเยี่ยม ผ่านตัวชี้วัดใน
ทุกด้าน และกลุ่มอาชีพในหมู่บ้านเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น มีกลุ่มอาชีพจากต่างพ้ืนที่เข้ามาดูงาน ซื้อสินค้า
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สร้างรายได้เพ่ิมขึ้นให้กับหมู่บ้าน และได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยที่ส่งบุคลากรมาช่วย
ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับหมู่บ้าน อีกทั้งเงินรางวัลที่ได้จากโครงการยังน าไปพัฒนาหมู่ บ้านอีกด้วย 
และโครงการได้รับความสนใจจาก ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ และประชาชนในพ้ืนที่เป็นอย่างมาก เป็นโอกาสที่จะหมู่บ้านจะได้ประชาสัมพันธ์ สร้าง
ชื่อเสียงให้กับหมู่บ้าน โดยเฉพาะคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) บ้านบุ่ง ที่ได้ รับรางวัลชนะเลิศระดับ
จังหวัด และไปได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเขตอีกด้วย ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรู้สึกดีใจ เกิดความ
ภาคภูมิใจและรู้สึกว่าตนมีส่วนร่วมในความส าเร็จของหมู่บ้านเป็นอย่างยิ่ง และมั่นใจว่าการพัฒนา
หมู่บ้านตามทิศทางท่ีด าเนินการอยู่จะท าให้หมู่บ้านประสบความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง 
 ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือให้ได้ข้อมูลด้านผลผลิตกับตัวแทนประชาชนพบว่า
สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนในหมู่บ้านเป็นอย่างมากในด้านของการเป็นเวทีที่หมู่บ้านจะได้มี
โอกาสแสดงศักยภาพ ได้พัฒนาหมู่บ้าน ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและชาวบ้านได้มี
โอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีหน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า และรางวัลชนะเลิศระดับ
จังหวัดก็สร้างความภาคภูมิใจ ชาวบ้านมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม 
 

2.  ผลการศึกษาจากการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตาม
แนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจ าปี 2563 ระดับจังหวัด กรณีศึกษา 
บ้านบุ่ง หมู่ที่ 5 ต าบลศรีภิรมย์ อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ด้านผลลัพธ์ของโครงการ 

1) การประเมินด้านผลลัพธ์ของโครงการโดยสอบถามความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่
เย็น) ประจ าปี 2563 ระดับจังหวัด กรณีศึกษา บ้านบุ่ง  หมู่ที่ 5 ต าบลศรีภิรมย์ อ าเภอพรหมพิราม 
จังหวัดพิษณุโลก  

ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ปฎิบัติงานที่เก่ียวข้องกับโครงการในด้านผลลัพธ์ โดย
ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าโครงการดังกล่าว สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ได้ 
เป็นการเปิดโอกาสให้กับประชาชนได้แสดงความคิดเห็น ซักถาม น าเสนอปัญหา และน าเสนอแนวคิด
ให้กับตัวแทนของหน่วยงานราชการที่เป็นคณะกรรมการการตรวจประเมินฯ เพ่ือดึงดูดงบประมาณ
และโครงการจากหน่วยงานต่างๆ ให้เข้ามาลงทุนพัฒนาหมู่บ้าน เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้น า
ชุมชนที่จะผลิตผลงาน สร้างงาน สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนในพ้ืนที่ได้มีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และคนในชุมชน สร้างหมู่บ้านชุมชนต้นแบบที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหมู่บ้านอ่ืนให้ปฏิบัติตาม  



362 
 

บทความการศึกษาวิชาการศึกษาค้นควา้อิสระของ 
นักศกึษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก  

2)  การประเมินด้านผลลัพธ์ของโครงการโดยสอบถามความคิดเห็นจากตัวแทน
ประชาชน ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน และอาศัยอยู่ที่ บ้านบุ่ง หมู่ที่ 5 ต าบลศรีภิรมย์ อ าเภอพรหม
พิราม จังหวัดพิษณุโลก  

ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์เชิงลึกกับตัวแทนประชาชนโดยผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ได้มีความ
คิดเห็นว่า หลังจากการประกวดโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว หมู่บ้านมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 
มีหน่วยงานรัฐและเอกชนให้ความสนใจและเข้ามาช่วยเหลือ เช่น มหาวิทยาลัยน านวัตกรรมใหม่ๆมา
ให้กับชาวบ้านเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ และช่วยหาช่องทางการตลาดในการจัดจ าหน่ายสินค้าของชุมชน 
กลุ่มอาชีพมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ มีการเดินทางมาศึกษาดูงานจากภายนอก ชาวบ้านมี
อาชีพเสริมจากการประกอบอาชีพหลัก เช่น บ้านพักโฮมสเตย์  การขายของที่ระลึก 

  

สรุปการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 

1.  สรุปผลการวิจัย 
สรุปผลการวิจัยจากการประเมินผลโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม 

แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจ าปี 2563 ระดับจังหวัด กรณีศึกษา บ้านบุ่ง หมู่ที่  5 ต าบล       
ศรีภิรมย์ อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ทั้งดา้นบริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต 

การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) 
ผลการประเมินด้านบริบท มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่กรมการปกครอง

ต้องการให้เกิดการต่อยอดพัฒนาในการสร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้านอย่ างยั่งยืน และสร้างขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานให้กับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ตลอดจนเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในระดับพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง ด้านความต้องการโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตาม
แนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจ าปี 2563 ระดับจังหวัด ของผู้ปฏิบัติงานใน
ระดับต่างๆ คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) รวมถึงประชาชนในพื้นที่มีความต้องการเพราะเป็นการสร้าง
ขวัญก าลังใจ และให้รางวัลกับหมู่บ้านที่น าแนวทางการพัฒนาของกรมการปกครองไปปฏิบัติให้เกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการกระตุ้นให้คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ทราบบทบาทหน้าที่ของตนมีความ
กระตือรือร้นในการท างานพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน ในส่วนของประชาชนในพ้ืนที่ก็มีความสนใจ มีส่วน
ร่วมกับผู้ปฏิบัติหน้าที่ และเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาหมู่บ้านของตนให้เกิด
ความยั่งยืน 
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การประเมินด้านปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) 
สรุปผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้าโครงการ ประเด็นด้านความพร้อมของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์ของโครงการ ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กรมการ
ปกครองก าหนด และได้มีการประสานการท างานร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ของบ้านบุ่งอยู่
เสมอในเรื่องของข้อมูล และการเตรียมความพร้อมของหมู่บ้าน ประเด็นด้านความพร้อมของ
ทรัพยากรของโครงการ เช่น งบประมาณ คน วัสดุ อุปกรณ์ เวลา ระเบียบขั้นตอน และหลักการ
ปฏิบัติงาน พบอุปสรรคปัญหาในด้านระยะเวลาที่ไม่เหมาะสมส าหรับให้หมู่บ้านเพ่ือเตรียมพร้อมรอ
รับคณะกรรมการการตรวจประเมินฯ มีระยะเวลาน้อยคือตั้งแต่ประกาศให้มีการคัดเลือกหมู่บ้านที่
เป็นตัวแทนจะมีระยะเวลาเตรียมตัวไม่ถึง 1 เดือน จึงเกิดปัญหากับผู้ปฏิบัติงานของอ าเภอพรหม
พิราม และคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประเด็นด้านหลักเกณฑ์การ ผลการศึกษาพบว่าเป็นเกณฑ์ที่
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมีความเห็นว่าเหมาะสมและยุติธรรมสามารถใช้ตัดสินคัดเลือกหมู่บ้านให้ได้รับ
รางวัลระดับจังหวัดได้ 

การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับได้รับทราบข้อมูลการด าเนินการโครงการและหลักเกณฑ์การตัดสิน

จากหนังสือสั่งการของกรมการปกครอง แม้จะมีแผนงาน กรอบเวลาการด าเนินการ และหลักเกณฑ์การ
ตัดสินของโครงการที่ก าหนดมาจากกรมการปกครองอย่างชัดเจน แต่จากการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานพบว่า
กระบวนการคัดเลือกหมู่บ้านมีระยะเวลาน้อยเกินไป คณะกรรมการตัดสินจากเอกสารและการลงพ้ืนที่ดู
ผลงานเชิงประจักษ์เพียงครั้งเดียว จึงอาจจะไม่สะท้อนถึงผลการด าเนินงานที่แท้จริงของคณะกรรมการ
หมู่บ้าน (กม.) ได้ อีกทั้งยังไม่มีกระบวนการติดตามประเมินผลหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลว่ามีการปฏิบัติตาม
แนวทางอย่างต่อเนื่องหรือไม่   

การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) 
สรุปผลด้านผลผลิตโครงการจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับพบว่า ท าให้คณะกรรมการ

หมู่บ้าน (กม.) เกิดแรงจูงใจในการท างาน โครงการดังกล่าวเป็นโอกาสในการแสดงผลงานของหมู่บ้าน
ที่น านโยบายของรัฐไปปฏิบัติในพ้ืนที่ให้เกิดผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงาน
เอกชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้รับรางวัลชนะเลิศผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนใน
พ้ืนทีเ่กิดความพึงพอใจ ภาคภูมิใจ สร้างขวัญและก าลังใจ และเงินรางวัลชนะเลิศท่ีได้ก็น ามาใช้ในการ
พัฒนาหมู่บ้านให้ เกิดประโยชน์ต่อหมู่บ้าน  สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนได้ เมื่อ
เปรียบเทียบกบัก่อนมีโครงการ ในด้านรายไดห้มู่บ้านมีโอกาสประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการให้เป็นที่
รู้จักมาก หมู่บ้านได้รับการเข้ามาสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งงบประมาณ เทคโนโลยี และการ
พัฒนาอาชีพการวางแผนพัฒนาหมู่บ้าน แม้ว่าจะไม่สามารถหลุดพ้นจากความยากจนแต่ประชาชน
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สามารถมีรายได้พอเพียงพ่ึงพาตนเองได้ตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการ
ยังท าให้เกิดความมีส่วนร่วมของทุกส่วนเกิดขึ้นในชุมชนที่จะช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านให้ประสบ
ความส าเร็จ 

สรุปผลการศึกษาจากการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตาม
แนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจ าปี 2563 ระดับจังหวัด ในด้าน 
ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ  

การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) 
โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) 

ประจ าปี 2563 ระดับจังหวัด เป็นการด าเนินการตามนโยบายของกรมการปกครองที่ต้องการจะสร้าง
ความเข้มแข็งของหมู่บ้านอย่างยั่งยืนและเป็นการสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานให้กับก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง การ
น านโยบายไปปฏิบัติในระดับพ้ืนที่พบว่าผู้ปฏิบัติงานของโครงการเองทั้งคณะกรรมการการตรวจ
ประเมินผลงานและตัดสินฯ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับอ าเภอ คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และ
ประชาชนในพ้ืนที่เกิดความพึงพอใจ และต้องการมีส่วนร่วมกับโครงการ เกิดกิจกรรมการพัฒนาสร้าง
ความเข้มแข็งหมู่บ้านตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น)  กระตุ้นให้ภาค
ประชาชนสนใจกิจกรรมและนโยบายของภาครัฐ และสร้างความสามัคคีการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนทั้งภาครัฐ ภาคประชาชนในพื้นท่ี  

การประเมินด้านผลลัพธ์ (Outcome Evaluation) 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการด้านผลลัพธ์ ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการคัดเลือก

หมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจ าปี 2563 ระดับ
จังหวัด ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และประชาชนในพ้ืนที่เกิด
ความคิดที่จะพัฒนาต่อยอดความส าเร็จที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการระดับจังหวัด ให้เกิดประโยชน์
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต และภาครัฐสามารถสร้างหมู่บ้านตัวอย่างที่มีผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ที่ดีเยี่ยมเป็นแบบอย่างให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน 
(กม.) หมู่บ้านอื่นๆ ได ้

 
2.  อภิปรายผลการวิจัย 

 การประเมินผลโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง 
(หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจ าปี 2563 ระดับจังหวัด โดยใช้ตัวแบบการประเมิน CIPP Model ท าให้ได้ผล
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การศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจทบทวนโครงการ เพ่ือพิจารณาการยุติ หรือ
ขยายโครงการน าไปใช้ในโอกาสต่อไป  

1)   จากการประเมินด้านบริบทพบว่า ผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนร่วมกับโครงการมี
ความรู้สึกเห็นด้วย และพึงพอใจต่อโครงการทั้งในด้านการให้รางวัลเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้กับ 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ที่มีผลการปฏิบัติดีเยี่ยม เนื่องจากคณะกรรมการ
หมู่บ้าน (กม.) ไม่มีค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน หรือเงินประจ าต าแหน่ง การให้รางวัลจึงเป็นสิ่งจ าเป็น
เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการท างานเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายของรัฐให้ส าเร็จในพ้ืนที่ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ กีรติ เกิดค า (2552) การศึกษาเรื่อง วิจัยความส าเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันติสุข หมู่ที่ 5 ต าบลแม่ลาหลวง อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผล
การศึกษาพบว่าความส าเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ส าเร็จ มีสาเหตุที่
ส าคัญ คือ ผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นบุคคลที่มีความส าคัญ ร่วมกับความมุ่งมั่นตั้งใจของ
ชาวบ้านในชุมชน และผู้น าท้องถิ่น/นายกองค์การบริหารส่วนต าบล /ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วน
ต าบล กลุ่มต่างๆในหมู่บ้าน 

2)   ผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนร่วมกับโครงการทั้ง 17 คน ให้ข้อมูลในการประเมินปัจจัย
น าเข้าของโครงการ พบว่าควรมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้กับหมู่บ้านที่เป็นตัวแทนระดับ
อ าเภอและจะเข้าประกวดคัดเลือกในระดับจังหวัด เพื่อใช้เป็นงบประมาณด้านวัสดุ และค่าด าเนินการ
เตรียมความพร้อมในวันที่คณะกรรมการการคัดเลือกลงพ้ืนที่ตรวจประเมินผลงานเชิงประจักษ์ของ
หมู่บ้าน เพ่ือส่งเสริมให้หมู่บ้านต่างๆอยากเข้ามาเสนอผลงานเพ่ือเป็นตัวแทนในระดับอ าเภอไป
แข่งขันกับอ าเภออ่ืนๆมากข้ึน และระยะเวลาในการด าเนินโครงการในด้านของการเตรียมผลงาน และ
การลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบผลงานต้องมีระยะเวลาที่เพ่ิมมากขึ้นพอสมควร ทั้งนี้เพ่ือที่จะได้คัดเลือก
หมู่บ้านที่มีผลงานได้อย่างชัดเจน และเหมาะสม สอดคล้องกับการศึกษาของ วรรณภา ทองแดง 
(2551) การศึกษาเรื่อง การประเมินผลโครงการอยู่ดีมีสุข ในปีงบประมาณ 2550 ศึกษาเปรียบเทียบ
ระหว่างพ้ืนที่ที่ประสบความส าเร็จกับพ้ืนที่ที่ไม่ประสบความส าเร็จ อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยผล
ของการวิจัยพบว่า การประเมินผลการด าเนินงานโครงการในภาพรวมของพ้ืนที่ที่ประสบความส าเร็จ
ปัจจัยน าเข้าที่มีความพอเพียงและเหมาะสม กระบวนการด าเนินงานตามโครงการจะด าเนินงานได้ดี 
ผลผลิตที่ได้รับจากการด าเนินงานของโครงการเป็นไปตามความเหมาะสม และพ้ืนที่ที่ไม่ประสบ
ความส าเร็จการประเมินพบว่าปัญหา อุปสรรค์ในการด าเนินงานส่วนหนึ่งที่ส าคัญคือ ความไม่พอเพียง
ของงบประมาณ และทรัพยากรที่ใช้ด าเนินงานตามโครงการ  

3)   ข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนร่วมกับโครงการ และตัวแทนของประชาชนใน
พ้ืนที่บ้านบุ่ง หมู่ที่ 5 ต าบลศรีภิรมย์ อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ให้ข้อมูลในการประเมิน
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กระบวนการด าเนินโครงการพบว่า การด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆมีกรอบแนวทางที่ก าหนดมาจาก
กรมการปกครอง มีความชัดเจนและเป็นหลักเกณฑ์เดียวกัน ผู้ปฏิบัติงานมีการแบ่งหน้าที่กันตามค าสั่ง
ของจังหวัดพิษณุโลก และค าสั่งของอ าเภอพรหมพิราม และคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) มี
กระบวนการสร้างการรับรู้ต่อประชาชนในพ้ืนที่ผ่านการประชาคมหมู่บ้าน การประชุมประจ าเดือน 
และการแจ้งข่าวสารผ่านหัวหน้าคุ้มต่างๆของหมู่บ้าน เนื่องจากคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ของบ้าน
บุ่งมีประสบการณ์จากการประกวดแข่งขัน และมีศักยภาพในด้านความเป็นผู้น า การประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ มีงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน และทุนส่วนตัว
ของผู้น าชุมชนเองจึงท าให้ประสบความส าเร็จในการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานและ
ประชาชนในพ้ืนที่ สอดคล้องกับการศึกษาของ วรารัตน์ พันธ์สว่างและคณะ (2552) ได้ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติของหมู่บ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง กรณีศึกษา: บ้านคลองมะแพลบ หมูที่ 9 ต าบลศรีภิรมย์ อ าเภอพรหมพิราม จังหวัด
พิษณุโลก จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติของ
หมู่บ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ภาวะผู้น าของกรรมการ ความรู้ความเข้าใจในนโยบาย 
การมีส่วนร่วมของชุมชน ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการยอมรับนโยบาย และน าไปสู่ผล
การน านโยบายไปปฏิบัติ  

4)   จากการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนร่วมกับโครงการ และตัวแทนของ
ประชาชนในพ้ืนที่บ้านบุ่ง หมู่ที่ 5 ต าบลศรีภิรมย์ อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลการ
ประเมินด้านผลผลิตของโครงการ จากการสัมภาษณ์พบว่าการด าเนินโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ใน
ด้านของการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และ
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับได้ และยังเกิดการต่อยอดพัฒนาในการสร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้านอย่างยั่งยืน 
โครงการได้รับความสนใจจากผู้น า และประชาชนในพ้ืนที่อย่างมากเพราะเป็นโครงการส าคัญของ
กรมการปกครอง ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องการเข้ามามีส่วนร่วมและต้องการให้หมู่บ้านของตน
ประสบความส าเร็จชนะเลิศการคัดเลือกระดับจังหวัด และรางวัลชนะเลิศของโครงการยังสร้างความ
ภาคภูมิใจให้เกิดขึ้นกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และท าให้หมู่บ้านมีก าลังใจในการท างานเพ่ือพัฒนาหมู่บ้าน
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการด าเนินการนโยบายของรัฐบาลให้ประสบความส าเร็จในระดับพ้ืนที่นั้นนอกจาก
ต้องอาศัยผู้น าชุมชนที่เป็นผู้ขับเคลื่อนแล้ว ยังต้องการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ อย่างเต็มใจ
และต่อเนื่อง และความรู้สึกว่ามีส่วนในความส าเร็จร่วมกันทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อรทัย ก๊กผล (2552) เรื่อง แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางสังคมและการเมือง โดยผลการศึกษาพบว่า หลักการการมี
ส่วนร่วมของประชาชนจะต้องมีลักษณะการเข้าร่วมอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นสุด เริ่มตั้งแต่การ
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เกิดจิตส านึกในตนเอง ร่วมกันวางแผนด าเนินงานด้วยความเต็มใจตามก าลังความสามารถ และมีส่วน
ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมกันซึ่งอาจไม่จ าเป็นที่จะต้องอยู่ในรูปของเงิน วัตถุสิ่งของ แต่อาจเป็น
ความสุขสบายความพอใจในสภาพของความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็ได้  
 

3.  ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาเรื่องการประเมินผลโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม 

แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจ าปี 2563 ระดับจังหวัด กรณีศึกษา บ้านบุ่ง หมู่ที่ 5 ต าบลศรี
ภิรมย์ อ าเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลก มีข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงพัฒนาโครงการ ดังนี้ 

1)  ผู้บริหารโครงการควรเพิ่มการสนับสนุนด้านงบประมาณจัดสรรให้กับหมู่บ้านที่มี
ผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยมและเป็นตัวแทนในระดับอ าเภอเป็นทุนค่าใช้จ่ายในการเข้าคัดเลือกในระดับ
จังหวัดเพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้หมู่บ้านเล็กๆที่ก าลังเริ่มสร้างผลงาน และมีทุนทรัพย์ในการด าเนิน
กิจกรรมไม่มากนักตัดสินใจเสนอผลงานเข้ามาแข่งขันประชาสัมพันธ์หมู่บ้านและสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่
รู้จักมากยิ่งขึ้น 

2)  ผู้บริหารโครงการควรมีการปรับปรุงด้านกระบวนการโครงการขั้นตอนการ
ประเมินผลงานเพื่อให้หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการมีระยะเวลาเตรียมตัวมากข้ึน  

3)  ผู้บริหารโครงการควรเพ่ิมกระบวนการติดตามประเมินผลโครงการในระดับ
จังหวัดเพ่ือปรับปรุงแก้ไขโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และประกอบการตัดสินใจก าหนด
แผนงานปีต่อๆไป และเพ่ือให้หมู่บ้านที่เข้าร่วมการคัดเลือก และหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

 
4.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1)  การศึกษาครั้งนี้ก าหนดพ้ืนที่การศึกษาเฉพาะ บ้านบุ่ง หมู่ที่ 5 ต าบลศรีภิรมย์ 
อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการคัดเลือกหมู่บ้าน
เข้มแข็งตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจ าปี 2563 ระดับจังหวัด 
การศึกษาครั้งต่อไปควรมีการเพิ่มพ้ืนที่การศึกษาครอบคลุมหมู่บ้านอื่นที่เป็นตัวแทนระดับอ าเภอซึ่งส่ง
เข้าร่วมโครงการทั้ง 9 อ าเภอ ในจังหวัดพิษณุโลก เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง 

2)  แนะน าการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนา
หมู่บ้านให้ประสบความส าเร็จตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง แผ่นดินธรรม 
แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ระดับจังหวัด เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับหมู่บ้านอื่นๆ อันจะน าไปสู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 
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การให้ความส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ระยะ 5 ป ี
แบบบูรณาการและมสีว่นร่วมของส่วนราชการ/หน่วยงานใน 

จังหวัดอุตรดิตถ ์
 

อัครเดช คล้อยบุญ* 
 

บทคดัย่อ 
  

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือให้ทราบถึงระดับการให้ความส าคัญและการมีส่วน
ร่วมของส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดระยะ 5 ปี 
2) เพ่ือหาวิธีการท าให้จังหวัดอุตรดิตถ์มีกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดที่มีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน 3) เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการประเมินผลโครงการ และน าผลการประเมินโครงการไป
วางแผนในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 โดยผลการวิจัยพบว่า พบว่าด้านการให้ความส าคัญในการถ่ายทอดและสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาในระดับต่างๆ เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด ส่วนราชการ/หน่วยงานมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และศักยภาพของพ้ืนที่ตามพ้ืนที่หน่วยงาน/องค์การ 
รับผิดชอบ  รวมทั้งข้อมูลแหล่งงบประมาณท่ีสามารถเสนอของบประมาณมาด าเนินโครงการได้ แต่ใน
ขั้นตอนที่ส าคัญก่อนการวางแผนจัดท าแผนพัฒนาองค์การ/หน่วยงาน แผนพัฒนาระดับพ้ืนที่ ไปสู่
แผนพัฒนาจังหวัดนั้น ยังคงขาดกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ด้านแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับต่างๆ รวมทั้งยังขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดูงานในโครงการ/
กระบวนงาน ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน  กับองค์การอ่ืนๆหรือพ้ืนที่จังหวัดอ่ืนๆ เพ่ือน ามาจัดท าแผน
ขององค์การ/หน่วยงาน โดยในภาพรวมนั้น ขั้นแรกในการศึกษาความรู้ความเข้าใจในการเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับต่างๆมาสู่การจัดท าแผนพัฒนาพ้ืนที่ ยังคงมีน้อย การวางแผนโครงการ 
กิจกรรม/โครงการ ที่เกิดขึ้นนั้น ยังคงเป็นเพ่ือการแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นเสียส่วนใหญ่ ยังขาด
การบูรณาการเชื่อมโยงโครงการ เพราะยังความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัด ในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 หน่วยงาน/องค์การในจังหวัด มีส่วนในการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นในการจัดท า
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาจังหวัดมาก รวมทั้งมีการสรุปประเด็นการพัฒนาตามที่ได้ด าเนินงาน 

 
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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รวมทั้งจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานตามประเด็นต่าง ๆ ของจังหวัด ที่เกี่ยวเนื่องกับภารกิจหน่วยงาน/องค์การ  
ส่งให้จังหวัดเพ่ือน าไปทบทวนข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัด อยู่เสมอ แต่ในความเป็นจริงนั้น จังหวัดจะมี
หนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการร่วมกันจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานตามประเด็นต่าง ๆ ของจังหวัด ที่เกี่ยวเนื่อง
กับภารกิจหน่วยงาน/องค์การ  ส่งให้จังหวัด ก่อนการทบทวแผนพัฒนาจังหวัดในแต่ละรอบปี และ
ก่อนการจัดท าแผนระยะ 5 ปี และจากผลการส ารวจพบว่าส่วนราชการเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ภาคีผู้ร่วมงานที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนหนึ่งในการเสนอปัญหาและความต้องการตาม
ภารกิจของหน่วยงาน/องค์การ มากกว่าการกระตุ้นและเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงาน เสนอ
ปัญหาและความต้องการ และเป็นส่วนหนึ่งในการจัดท าแผนพัฒนาหน่วยงาน/องค์การ แต่หาก
เปรียบเทียบกันแล้วระหว่างส่วนราชการกับอ าเภอ ทางพพ้ืนที่อ าเภอจะเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ภาคีผู้ร่วมงานที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนหนึ่งในการเสนอปัญหา มกกว่าส่วนราชการ  โดยใน
ภาพรวมนั้น ถือว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ของส่วนราชการ/
หน่วยงาน มีมาก 
 หน่วยงาน/องค์การ ให้ความส าคัญกับการทบทวน/ปรับเปลี่ยน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
แผนงานแต่ละปี เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนการพัฒนาในระดับต่างๆ มาก รวมทั้ง
สามารถเขียนแผนงานโครงการที่มีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัด และมกีาร
ก าหนดแผนงานไว้อย่างครอบคลุมตลอดช่วง 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 อย่างมาก แต่มีการเตรียมการ
จัดเตรียมแผนงาน/โครงการ ที่มีความพร้อม ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา และโอกาสที่จะพัฒนา ไว้
ล่วงหน้า (Project Bank) ก่อนถึงช่วงการเสนอของบประมาณ หรือเมื่อมีการจัดสรรงบประมาณจาก
แหล่งงบประมาณที่สามารถเสนอขอได้ น้อย ซึ่งจากข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์และผลปรากฏใน
การเสนอโครงการเมื่อมีงบประมาณเร่งด่วนที่ส่วนราชการ/หน่วยงานสามารถขอรับการสนับสนุนจาก
จังหวัดได้ พบว่ายังขาดความพร้อม ทั้งรายละเอียดโครงการ และรูปแบบประมาณการราคา และการ
เชื่อมโยงโครงการในลักษณะเดียวกันภายในพื้นที่ 
 ส่วนราชการ/หน่วยงาน ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ยังให้ความส าคัญกับการติดตาม ประเมินผล การ
ด าเนินโครงการ ตั้งแต่กระบวนการวางแผนโครงการ ระหว่างด าเนินโครงการ และหลังการด าเนิน
โครงการ รวมทั้งน าผลการประเมินโครงการ มาวิเคราะห์ เพื่อจัดท าแผนด าเนินงานในปีต่อ ๆไป น้อย 
ซึ่งในความเป็นจริง ผลปรากฏภายหลังการได้รับอนุมัติงบประมาณด าเนินโครงการจนแล้วเสร็จนั้น 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน มักไม่มีการรายงานผลการด าเนินโครงการพร้อมผลการประเมินโครงการ
กลับมาให้ทางจังหวัด การจัดล าดับความส าคัญในการเสนอแผนงาน/โครงการ เพ่ือขอรับงบประมาณ
ด าเนินงาน มักเป็นล าดับความส าคัญที่เกิดจากปัจจัยที่ไม่ใช่ผลการประเมินโครงการ  
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หน่วยงาน/องค์การ ให้ความส าคัญกับการทบทวน/ปรับเปลี่ยน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
แผนงานแต่ละปี เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนการพัฒนาในระดับต่าง ๆ แต่ขาด
การศึกษาดูงานในโครงการ/กระบวนงาน ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน  กับองค์การอ่ืนๆหรือพ้ืนที่จังหวัด
อ่ืน ๆ เพ่ือน ามาจัดท าแผนขององค์การ/หน่วยงาน นอกจากนั้นยังสามารถเขียนแผนงานโครงการที่มี
ความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้งองค์การ มีการสรุปประเด็นการ
พัฒนาตามที่ได้ด าเนินงาน รวมทั้งจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานตามประเด็นต่าง ๆ ของจังหวัด ที่เกี่ยวเนื่องกับ
ภารกิจหน่วยงาน/องค์การ  ส่งให้จังหวัดเพ่ือน าไปทบทวนข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัด แต่ยังคงขาดการ
ติดตาม ประเมินผล การด าเนินโครงการ ตั้งแต่กระบวนการวางแผนโครงการ ระหว่างด าเนินโครงการ 
และหลังการด าเนินโครงการ และการให้องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนยุทธ์ศาสตร์ในระดับต่าง ๆ เพ่ือน าไปใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



373 
 

บทความการศึกษาวิชาการศึกษาค้นควา้อิสระของ 
นักศกึษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก  

บทน า 
 
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดจึง เป็นเครื่องมือและเวทีที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มี

ส่วนร่วมในการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน ร่วมคิด 
แสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ แลกเปลี่ยน น าเสนอ ตัดสินใจ เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาของ
จังหวัดและพ้ืนที่ของตนเอง ถือเป็นส่วนส าคัญจ าเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนในจังหวัดจะมีโอกาสในการ
ขับเคลื่อนพัฒนาพ้ืนที่อยู่อาศัยของตนเองโดยตรง ซึ่งทางกฎหมายนั้นเปิดโอกาสให้จังหวัดสามารถตั้ง
ค าของบประมาณ ซึ่งโอกาสนี้เป็นกลไกลในการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนข้างต้นที่จะสนองต่อต่อ
สภาพปัญหา ศักยภาพและโอกาสได้อย่างสอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุดผ่านกระบวนการ
เชื่อมโยงแผนการพัฒนาในแต่ละระดับ โดยการขับเคลื่อนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการผ่าน
การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดนี้ มีปัจจัยความส าเร็จด้วยกันหลายประการ ได้แก่ โครงสร้างการ
บริหารงานจังหวัดที่เอ้ือต่อการท างานแบบบูรณาการร่วมกัน กระบวนการบริหารที่เป็นระบบและ
ชัดเจน ความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ของผู้ร่วมจัดท าแผน การเมืองในระดับพ้ืนที่ ภาวะผู้น า
ของผู้ขับเคลื่อนแต่ละระดับที่จะน าจังหวัดไปสู่ความส าเร็จตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ ค่านิยมและ
วัฒนธรรมการท างานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่จะช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และอ่ืน ๆ 
 ส านักงานจังหวัด ในฐานะที่เป็นส านักงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) โดยมีกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัดเป็นกลุ่มงานหลัก
ในการประสานจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดในระยะ 5 ปี รวมทั้ง
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด มีบทบาทส าคัญในทุกกระบวนการของการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดรวมถึงเสนอข้อมูลการพัฒนาจังหวัดและรายละเอียดโครงการที่ต้องการพัฒนาเชื่อมโยงกับ
จังหวัดในกลุ่มภูมิภาคไปยังกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างเพ่ือบรรจุเป็นแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดด้วย 
การออกแบบกระบวนจัดท าแผนการเลือกใช้เทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปประมวลผลข้อมูล
ด้านต่าง ๆ ที่ส านักงานจังหวัดต้องด าเนินการจึงเป็นที่ส าคัญอย่างยิ่ง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาตามเป้าหมาย 
และศักยภาพของพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการ
จังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้จัดท าสรุปขั้นตอนการวางแผน และกระบวนการวาง
แผนการพัฒนา จากค าถามส าคัญทั้ง 4 คือ การวิเคราะห์สภาวะและปัจจัยต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ
เรียกว่าปัจจัยในการพัฒนา โดยมีการแนะน าการใช้เทคนิคการวางแผนเชิงกลยุทธ์ โดยใช้เครื่องมือใน
การวิเคราะห์ เช่น SWOT Benchmarking PESTEL เป็นต้น นอกจากนั้นในกระบวนการยังต้อง
พิจารณาการก าหนดเป้าหมายการพัฒนา การก าหนดประเด็นการพัฒนา และการน าเป้าหมายการ
พัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
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วัตถุประสงค ์
  

1)  เพ่ือให้ทราบถึงระดับการให้ความส าคัญและการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดระยะ 5 ปี 

2)  เพ่ือหาวิธีการท าให้จังหวัดอุตรดิตถ์มีกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดที่มีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 

3) เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการประเมินผลโครงการ และน าผลการประเมินโครงการ
ไปวางแผนในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 
ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 ในการวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาการให้ความส าคัญและการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 ของหน่วยงาน/ส่วนราชการ ประกอบด้วย อ าเภอทุก
อ าเภอในจังหวัดอุตรดิตถ์ ส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาคประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ และส านักงานจังหวัด
อุตรดิตถ์  

ขอบเขตด้านประชากร 
 จากความสนใจในการศึกษาเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการออกแบบการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ระยะ 5 ปี ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาพ้ืนที่ได้ก าหนดขอบเขตในการวิจัยในครั้งนี้ คือ การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยใช้
กลุ่มประชากรที่เก่ียวข้องในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

1)   เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดใน
ส านักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 7 ราย 

2)  เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและนโยบานในส่วนราชการผู้แทน
กลุ่มกระทรวง สังกัดส่วนภูมิภาคประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์  จ านวน 34 หน่วยงาน 

3)  เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดในระดับอ าเภอทั้ง 9 อ าเภอ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 9 แห่ง    

ขอบเขตด้านเวลา 
เดือนกรกฎาคม 2564 – เดือน พฤศจิกายน 2564 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  

1)  ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่ท าให้แผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์มีขีดจ ากัดในการ
น าไปใช้พัฒนาพื้นที่ 

2)  เกิดแนวทางการพัฒนากระบวนการวางแผนพัฒนาจังหวัดแบบใหม่ ที่มีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน และตรงตามโอกาส ศักยภาพ ในการพัฒนาของจังหวัดโดยแท้จริง 

3)  จังหวัดอุตรดิตถ์มีแผนพัฒนาจังหวัดระยะ 5 ปี ทันสมัย และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา
พ้ืนที่จังหวัดอย่างสูงสุด รวมถึงมีการปรับปรุงแผนในแต่ละปีให้มีความเหมาะสม 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
1)   ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดในส านักงานจังหวัด

อุตรดิตถ ์
2)  ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและนโยบานในส่วนราชการผู้แทนกลุ่มกระทรวง สังกัด

ส่วนภูมิภาคประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์  
3)   ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดในระดับอ าเภอทั้ง 9 

อ าเภอ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

เครื่องมือในการวิจัย 
การใช้แบบสอบถามในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้จะใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถาม

สร้างขึ้นจากการวิจัยแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้องและแบบสอบถาม ครอบคลุมตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการวิจัย โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 การถ่ายทอดและให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาพ้ืนที่ระดับต่าง ๆ 
ส่วนที่ 2 การมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาจังหวัด  
ส่วนที่ 3 การให้ความส าคัญในการด าเนินการตามขั้นตอนการวางแผนและใช้เทคนิควิธีใน

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม จุดเด่น/ด้อย/อุปสรรค/โอกาส ในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 
ส่วนที่ 4 การให้ความส าคัญกับการประเมินผลโครงการในแต่ละปีงบประมาณ 
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 เป็นการใช้แบบสอบถามลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของ
ลิเคิร์ท มีระดับการให้ความส าคัญและการมีส่วนร่วมให้เลิกตอบ 5 ระดับ คือ 
 ระดับความคิดเห็น มากที่สุด 5 คะแนน 
 ระดับความคิดเห็น มาก 4 คะแนน 
 ระดับความคิดเห็น ปานกลาง 3 คะแนน 
 ระดับความคิดเห็น น้อย 2 คะแนน 
 ระดับความคิดเห็น น้อยที่สุด 1 คะแนน 

และน าคะแนนเฉลี่ยรายข้อเทียบเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2548, น. 100) ดังนี้ 
4.51 – 5.00 หมายถึง  ระดับการให้ความส าคัญ/มีส่วนร่วมมากท่ีสุด 
3.51 – 4.50 หมายถึง  ระดับการให้ความส าคัญ/มีส่วนร่วมมาก 
2.51 – 3.50 หมายถึง  ระดับการให้ความส าคัญ/มีส่วนร่วมปานกลาง 
1.51 – 2.50 หมายถึง  ระดับการให้ความส าคัญ/มีส่วนร่วมน้อย 
1.00 – 1.50 หมายถึง   ระดับการให้ความส าคัญ/มีส่วนร่วมน้อยที่สุด 

 การสัมภาษณ์ข้อมูล  
ใช้วิธีการสัมภาษณ์บุคคลผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและ

บุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ท าวิจัยได้เป็นส่วนหนึ่งในคณะติดตามและประเมินผลโครงการในพ้ืนที่อ าเภอ
ของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยได้ท าการสัมภาษณ์และสรุปให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
 การศึกษาจากเอกสารหลักฐานทางราชการ และกระบวนการปฏิบัติงาน 

ใช้วิธีการศึกษาจากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผน รวมทั้งสังเกตขั้นตอน
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2566 – 2570 และผลผลิตของแผนพัฒนา
จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี พ.ศ. 2566 – 2570 ที่เกิดขึ้น 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล โดยการแจกแจงความถ่ี 

(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เสนอข้อมูลเป็นตาราง พร้อมน ามาวิเคราะห์ข้อมูล
เชื่อมโยงกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์และผลของการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 
2566 - 2570 
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สรุปผลการวิจัย 
 
จากผลการวิจัยพบว่าหน่วยงาน/องค์การ ให้ความส าคัญกับการทบทวน/ปรับเปลี่ยน  

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานแต่ละปี เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนการพัฒนาในระดับ
ต่าง ๆ แต่ขาดการศึกษาดูงานในโครงการ/กระบวนงาน ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน กับองค์การอ่ืน ๆ
หรือพ้ืนที่จังหวัดอ่ืน ๆ เพ่ือน ามาจัดท าแผนขององค์การ/หน่วยงาน นอกจากนั้นยังสามารถเขียน
แผนงานโครงการที่มีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้งองค์การ มีการ
สรุปประเด็นการพัฒนาตามท่ีได้ด าเนินงาน รวมทั้งจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานตามประเด็นต่าง ๆ ของจังหวัด 
ที่เกี่ยวเนื่องกับภารกิจหน่วยงาน/องค์การ  ส่งให้จังหวัดเพ่ือน าไปทบทวนข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัด  
แต่ยังคงขาดการติดตาม ประเมินผล การด าเนินโครงการ ตั้งแต่กระบวนการวางแผนโครงการ 
ระหว่างด าเนินโครงการ และหลังการด าเนินโครงการ และการให้องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนยุทธ์ศาสตร์ในระดับต่างๆเพ่ือน าไปใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 

ส านักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ จะเป็นหน่วยที่ให้ความส าคัญกับทุกกระบวนการที่เกี่ยวเนื่องกับ
การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดมากที่สุด เนื่องด้วยเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงกับเรื่องดังกล่าวใน
ทุกกระบวนการ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าภาพรวมในทุกส่วน โดยที่อ าเภอให้ความส าคัญในการถ่ายทอด
และสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ เพื่อจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด และ
ให้ความส าคัญในการประเมินผลโครงการ ในแต่ละปีงบประมาณ ในระดับปานกลาง แต่ในทางตรง
ข้ามมีผลของระดับการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาจังหวัดที่สูงที่สุด ส าหรับส่วนราชการ/
หน่วยงานอ่ืนๆในจังหวัด ให้ความส าคัญกับการด าเนินการตามขั้นตอนการวางแผนและใช้เทคนิควิธี
ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม จุดเด่น/ด้อย/อุปสรรค/โอกาส ในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด สูง
ที่สุด 

ส่วนราชการ/หน่วยงาน ในพื้นที่ยังคงขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ใน
ระดับต่าง ๆ รวมทั้งขาดการบูรณาการเชื่อมโยงตามห่วงโซ่การพัฒนาอย่างแท้จริง การสรุปว่า
โครงการนั้นตรงกับเป้าหมายการพัฒนา หรือยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องใดบ้าง เป็นการสรุปตอนท้าย มิได้
ให้ความส าคัญกับการวางแผนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับต่าง ๆตั้งแต่กระบวนการวางแผน
จัดท าแผน 

ด้านความพร้อมนั้น ส่วนราชการ/หน่วยงานมักไม่ได้เตรียมการไว้ล่วงหน้า เนื่องด้วยปัจจัย
หลายอย่าง อาทิ ขาดช่างเขียนแบบ ขาดงบประมาณในการเตรียมการ ขาดการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม การยังไม่ได้รับเปลี่ยนแปลงข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ฯลฯ 
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ในการบริหารโครงการพบว่ามีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงต ่า ขาดการประเมินความ
คุ้มค่าอย่างตรงไปตรงมา รวมทั้งมักแต่วิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวก เนื่องด้วยในขณะนั้นมีความ
ต้องการด าเนินโครงการนั้น  ๆ เป็นอย่างมาก ส าหรับโครงการที่ต้องประเมินผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อม ต้องเสียค่าใช้จ่ายจ านวนมากในการจ้างทีมประเมินผลที่มีใบรับรอง และกระบวนการที่
ล่าช้าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาอนุญาต ท าให้บางโครงการที่ เป็นโอกาสในการพัฒนา
พ้ืนที่ไม่สามารถท าได้ หรือบางโครงการที่ได้รับอนุญาตไปแล้วต้องเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ด าเนินโครงการ
เนื่องด้วยเมื่อถึงช่วงเวลาได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการ ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องด้วยยังไม่ได้
รับอนุญาตในเรื่องการเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่ 

ในช่วงการจัดท าแผนและเสนอโครงการเพ่ือบรรจุเข้าแผนพัฒนาจังหวัดนั้น มักจะก าหนดค่า
เป้าหมายในแต่ละช่วงปี แต่ขาดการรายงานผลการบรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องเนื่องขาดกระบวนการ
ติดตาม รายงานผลที่ชัดเจน ซึ่งจะมีเพียงบางหน่วยงานที่เข้าไปจัดเก็บเท่านั้น ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเรื่อง
ของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เป็นต้น 

ในการจัดล าดับความส าคัญของโครงการมักมีปัจจัยอ่ืนที่มากระตุ้น ให้บางโครงการถูกจัดเป็น
ล าดับต้น ๆ เสมอ อาทิ การเมืองในพ้ืนที่ รวมแรงกดดันจากกลุ่มประชากรในพ้ืนที่ ซึ่งส านักงาน
จังหวัดจะเป็นหน่วยสุดท้ายที่ท าการกลั่นกรองและเรียงล าดับความส าคัญก่อนท าการประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรอง และคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์ 
(ก.บ.จ.อต.) 

ส่วนราชการมักขาดการพูดคุยและบูรณาการกัน บางกิจกรรม/โครงการ มีลักษณะที่ใกล้เคียง
กันในเรื่องของ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เนื่องด้วยปัจจัยต่าง ๆ อาทิ การบริหารงบประมาณ การ
รายงานผลงาน ท าให้การด าเนินโครงการในแต่ละประเด็นการพัฒนาเป็นไปอย่างแยกส่วนกัน
กระบวนการการเริ่มจัดท าแผนพัฒนาระยะ 5 ปี มีความล่าช้าเกินไป แต่ไม่ได้ถ่ายทอดลงสู่ระดับพ้ืนที่
อย่างแท้จริง 

 

อภิปรายผล 
 
ในด้านการให้ความส าคัญในการถ่ายทอดและสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดท า

แผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด เป็นหัวใจส าคัญที่ส่วนราชการ/หน่วยงาน ทุก
ระดับในพ้ืนที่ต้องให้ความส าคัญ เพราะเป็นฐานข้อมูล และองค์ความรู้หลัก ในการคิดกิจกรรม 
แผนงาน โครงการ และสามารถเชื่อมโยงแต่แต่ละกิจกรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเราอาจไม่
จ าเป็นต้องก าหนดให้มีกิจกรรม แผนงาน โครงงาน ครบทุกยุทธศาสตร์หรือประเด็นการพัฒนาในแต่
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ละระดับ แต่ต้องทราบข้อมูล ปัญหา อุปสรรค และศักยภาพของพ้ืนที่ตามพ้ืนที่หน่วยงาน/องค์การ 
รับผิดชอบ เพ่ือมาเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาหรือยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้ได้ การศึกษาดูงานใน
โครงการ/กระบวนงาน ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน  กับองค์การอ่ืน ๆ หรือพ้ืนที่จังหวัดอ่ืน ๆ เพ่ือน ามา
จัดท าแผนขององค์การ/หน่วยงาน ยังคงมีน้อย ซึ่งการศึกษาดูงานที่เกิดขึ้นหรือที่เรียกกันว่าการจัด
สัมมนา ยังคงให้ความส าคัญกับขั้นตอนกระบวนการที่จะท าให้ได้แผนงานการพัฒนาที่สามารถบูรณา
การร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ได้ และหลักที่ส าคัญที่จะท าให้กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้แผนที่สมบูรณ์หรือมีประสิทธิผลเมื่อน ามาบริหารนั้น คือความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเสนอแผนงาน/โครงการ เพ่ือน าบรรจุเข้าแผนพัฒนาจังหวัด เพ่ือ
เสนอของบประมาณด าเนินโครงการ และการท าคงามเข้าใจกับแหล่งงบประมาณที่สามารถเสนอขอ
งบประมาณมาด าเนินโครงการได้ เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง หรือความรวดเร็ว  ทันต่อสถานการณ์การ
พัฒนาพื้นที ่

การให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาจังหวัด ส่วนราชการ/หน่วยงานใน
พ้ืนที่จังหวัดจะให้ความส าคัญในกระบวนการเสนอโครงการและการรับฟัง เสนอแนะความเห็นเป็น
อย่างยิ่งเนื่องด้วยเป็นผลประโยชน์ต่อการพัฒนาพ้ืนที่หรือประเด็นที่หน่วยงานของตนก าลังรับผิดชอบ
ด าเนินงาน ถึงแม้ว่าความเข้าใจหรือความพร้อมในการเสนอโครงการจะยังคงมีน้อย โดยจะมีการ
ต่อรองกับผู้รวบรวมแผนงานเสมอในเรื่องของการส่งเอกสารประกอบการเสนอพิจารณาที่เก่ียวข้องใน
ภายหลังเนื่องด้วยหน่วยงาน/ส่วนราชการมิได้ท าการเตรียมเขียนโครงการเก็บไว้ล่วงหน้า เพียงแต่มี
การรับรู้รับทราบปัญหาของพ้ืนที่ หรือเล็งเห็นศักยภาพและแนวทางที่จะด าเนินการพัฒนาต่อยอดได้ 
แต่ยังขาดบุคลากรที่มีความสามารถในแต่ละด้าน ส าหรับช่องทาง/กิจกรรม การมีส่วนร่วมในการรับฟัง 
แสดงความเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ ภาคประชาชน ในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาพ้ืนที่/องค์การ 
อย่างเป็นรูปธรรม ยังคงเห็นน้อย หรือขาดการประชาสัมพันธ์เป็นอย่างมาก ในกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็น เสนอแนะ ต่าง ๆ ทั้งในระดับที่ด าเนินการโดยจังหวัด อ าเภอ หรือชุมชน ยังคงมีจุดอ่อน
อยู่มากท่ีจะสามารถหลอมรวมแนวคิด ข้อเสนอ ประเด็นปัญหา ประเด็นโอกาสการพัฒนา ในรูปแบบ
Bottom-up มาสู่การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งสอดคล้องต้องกันกับแนวทางในการ
ปรับปรุงกระบวนการการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่นในงานวิจัยกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดขอนแก่น ซึ่งการที่จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 
เพ่ือให้ภาคส่วนต่างๆเข้าไปเสนอความคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดนั้น เป็นเพียงการแต่งตั้ง
ตัวแทนเข้าไปร่วมประชุมเพ่ือให้ครบองค์ประกอบ  แต่ประชาชนทั่วไปยังไม่รับรู้ เมื่อได้ไปร่วมประชุม
แต่ละหน่วยงานต่างเสนอโครงการที่ตนเองรับผิดชอบท าให้การมีส่วนร่วมเป็นเพียงการร่วมประชุม
จากการสัมภาษณ์ตัวแทนส่วนท้องถิ่นและตัวแทนภาคประชาสังคมกล่าวแสดงความคิดเห็นถึงการมี
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ส่วนร่วมเกี่ยวกับกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดส่วนใหญ่เห็นว่า การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 
เป็นการด าเนินการของจังหวัดหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง การจัดเวทีประชาพิจารณ์ของจังหวัดและ
การประชุมโดยมีภาคส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมเป็นองค์ประกอบในการประชุมนั้นเป็นการ
แต่งตั้งตามค าสั่งของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.จ.) มีตัวแทนภาคท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้าร่วมประชุมเพ่ือไปพิจารณา
ร่างแผนพัฒนาจังหวัดที่จังหวัดหรือส่วนราชการยกร่างมาแล้วซึ่งเป็นลักษณะของการเข้าร่วมประชุม
เพ่ือรับทราบและเพ่ือให้ครบองค์ประกอบตามหลักของทางราชการเท่านั้น ถึงแม้ว่าในการประชุม 
จังหวัดจะเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนแสดงความคิดเห็น แต่การให้ความคิดเห็นเกิดขึ้นน้อยแผนพัฒนา
จังหวัดก็มีที่มาจากข้อมูลที่จังหวัดรวบรวมจากส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด โดยให้
ส่วนราชการด าเนินการตามภารกิจและเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับกระทรวงลงมาเป็น
ลักษณะการก าหนดโดยส่วนบนลงมาข้างล่าง (Top Down Planning) ซึ่งหากการมีส่วนร่วมของภาค
ท้องถิ่น ภาคประชาสังคมและภาคประชาชนยังมีน้อยและยังไม่เกิดการมีส่วนร่วมที่แท้จริง
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดอาจไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในจังหวัด และ
ไม่ได้เป็นการก าหนดความต้องการที่แท้จริงของประชาชน หรือจากส่วนล่างไปด าเนินการ (Bottom 
Up Planning)  อีกกระบวนการหนึ่งที่ส าคัญที่จะท าให้แผนงาน/โครงการที่มาบรรจุอยู่ในแผนพัฒนา
จังหวัด เป็นไปอย่างสมบูรณ์และเกิดประสิทธิผลเพ่ือน าไปใช้คือ ต้องเริ่มจากการกระตุ้นและเปิด
โอกาสให้บุคลากรในหน่วยงาน เสนอปัญหาและความต้องการ และเป็นส่วนหนึ่งในการจั ดท า
แผนพัฒนาหน่วยงาน/องค์การ โดยต้องมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดวิพากษ์ วิจารณ์ กระบวนการด าเนิน
แผนงานที่ผ่านมา ว่ามีลักษณะอย่างไร ควรเพ่ิมเติมหรือยกเลิกสิ่งใด ทั้งนี้ก็คือการมองภาพของ
ประเด็นการพัฒนาในแต่ละประเด็นให้เห็นชัดเจนร่วมกัน ก่อนที่จะเริ่มวางแผนเขียนโครงการนั่นเอง 

ด้านการให้ความส าคัญในการด าเนินการตามขั้นตอนการวางแผนและใช้เทคนิควิธีในการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม จุดเด่น/ด้อย/อุปสรรค/โอกาส ในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด  หน่วยงาน/
องค์การ ได้มีการด าเนินการทบทวน/ปรับเปลี่ยน  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานแต่ละปี เพ่ือให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนการพัฒนาในระดับต่าง ๆ และมีการวิเคราะห์กรอบการจัดท า
ยุทธศาสตร์/แผนงานของหน่วยงาน โดยใช้การวิเคราะห์ SWOT ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา หรือเครื่องมือ กลยุทธ์ในการวางแผน ตามที่หน่วยงานนั้นถนัดและ
เห็นสมควร ในภาพรวมของจังหวัด การวิเคราะห์ SWOT ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มี
ผลต่อการพัฒนา หรือเครื่องมือ กลยุทธ์ในการวางแผน ยังคงปรากฏภาพที่มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
น้อย เนื่องด้วยขาดเวทีหรือโอกาสที่แต่ละหน่วยงานจะได้มาแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ร่วมกัน ดังนั้น
ในข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัดจึงปรากฏผลการวิเคราะห์ SWOT ของจังหวัด แต่ผลผลิต/โครงการที่
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เกิดข้ึนตามแผนพัฒนาจังหวัดนั้น ไม่ได้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันปรากฏผลการวิเคราะห์ SWOT 
หรือยังไม่ปรากฏชัดเจนว่า ในปีหนึ่งนั้น มีผลการด าเนินโครงการที่สอดคล้องกับโอกาสการพัฒนา
ตามท่ีได้ระบุไว้มากน้อยเช่นไร และผลการด าเนินโครงการเป็นไปอย่างไร ซึ่งนั้นจะเป็นประเด็นในส่วน
ต่อไป 

ด้านการให้ความส าคัญในการประเมินผลโครงการ ในแต่ละปีงบประมาณ ยังคงมีน้อยมาก 
โดยทางจังหวัดได้เริ่มให้ความส าคัญกับประเด็นการประเมินผลเมื่อในไม่กี่ปีที่ผ่านมา และยังไม่มี
รูปแบบที่ชัดเจนว่า หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณด าเนินงานในแต่ละแหล่งงบประมาณจะต้องท าการ
ประเมินผลโครงการแบบใด และจะมีผลอย่างไรภายหลังการประเมิน ซึ่งทั้งส่วนของจังหวัดและใน
ส่วนราชการ/หน่วยงาน ยังขาดองค์ความรู้ในการประเมินผลโครงการตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ ระหว่าง
ด าเนินโครงการ และหลังด าเนินโครงการ ผลที่เกิดขึ้นคือไม่สามารถสรุปได้ว่าในแต่ละปีได้ด าเนิน
โครงการไปตามค่าเป้าหมายอย่างไร หรือโครงการเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างไร ควรด าเนินการต่อหรือหยุด
ด าเนินโครงการ และไม่มีการน าผลการประเมินการด าเนินโครงการมาจัดล าดับความส าคัญในการ
เสนอขอรับงบประมาณในปีต่อ ๆ ไป อย่างเป็นรูปธรรม 

 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 

1. การสร้างความเข้าใจ และข้อตกลงร่วมกันการสร้างความเข้าใจ และข้อตกลงร่วมกันของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ก่อนจะเริ่มกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา ผู้ว่า
ราชการจังหวัด/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดในฐานะกลไกหลักในการขับเคลื่อน และบูรณาการแผนพัฒนาของ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ต่องสร้างความเข้าใจที่ตรงกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเด็นรูปแบบ
การด าเนินการ การมีส่วนร่วม และผู้รับผิดชอบหลัก ผ่านการประชุมหารือ หรื อการแจ้งเวียนแนว
ทางการจัดท าแผนพัฒนา โดยทุกภาคส่วนต้องมีความเห็นที่ตรงกันซึ่งการดึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกเข้ามาร่วมรับฟังตั้งแต่ต้นจะช่วยผลักดันให้การน าแผนไปสู่การปฏิบัติประสบความส าเร็จ 
และบรรลุ หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานทุกแห่งต้องส่งเสริมและให้ความส าคัญกับการให้ความรู้ด้าน
กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับพ้ืนที่/องค์การ และความรู้เกี่ยวกับแผน
ยุทธศาสตร์ระดับต่าง ๆ อาทิ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
แผนพัฒนาภาค, แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด, แผนพัฒนาจังหวัดแก่บุคลากรในหน่วยงาน/องค์การ อย่าง
จริงจัง 

2. การส ารวจ ทบทวน และวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคตขั้นตอนนี้ให้ความส าคัญกับการ  
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก หรือสิ่งแวดล้อม ของ พ่ืนมี่ชุมชน 
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ต าบล อ าเภอ จังหวัดเพ่ือให้เห็นถึงศักยภาพ และปัญหาที่จังหวัดเผชิญซึ่งจะน าไปสู่การก าหนด
ประเด็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพ ปัญหา และโอกาสของพ้ืนที่ โดยส านักงานจังหวัดจะต้อง
เป็นหน่วยหลักในการหลอมรวมเชิญชวนให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ภาคเอกชน ทุกแห่งร่วมประชุม 
ร่วมการสัมมนาเพ่ือเปิดโอกาสให้แต่ละภาคส่วนได้ร่วมกันเสนอแนะ และก าหนดเป้าหมายในการ
พัฒนาร่วมกัน  

3.  ก่อนการส ารวจ ทบทวน และวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคต ตามข้อ 2 หน่วยงานในระดับ
พ้ืนที่จะต้องด าเนินการรับฟังความเห็นของภาคประชาชนอย่างจริงจังด้วย 

4.  การด าเนินการทบทวน/ปรับเปลี่ยน  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานแต่ละปี เพ่ือให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนการพัฒนาในระดับต่างๆ 

5.  การส ารวจประเด็นทางเลือก ระดมความคิดสร้างสรรค์เพ่ือหาแนวทางร่วมกัน มุ่งเน้น
การเปลี่ยนเป้าหมายการพัฒนาไปสู่ชุดของประเด็นการพัฒนาของจังหวัด โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้อง
พยายามระบุประเด็นการพัฒนาหรือประเด็นปัญหาภายใต้ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และ
ศักยภาพขององค์กรเพ่ือจัดท าทางเลือกท่ีเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ตลอดจนการส ารวจตัวชี้วัด (KPIs) ที่
จะน ามาใช้ในแต่ละทางเลือกโดยต้องเชื่อมโยงเป้าประสงค์การด าเนินการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ในขั้นตอนการคัดเลือกประเด็นการพัฒนาที่เหมาะสมกับศักยภาพ และบริบทของ
พ้ืนที่ ตลอดจนมีความเป็นไปได้ในการด าเนินการมากที่สุดของจังหวัด 

6.  การสร้างกระบวนการท างานแบบเครือข่าย (Networking Organization) ในการ
ประสานการและบูรณาการแผนงานในแต่ละประเด็นการพัฒนา ในขั้นต้นเมื่อแต่ละหน่วยงาน/ส่วน
ราชการ ได้ระดมความคิดเห็นและรับฟังเสียงภาคประชาชนจนผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ และ
เสนอแนะร่วมกันโดยบุคลากรในหน่วยงานเสร็จแล้ว อาจเสนอกิจกรรม/โครงการมาเพ่ือตรวจสอบ
ร่วมกันว่า ลักษณะ วัตถุประสงค์ หรือรานละเอียดของกิจกรรม/โครงการ นั้น  ๆ สามารถบูรณาการ
การด าเนินโครงการร่วมกันกับกิจกรรม/โครงการของหน่วยงาน/ส่วนราชการอ่ืนที่เสนอมาได้หรือไม่ 
เพ่ือการต่อยอดให้เกิดผลลัพธ์ต่อกลุ่มเป้าหมายที่ดีขึ้น และเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการ
บริหารโครงการด้วย 

7.  ในการปรับปรุงวิสัยทัศน์ เป้าหมายและประเด็นการพัฒนา ของจังหวัด จะต้องเกิดการ
วิเคราะห์จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และต้องด าเนินการก่อนที่ส่วนราชการ/หน่วยงานอ่ืนๆ 
ท าการคิดค้นและเสนอโครงการ เนื่องด้วยต้องให้เกิดการเห็นภาพของเป้าหมายการพัฒนาในทิศทาง
เดียวกันก่อนชักจูงให้ผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานเห็นคล้อยตามเพ่ือจะได้ยึดถือส าหรับการท างานต่อไป 

8.  จงัหวัดต้องวางแผนภาพรวมของกระบวนการประเมินผลโครงการในพ้ืนที่จังหวัด และหัวหน้า
ส่วนราชการ/หน่วยงาน ทุกภาคส่วนต้องให้ความส าคัญกับการติดตาม ประเมินผล การด าเนินโครงการ 
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ตั้งแต่กระบวนการวางแผนโครงการ ระหว่างด าเนินโครงการ และหลังการด าเนินโครงการ โดยน าผลการ
ประเมินโครงการ มาวิเคราะห์ เพ่ือจัดท าแผนด าเนินงานในปีต่อ ๆ ไป รวมทั้งด าเนินการประเมินผลการ
ด าเนินโครงการในแต่ละรอบปีในระดับจังหวัดด้วย 

9.  หน่วยงาน/องค์การ มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ค่าเป้าหมาย ของโครงการที่สอดคล้องกับค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็นการพัฒนาาของจังหวัด 

10.  จังหวัดต้องมีการท าความเข้าใจต่อส่วนราชการ/หน่วยงาน ในเรื่องของแหล่ง
งบประมาณที่ส่วนราชการ/หน่วยงานจะสามารถเสนอขอรับงบประมาณได้ และแต่ละแหล่ง
งบประมาณมีขั้นตอนวิธีการในการเสนอขอรับงบประมาณอย่างไร ช่วงเวลาใดที่จะสามารถเสนอ
ขอรับงบประมาณได้ 

11.  หน่วยงาน/องค์การ ต้อง มีการเตรียมการจัดเตรียมแผนงาน/โครงการ ที่มีความพร้อม 
ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา และโอกาสที่จะพัฒนา ไว้ล่วงหน้า (Project Bank) ก่อนถึงช่วงการ
เสนอของบประมาณ หรือเมื่อมีการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งงบประมาณที่สามารถเสนอขอได้ 

12.  ต้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
หรือตามแผนพัฒนาจังหวัด ว่ามีผลการด าเนินงาน มีความคืบหน้า มีประโยชน์ต่อประชาชนและการ
พัฒนาจังหวัดมากขึ้นในทิศทางใด โดยประชาสัมพันธ์ในช่องทางที่เหมาะสม ไม่มากและไม่น้อย
จนเกินไป 

13.  จังหวัดต้องจัดให้มีการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด ในทุกปี โดยส่วนราชการ/หน่วยงาน 
ที่เห็นว่ายังคงต้องมีการปรับปรุงแผนงาน โครงการ เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ 
หรือให้เกิดการพัฒนาจังหวัดในแนวโน้มที่ดีขึ้น ต้องด าเนินการปรับปรุงข้อมูล หรือแก้ไขแผนงาน/
โครงการ ทั้งนี้ต้องอยู่ในขอบเขตของหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

14.  แผนงาน/โครงการ ที่ยังไม่มีความพร้อมด้วยเอกสาร หลักฐาน หรือการอนุญาตใช้พ้ืนที่  
หรือแผนงาน/โครงการ ที่ต้องด าเนินการขออนุญาตผ่านการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมใน
รูปแบบต่าง ๆ ยังไม่ควรน ามาอยู่ในแผน เนื่องด้วยจะไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณด าเนินงานและเสีย
โอกาสการพิจารณาโครงการที่มีความพร้อมอ่ืน ๆ 

 
ข้อเสนอในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1.  ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ควรใช้วิธีการทางสถิติที่มากข้ึน 
2.  ในการเก็บข้อมูลจากขอบเขตประชากรควรเพ่ิมส่วนราชการในท้องถิ่น ซึ่ งเป็นส่วนที่

เชื่อมโยงกับการท าแผนระดับต าบล อ าเภอมาสู่จังหวัด 
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3.  ในการเก็บข้อมูลจากขอบเขตประชากรควรเพ่ิมหน่วยงานภาคเอกชน ที่เป็นส่วนส าคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 

4.  ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ควรเพ่ิมการเปรียบข้อมูลส่วนที่เกี่ยวข้องย้อนหลัง เช่น 
แผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี พ.ศ. 2561 – 2565 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร  
องค์การบริหารส่วนต าบลสายล าโพง อ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 

 ศึกษาเฉพาะกรณีบุคลากรในส่วนงานส านักปลัด 
 

อัญธิญา แจ้งนาม* 
 

บทคัดย่อ 
  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในส่วนงานส านักปลัด และเพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรในส่วนงานส านักปลัด วิธีการศึกษาใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ เจาะลึกเป็นรายบุคคล (in-depth 
interview) ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรส่วนงานส านักปลัด ในองค์การบริหารส่วนต าบลสายล าโพง 
จ านวน 24 คน ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้ เป็นข้อมูลที่มาจากการบันทึกภาคสนาม บันทึกข้อมูลจากการ 
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแยกเป็นปัจจัย 
 ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรในส่วนงานส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสายล าโพง มีเพศ
ชายและเพศหญิง เท่ากัน ส่วนใหญ่จะมีอายุระหว่าง 41-50 ปี มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา มีต าแหน่งงานเป็นพนักงานจ้างเหมา มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานประมาณ 1-5 ปี และ
เงินเดือนค่าตอบแทน น้อยกว่า 10,000 บาท และพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานมี 2 ปัจจัย คือปัจจัยทางด้านขวัญและก าลังใจ และปัจจัยทางด้านความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าในงาน เพราะบุคลากรส่วนใหญ่ ได้ให้ความคิดเห็นว่า ถ้าบุคลากรมีขวัญและก าลังในใจ
ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดสวัสดิการที่ดี จะท าให้มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน และถ้าบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานเข้ามาท างานก็หวังถึงความม่ันคงในอาชีพการงาน การพัฒนา หาประสบการใหม่ๆ ท าให้
มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงาน และพบว่าปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรส่วนใหญ่ว่า มักจะมีปัญหาในเรื่องของวัสดุ อุปกรณ์ในการอ านวยความสะดวก 
มีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน การมอบหมายงานที่ไม่ตรงกับความสามารถของแต่ละคน ความคิดเห็นไม่
ตรงกับเพ่ือนร่วมงาน การเก่ียงงาน ความปลอดภัยในส านักงาน และการมาปฏิบัติงานไม่ตรงเวลา 
 

 

ค าส าคัญ: ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร  
 

*
 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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บทน า 
  

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยหนึ่งของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งของ
ระบบราชการไทย ที่จัดตั้งเพ่ือกระจายอ านาจแก่ประชาชน ในท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การปกครองประเทศ และเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน ในแต่ละท้องถิ่น และเป็นหน่วย
การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง เป็นรากฐานของ
ประชาธิปไตย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย มี 5 รูปแบบ คือ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด (อบจ.) เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) เมืองพัทยา ซึ่ง
หัวใจของการปกครองส่วนท้องถิ่น คือ การจัดท าบริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่น ให้ตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสายล าโพง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการสารบรรณ
การจัดท าแผนพัฒนาต าบลการจัดท าร่างข้อบังคับการจัดท าทะเบียนคณะผู้บริหารสมาชิกอบต . การ
ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจการให้ค าปรึกษางานในหน้าที่และความ
รับผิดชอบการปกครอง บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคลของ 
อบต. ทั้งหมดการด าเนินการ เกี่ยวกับก ารอนุญาติต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 การปฏิบัติงานของพนักงานในส่วนส านักปลัด จะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด อาจจะ
เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ต าแหน่งงาน ซึ่งในต าแหน่งเดียวกันเพศชายอาจจะ
ปฏิบัติงานได้ดีกว่าผู้หญิง หรือเพศหญิงที่มีอายุน้อยอาจจะมีการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี ที่ทันสมัย
ได้มีประสิทธิภาพได้ดีกว่าคนที่อายุมากกว่า แต่ผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า ระยะเวลาในการท างาน
มากกว่าจะสามารถตัดสินใจ ในเรื่องต่าง ๆ ได้ดีว่า ผู้ที่มีประสบการณ์น้อย หรือระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานน้อยกว่า รวมถึงเพ่ือนร่วมงาน การท างานร่วมกับผู้อ่ืน ซึ่งถ้ามีการขัดแย้งกับหัวหน้าหรือ
เพ่ือนร่วมงานอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดลง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ท าให้มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติต่างกันไป และการสร้างแรงจูงใจ ท าให้พนักงานมุ่งม่ันในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสายล าโพง อ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เป็นองค์กรหนึ่งที่
เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน คือบุคลากรขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งเกิดจากการที่บุคลากร
ขาดความเข้าใจในการปฏิบัติงาน บุคลากรไม่กล้าตัดสินใจ ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น และบุคลากร
ปฏิบัติงานล่าช้า ท าให้ไม่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเท่าที่ควร หรือเป็นการลดประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน จากสิ่งเหล่านี้ท าให้ผู้วิจัยอยากทราบถึงปัจจัยทางด้านใดที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน โดยยกมา4 ปัจจัย คือต าแหน่งและปริมาณงานที่ได้รับ ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 
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ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน และอุปสรรค ปัญหา และ
แนวทางในการแก้ไข เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

วัตถุประสงค ์
 

1) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในส่วนงานส านักปลัด 
2) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในส่วนงานส านักปลัด 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
  

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 John D. Millet (1954, p. 115) กล่าวว่าประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการปฏิบัติงานที่ท าให้
เกิดความพึงพอใจแก่มนุษย์ และได้รับผลตอบแทนจากการปฏิบัติงาน ซึ่งความพึงพอใจ จะหมายถึง
ความพอใจในการได้รับ และการให้บริการกับประชาชน ดังนี้  

1) การใหบ้ริการอย่างเท่าเทียมกัน  
2) การให้บริการอย่างรวดเร็วและทันเวลา  
3) การให้บริการอย่างเพียงพอ  
4) การให้บริการอย่างก้าวหน้า  

 Plowman and Peterson (1960) อ้างถึงใน  ประทีป แสงแพร (2562) ได้ ให้แนวคิด
เกี่ยวกับ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยสรุปองค์ประกอบได้ 4 ประการ ได้แก่  

1) คุณภาพของงาน (quality) จะต้องมีคุณภาพสูง คือ ผลลัพธ์ของงานมีประโยชน์ 
มีความคุ้มค่าต่อผู้ใช้งาน และผู้ใช้งาน เกิดความพอใจผลการท างาน ผลงานมีความถูกต้องได้
มาตรฐาน และส าเร็จ ใช้ระยะเวลารวดเร็ว และผลงานที่มีคุณภาพ ควรท าให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ
และสร้างความพึงพอใจ แก่ลูกค้าหรือผู้มารับบริการ  

2) ปริมาณงาน (quantity) ปริมาณงานที่ เกิดขึ้นอยู่ ในระดับที่ผู้ผลิตผลงาน
วางแผนไว้อย่างดี และอยู่ภายใต้เงื่อนไข ระยะเวลาที่เหมาะสม 

3) เวลา (time) คือ ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินงานเป็นไปตามที่วางแผนไว้อย่าง
เหมาะสมกับงาน และมีการพัฒนาเทคนิคในการท างาน รวมถึงเทคนิคการวางต าแหน่งอุปกรณ์เพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการใช้งาน ท าให้การท างานสะดวกรวดเร็วขึ้น  



389 
 

บทความการศึกษาวิชาการศึกษาค้นควา้อิสระของ 
นักศกึษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก  

4) ค่าใช้จ่าย (costs) ในการด าเนินงานทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามที่วางแผนไว้คือ 
จะต้อง มีการลงทุนน้อยและได้ผลก าไรกลับมามากที่สุด ประสิทธิภาพของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการ
ผลิต เช่น การใช้ทรัพยากรด้านการเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยีที่มีอยู่ อย่างประหยัดคุ้มค่าและก่อให้เกิด
การสูญเสียน้อยที่สุด 
 อัครเดช ไม้จันทร์ (2560) กล่าวว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีดังนี้  

1) ความรู้และเข้าใจในงานที่ท า คือความรู้และความเข้าใจในงาน หมายถึงสิ่งที่
พนักงานแต่ละคนสามารถรับรู้ เข้าใจ และน าไปปฏิบัติได้ ท าตามระเบียบที่ได้ก าหนดไว้ รวมถึงการ
ฝึกอบรม การทดสอบก่อนปฏิบัติงานจริง และปฏิบัติงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถของตนเอง  

2) สภาพแวดล้อมในการท างาน คือสภาวะทางกายภาพในการท างานในบริษัท 
ประกอบด้วย สภาพพ้ืนที่การท างาน แสงสว่าง เสียง อุณหภูมิ ความปลอดภัยในการท างาน อุปกรณ์ 
เครื่องใช้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานส่วนที่รับผิดชอบ มีคุณภาพเพียงพอต่อการท างาน การจัดให้มีสิ่ง
ป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงาน การจัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และเครื่องมือในการ 
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างเพียงพอ การจัดน ้าดื่มที่สะอาด มีห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ  

3) ความสัมพันธ์กับบุคคลในที่ท างาน สรุปได้ว่า การสร้างทัศนคติที่ดีต่อกัน การ
เห็นความส าคัญของความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกัน การแสดงความห่วงใยซึ่งกันและกัน การพูดจาหรือ
การแสดงพฤติกรรมต่อผู้อ่ืน ต่อเพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา หัวหน้างาน และฝ่ายบริหาร รวมถึง
การได้รับความยุติธรรมภายใต้กฎระเบียบของบริษัท เท่าเทียมกับพนักงานทุกคน  

4) ความมั่นคงก้าวหน้าในงาน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในบทบาทการท างาน 
การได้รับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ความสามารถ การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของตนเอง 
หรือ การได้รับการพิจารณาความดีความชอบ การได้รับค่าตอบแทนที่ เหมาะสมความตาม
ความสามารถในการปฏิบัติงาน และการสร้างทัศนคติที่ดีในการท างานเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน  

5) ขวัญและก าลังใจในการท างาน คือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งแสดงออกมา
ในรูปของความรู้สึก ที่มีต่อผู้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน ถ้าหากองค์กรใดมีบุคลากรที่มีขวัญและ
ก าลังใจดี จะช่วยให้การท างานมีประสิทธิผล ผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญ ในเรื่องขวัญ
ก าลังใจ แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน และต้องหาแนวทางในการเสริมสร้างและบ ารุงขวัญก าลังใจของ
พนักงานในองค์กร ให้อยู่ในสภาพที่เป็นขวัญก าลังใจทีด่ี เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 สิริวดี ชูเชิด (2556) ได้กล่าวว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความสามารถและ
ทักษะในการกระท าของตนเอง หรือของบุคคลอ่ืนให้ดีขึ้น เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของตนเอง รวมถึง
เป้าหมายขององค์กร ซึ่งจะท าให้ตนเอง ผู้อื่นและองค์กร เกิดความพึงพอใจและสงบสุขในที่สุด 
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 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2544) ได้กล่าวว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหมายถึงการวัดผล
การปฏิบัติงานขององค์กรนั้น ว่าปฏิบัติงานได้มีปริมาณมากน้อยแค่ไหน คุณภาพของงานดีมากน้อย
แค่ไหน การใช้เงิน การใช้เวลา การใช้แรงงานไปมากน้อยแค่ไหน ซึ่งอาจเป็นผลดีต่อผู้รับบริการ สรุป
แล้ว การมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หมายถึงการท างานให้ได้ปริมาณมาก และมีคุณภาพมาก 
องค์กรมีความสมัครสมาน สามัคคีมีสันติภาพ และความสุขร่วมกัน ซึ่งอาจจะเป็นผลดีต่อส่วนรวมและ
ผู้รับบริการในการใช้เวลา แรงงาน และงบประมาณน้อย  
 
 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 เพ็ญศิริ มานะจิตต์  (2555) กล่าวถึง แนวคิดทฤษฎีหมุดเชื่อมโยงของ เรนลิส ลิเคริ์ท 
(Rensis  Likert ) ผลงานของเรนนิส  ลิเคริ์ทเป็นตัวอย่างที่ดีของอีกทฤษฎีหนึ่งในการบริหาร
องค์กร เขาเน้นให้ เห็นถึงความแตกต่างระหว่างองค์การที่มีประสิทธิภาพ กับองค์การที่ ไม่มี
ประสิทธิภาพ โดยกล่าวว่า หลักในการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้กับองค์การขั้นต้นจ าเป็นต้อง
ให้ความส าคัญกับกลุ่มแนวนอน โดยให้มีการประสานงานระหว่างกลุ่มและก าหนดเป้าหมายการ
ปฏิบัติงานที่สูงขึ้น เพ่ือกระตุ้นให้ผู้บริหารและผู้ร่วมงานในองค์การมีส่วนร่วมในการท างานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ลิเคร์ทได้ตั้ง ทฤษฎีหมุดเชื่อมโยง( Linking Pin Theory ) 
          ทฤษฎีนี้มีข้อสมมุติฐานที่ว่า “การท างานเป็นกลุ่มจะช่วยให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
ท าให้มีสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงานมากขึ้นด้วย” ทฤษฎีนี้ใช้หลัก “Span of Control” ที่ว่า ในการ
ควบคุมการบริหารนั้น ผู้บังคับบัญชาคนหนึ่งควรมีผู้ใต้บังคับบัญชาไม่เกิน 3-6 คน การปฏิบัติงานจึง
จะมีประสิทธิภาพ 
 แนวคิดตามทฤษฎีหมุดเชื่อมโยงของลิเคริ์ท สรุปได้ดังนี้ 

1) การท างานต้องท าเป็นกลุ่ม จึงจะมีประสิทธิภาพ 
2) สมาชิกแต่ละคนต้องปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนอย่างดี 
3) การปฏิบัติงานของกลุ่มจะดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับหมุดเชื่อมโยง 
4) ถ้าสมาชิกมีความจงรักภักดีต่อกลุ่ม การท างานก็จะมีประสิทธิภาพ 
5) จุดเชื่อมโยงจะเป็นไปได้ท้ังผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 

 แนวคิดเรื่องหมุดเชื่อมโยงของเคริ์ท ก่อให้เกิดแนวความคิดในการบริหารแนวใหม่ คือ การ
บริหารโดยมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นการร่วมมือกันท างานหมุดเชื่อมโยง ทั้งแนวดิ่งและแนวนอน 
          การหมุดเชื่อมโยงที่ดี จะสามารถรักษาสัมพันธภาพระหว่างกลุ่มให้เป็นไปได้ด้วยดี กลุ่มจะรู้
แน่ชัดในความรับผิดชอบ ร่วมกันตัดสินใจด้วยความเชื่อมั่นและไว้วางใจกันน าไปสู่การแก้ปัญหาที่ดี  
ท าให้การท างานลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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          ข้อสังเกตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระหว่างทฤษฎีองค์การแบบดั้งเดิมที่เป็นโครงสร้างของ
องค์การที่ผู้บริหารเป็นผู้ก าหนดขึ้นและคิดเอาว่าผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องปฏิบัติงานตามนั้น  ลิเคริ์ทมี
ความเห็นตรงกันข้าม เขาเน้นถึงความส าคัญของการจูงใจผู้ปฏิบัติงาน  โดยการก าหนดวัตถุประสงค์
ขององค์การก่อน แล้วจึงจัดโครงสร้างขององค์การให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  วิธีการของ
เคริ์ทได้ก่อให้เกิดเป็นทฤษฎีใหม่เป็นทฤษฎีที่ก่อให้ เกิดค าถามเกี่ยวกับการจูงใจคน(Human 
Motivation) การควบคุมตนเอง  (Self – Control) การปฏิบัติตามค าสั่ งของผู้บั งคับบัญชา
(Compliance) ซึ่งเป็นที่กล่าวถึงและศึกษากันอย่างกว้างขวางในเวลาต่อมา 
 
 ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ผลการศึกษาของ สุพรรษา บุญนิตภิพ  (2562) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่ ส่ งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเขาพนม จังหวัด
กระบี่ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยในการปฏิบัติงานทีมี่ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พบว่าปัจจยัใน
การปฏิบัติด้านนโยบายและการบริหาร มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ทางด้านค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน ปัจจัยในการปฏิบัติทางด้านความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานมีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานด้านคุณภาพงานด้านปริมาณงาน และด้านเวลา และปัจจัยในการปฏิบัติงานด้าน
สภาพแวดล้อมในการท างาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านเวลาที่ใช้ในงาน ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ มลฑา พิทักษ์ (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสังกัดส านักงานมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิด เห็นของพนักงานที่มีต่อปัจจัยพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน ด้าน
บุคลากร ด้านการเงิน ด้านวัสดุอุปกรณ์ดา้นการจัดการมีความสัมพันธ์กับปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความรู้และเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ
ด้านความมั่นคงก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในที่ท างาน ด้านเงินเดือน ผลตอบแทนและสวัสดิการ ของพนักงานสังกัดส านักงาน 
มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ผลการศึกษาของ คมกริช เสาวิจิตร (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานสานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต  1 (ภาคกลาง) จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิท ธิภาพในการปฏิบัติงาน  ด้าน
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ด้านความมั่นคงและโอกาสก้าวหน้าในงาน ด้านความสัม พันธ์กับ 
เพ่ือนร่วมงาน ด้านลักษณะงาน และด้านความส าเร็จและตรงเวลาในการปฏิบัติ พนักงานเห็นด้วยอยู่  
ในระดับมาก ส่วนด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ พนักงานเห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจาก 
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ส านักงานมีการจัดสภาพแวดล้อมที่ดี โดยสถานที่ทางานสะอาด มีระบบป้องกันความปลอดภัยในการ 
ท างาน พนักงานมีการให้คาปรึกษา ลักษณะงานที่ท ามีความเหมาะสมกับความสามารถ อีกทั้งยัง  
ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดี  
 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 
  

การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษา ความหมายของประสิทธิภาพ แนวคิดที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติงาน แนวคิดประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย ที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลสายล าโพง อ าเภอท่าตะโก จังหวัด
นครสวรรค์ ศึกษาเฉพาะกรณีของบุคลากรในส่วนงานส านักปลัด ซึ่งก าหนดกรอบแนวคิดการศึกษาไว้
ดังนี้ 
 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และอายุงาน 
 ปัจจัยในการปฏิบัติงานงาน ได้แก่ ต าแหน่งและปริมาณงานที่ได้รับ ความสัมพันธ์กับเพ่ือน
ร่วมงาน ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน และความม่ันคงและความก้าวหน้าในงาน 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในส่วนงานส านักปลัด 
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 กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptural Framework)  
 
              ตัวแปรต้น          

 

 

 

              ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการศึกษาและเก็บข้อมูล 
  

ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเพ่ือศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลสายล าโพง อ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ศึกษาเฉพาะกรณี
ของบุคลากรในส่วนงานส านักปลัด ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ และมีวิธีการ
เก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 บุคลากรในส่วนงานส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสายล าโพง อ าเภอท่าตะโก จังหวัด
นครสวรรค์ แบ่งออกเป็น พนักงานข้าราชการ 7 คน พนักงานจ้างภารกิจ 2 คน พนักงานจ้างทั่วไป 5 
คน และพนักงานจ้างเหมา 10 คน รวมจ านวน 24 คน โดยใช้วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
-เพศ 
-อายุ 
-สถานภาพสมรส 
-ระดับการศึกษา 
-ต าแหน่งงาน 
-อายุงาน 
-รายได้ต่อเดือน 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงาน 
-ต าแหน่งและปริมาณงานที่ได้รับ 
-ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 
-ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
-ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ 
บุคลากรในส่วนงานส านักปลัด 
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2.  เครื่องมือในการวิจัย 
 ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีเครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย 

1) ผู้วิจัยนับเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่สุด เพราะการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการสัมผัส
กับคน โดยตรง ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เตรียมตัวก่อนการเก็บข้อมูล เนื่องจากผู้วิจัยคือผู้เก็บรวบรวมข้อมูล
และ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง โดยผู้วิจัยได้เตรียมความพร้อมให้กับตนเองดังนี้  

(1)  ศึกษาค้นคว้าเอกสารและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือให้เกิดความรู้ทางทฤษฎี  

(2)  ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ พร้อมกับการศึกษา
เอกสาร เว็บและงานวิจัยเชิงคุณภาพ พร้อมรับค าชี้แนะจากอาจารย์ที่ปรึกษา  

2)  จัดท าแบบสัมภาษณ์ โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่างๆ และ
น ามา ตั้งค าถามตามวัตถุประสงค์ที่ผู้วิจัยต้องการ และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการจดบันทึกใน
การสัมภาษณ์ 

3)  กรอบแบบสัมภาษณ์  เป็นค าถามที่ เกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปของผู้ ให้
สัมภาษณ์ซึ่ง เป็นค าถามแบบปลายเปิดเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

4)  เครื่องมือที่ช่วยจดบันทึก คือสมุดและปากกาส าหรับจดบันทึกข้อมูลที่ได้รับจาก
การสัมภาษณ์  
 โดยแบ่งแบบสัมภาษณ์ออกเป็น 3 ส่วน ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ที่รับการสัมภาษณ์ จะมีลักษณะ
ค าถามเป็นแบบถามตอบ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน อายุงาน 
และเงินเดือนค่าตอบแทน 
 ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีผลต่อปัจจัยในการปฏิบัติงาน
ในองค์การบริหารส่วนต าบลสายล าโพง รวม 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านต าแหน่งและปริมาณงานที่
ได้รับ ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ด้านขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ด้านความมั่นคง
และความก้าวหน้าในงาน 
 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

5) การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้ท าการสร้างขึ้นตามขึ้น
ตอน ดังนี้ 

(1) ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี รวมทั้งเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
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(2) สร้างแบบสัมภาษณ์  เกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิ ภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

(3) น าแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือ
เพ่ิมเนื้อหาให้สมบูรณ์ถูกต้อง 

(4) น าแบบสัมภาษณ์ที่ได้ไปวิเคราะห์เป็นข้อมูลเชิงพรรณนา 
3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยวิธีการดังนี้ 
1)  ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ที่

ส่งผลต่อความคิดของผู้ให้สัมภาษณ์ ในเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

2)  การสัมภาษณ์เป็นในลักษณะการสนทนาพูดคุย เป็นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในด้านต่างๆ และข้อเสนอแนะ 

4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ การ  
สัมภาษณ์ของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หรือกลุ่มตัวอย่างที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้นั้นมาตรวจสอบความ  
สมบูรณ์ พร้อมทั้งการน าข้อมูลจากกการสังเกตการณ์ และน าข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียง และวิเคราะห์หา
ข้อสรุป  
 

ผลการศึกษา 
 

1.  ปัจจัยส่วนบุคคล 
 จากการสัมภาษณ์บุคลากรในส่วนงานส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสายล าโพง 
ทั้งหมด 24 ท่าน พบว่า มีเพศชายและเพศหญิง เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 50 มีอายุระหว่าง 41-50 ปี 
ร้อยละ 37.50 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 58.33 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 50 มีต าแหน่ง
งานเป็นพนักงานจ้างเหมา ร้อยละ 41.67 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานประมาณ 1-5 ปี ร้อยละ 
45.83 และเงินเดือนค่าตอบแทน น้อยกว่า 10,000 บาท ร้อยละ 41.67 สามารถวิเคราะห์ได้ว่า 
บุคลากรเพศชายและหญิงอยู่ในวัยท างานซึ่งมีประสบการณ์ท างานไม่มาก แต่มีภาระทางครอบครัว 
ท าให้ท างานได้ไม่เต็มที่ และมีความรู้ความสามารถอยู่ในระดับค่อนข้างต ่า ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อ
การปฏิบัติงานได้  
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2.  ปัจจัยทางด้านต าแหน่งและปริมาณงานที่ได้รับ 
 จากการสัมภาษณ์บุคลากรในส่วนงานส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสายล าโพง 
ทั้งหมด 24 ท่าน บุคลากรส่วนใหญ่ ได้ให้ความคิดเห็นว่า ต าแหน่งที่ ได้รับตรงกับความรู้และ
ความสามารถที่รับผิดชอบ และมีการกระจายงานเพ่ือให้เกิดความเสมอภาค รวมถึงมีการน า
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบันทึกข้อมูลท าให้มีความแม่นย า ปลอดภัย และเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น ซึ่ง
ในแต่ละงานบุคลากรมักให้ความส าคัญกับงานทุกๆชิ้นเสมอ ไม่ว่าจะงานชิ้นใหญ่หรือชิ้นเล็ก จึงท าให้
ผู้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มองว่าไม่ได้เป็นการลดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังนั้นปัจจัยทางด้าน
ต าแหน่งและปริมาณงานที่ได้รับ จึงไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ณัฐวัตร เป็งวันปลูก และกัลยา ใจรักษ์ ศึกษาเรื่อง ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การท างานของข้าราชการทหาร สังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 ผลการศึกษาพบว่า 
ต าแหน่งงาน ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของข้าราชการทหารสังกัด กองพันทหารราบ ที่ 1 
กรมทหารราบที่ 7 อาจเนื่องมาจากไม่ว่าจะเป็นต าแหน่งในการท างานระดับใดนั้นมีการ ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพเนื่องจากมีลักษณะงาน และสภาพแวดล้อมที่ดีในด้านต่างๆ เหมาะสมกับต าแหน่งที่ 
ผู้ปฏิบัติงานด ารงต าแหน่งอยู่ และแนวคิดของธงชยั สันติวงษ์ ได้กล่าวไว้ว่า ปริมาณงาน อาจวัดจาก
ผลส าเร็จกับงานทีต่รงเวลา โดยวัดจากมอบหมายงานให้กับพนักงานรายบุคคล 

3.  ปัจจัยทางด้านขวัญและก าลังใจ 
 จากการสัมภาษณ์บุคลากรในส่วนงานส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสายล าโพง 
ทั้งหมด 24 ท่าน บุคลากรส่วนใหญ่ ได้ให้ความคิดเห็นว่า ถ้าบุคลากรมีขวัญและก าลังในใจในการ
ปฏิบัติงานหรือการได้รับค าชมเชยจากผู้บริหาร จะท าให้มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัด
สวัสดิการที่ดี จะท าให้มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานมากขึ้นอีกด้วย ดังนั้นปัจจัยทางด้านขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานจึงส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
บุญเชิด ชื่นฤดี (2549) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการ ปฏิบัติงาน กับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ผล
การศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกพ้ืนที่ปฏิบัติการ  ของบริษัททรู คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก และผลการวิจัยของ คมกริช 
เสาวิจิตร (2556) ได้ท าวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส านักงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คือ ด้านขวัญและก าลังใจ อยู่ในระดับมาก 
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4.  ปัจจัยทางด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 
 จากการสัมภาษณ์บุคลากรในส่วนงานส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสายล าโพง 
ทั้งหมด 24 ท่าน บุคลากรส่วนใหญ่ ได้ให้ความคิดเห็นว่า เพ่ือนร่วมงานต่างคนต่างรู้จักในหน้าที่ของ
ตนเอง ท าให้การท างานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามนโยบายของผู้บริหาร มีการให้ค าปรึกษากับ
เพ่ือนร่วมงานที่ไม่มีความรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน และมีความเห็นว่า การปฏิบัติงานเป็น
ทีม เป็นการดึงประสิทธิภาพของแต่ละคนออกมา ดังนั้นปัจจัยทางด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน
จึงไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ประสิทธิ์ชัย พิภักดี 
(2552) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท นิเล็คอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาโรจนะ ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมี
ความคิดเห็นต่อ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในที่ท างาน อยู่ในระดับปานกลาง 

5.  ปัจจัยทางด้านความม่ันคงและความก้าวหน้าในงาน 
 จากการสัมภาษณ์บุคลากรในส่วนงานส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสายล าโพง 
ทั้งหมด 24 ท่าน บุคลากรส่วนใหญ่ ได้ให้ความคิดเห็นว่า การเข้ามาปฏิบัติงาน ก็จะคาดหวังถึงความ
มั่นคงในอาชีพ รวมถึงการหาประสบการณ์เพ่ือพัฒนาตนเอง ให้มีศักยภาพมากขึ้น และถ้าไม่มี
ความก้าวหน้าในงานก็จะปฏิบัติงานไม่มีเต็มประสิทธิภาพ จึงมองว่าเป็นปัจจัยส าคัญและส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างาน ดังนั้นปัจจัยทางด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงานจึงส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ มลฑา พิทักษ์ (2554 ) ได้ท าการ
วิจัยเรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน สังกัด
ส านักงานมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีระดับความคิดเห็น
ต่อปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านความมั่นคงก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน โดยรวม
อยู่ในระดับมาก และผลการวิจัยของ คมกริช เสาวิจิตร (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ พนักงานส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้าน
ความมั่นคงและโอกาสก้าวหน้าในงาน พนักงานเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 

6.  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงาน 
 จากการสัมภาษณ์บุคลากรในส่วนงานส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสายล าโพง 
ทั้งหมด 24 ท่าน บุคลากรส่วนใหญ่ ได้ให้ความคิดเห็นว่า ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน คือ
เรื่องของวัสดุ อุปกรณ์ในการอ านวยความสะดวก มีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน การมอบหมายงานที่ไม่
ตรงกับความสามารถของแต่ละคน ความคิดเห็นไม่ตรงกับเพื่อนร่วมงาน การเกี่ยงงาน ความปลอดภัย
ในส านักงาน และการมาปฏิบัติงานไม่ตรงเวลา ที่กล่าวมานี้แนวทางในการแก้ไขปัญหาคือ ควร
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กระจายงานให้ตรงกับคนที่มีความรู้ จัดสัมมนาและอบรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ และพัฒนาบุคลากรในแต่
ละต าแหน่งให้มีความกล้าคิด กล้าตัดสินใจ ควรมีการเข้มงวดเรื่องการมอบหมายการปฏิบัติงานของ
แต่ละบุคคล เพ่ือให้เกิดความเข้าใจมากข้ึน 

วัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
ส่วนงานส านักปลัด สามารถสรุปได้จากความคิดเห็นของบุคลากรส่วนใหญ่ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมี 2 ปัจจัย คือปัจจัยทางด้านขวัญและก าลังใจ และปัจจัยทางด้าน
ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน 

วัตถุประสงค์ที่ 2 เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในส่วนงานส านักปลัด สามารถสรุปได้จากความคิดเห็นของบุคลากรส่วนใหญ่
ว่า มักจะมีปัญหาในเรื่องของวัสดุ อุปกรณ์ในการอ านวยความสะดวก มีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน การ
มอบหมายงานที่ไม่ตรงกับความสามารถของแต่ละคน ความคิดเห็นไม่ตรงกับเพ่ือนร่วมงาน การเกี่ยง
งาน ความปลอดภัยในส านักงาน และการมาปฏิบัติงานไม่ตรงเวลา 

 

ข้อเสนอแนะ 
 

1.  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 จากการศึกษาผู้วิจัยได้ค้นพบ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
ส่วนงานส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสายล าโพง ดังนี้ 

1)  ด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน จากการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรใน
ส่วนงานส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสายล าโพง ให้ความส าคัญด้านปัจจัยทางด้านขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานเป็นระดับ 1 รองลงมาคือปัจจัยทางด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าใน
งาน ดังนั้น ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ใช้ความสามารถ การตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เต็มที่ และฝึกอบรมการน าความรู้มาประยุกต์ใช้ และควรมีการพิจารณาส่งเสริมสนับสนุนให้เลื่อนขั้น
เงินเดือนให้อยู่ในระดับสูงขึ้น เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ และความก้าวหน้าในงานอีกด้วย 

2)  ด้านปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงาน จาก
การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรในส่วนงานส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสายล าโพง ให้
ความส าคัญด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก ควรที่จะมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกให้
เพียงพอ ทันสมัยมากข้ึน เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน 
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2.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากการศึกษาผู้วิจัยได้ค้นพบว่า ปัจจัยทางด้านขวัญและก าลังใจ และปัจจัยทางด้านความ
มั่นคงและความก้าวหน้าในงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในส่วนงานส านัก
ปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสายล าโพง ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้ 

1)  การก าหนดให้มีนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ ใน
การพัฒนาศักยภาพ พัฒนาความรู้ ความสามารถ ให้กับบุคลากร 

2)  ควรมีการก าหนดนโยบาย ภาคปฏิบัติเพ่ือการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
องค์กร พัฒนาความรู้  เพ่ือให้ เกิดการน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค และพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

3.  ข้อเสนอแนะส าหรับการท าการวิจัยครั้งต่อไป 
 จากการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากร จึงขอเสนอข้อเสนอแนะ เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการท าวิจัยครั้งต่อไปให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ดังต่อไปนี้ 

1)  ควรท าการศึกษาเพ่ิมเติมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ทางด้านความปลอดภัย และทางด้านสภาพแวดล้อม 

2)  ควรท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานของผู้บริหาร เพ่ือน าปัญหาไป
ปรับปรุงแก้ไข ในการพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้นต่อไป 
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ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย กรณศีึกษาการเปิดเผยข้อมลูด้านความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมของบริษัทในกลุ่ม SET 50 
 

อิทธิศักดิ์ ต๊ะค า* 
 

บทคัดย่อ 
  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปริมาณและเนื้อหาการเปิดเผยข้อมูลเรื่องควารับผิดชอบ
ต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีรายชื่อหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี 
SET 50 ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมที่จัดท าโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่ง
ก าหนดหลักการไว้ 8 ข้อ ทั้งในภาพรวม และศึกษาทิศทางการเปลี่ยนแปลงของการเปิดเผยข้ อมูล
เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ระหว่างปี พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2560 และปี พ.ศ. 2563 โดย
ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเนื้อหาเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทที่มีการเปิดเผยไว้ในแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1)  
 ผลการศึกษาพบว่า ในปีพ.ศ. 2556 การเปิดเผยข้อมูลเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริษัท (จ านวน 48 บริษัท)ในภาพรวมมีจ านวนค าเฉลี่ย 4,032 ค า หลักการที่มีการเปิดเผยข้อมูลมาก
ที่สุด คือ เรื่องการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม (ค าเฉลี่ย 1,313 ค า) โดยบริษัทเน้นเรื่องการด าเนิน
กิจกรรมเพื่อร่วมพัฒนาสังคมและชุมชน  
 ในปี พ.ศ. 2558 การเปิดเผยข้อมูลเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท (จ านวน 50 
บริษัท) ในภาพรวมมีจ านวนค าเฉลี่ย 4,402 ค า หลักการที่มีการเปิดเผยข้อมูลมากที่สุด คือ เรื่องการ
ร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม (ค าเฉลี่ย 1,413 ค า) โดยเนื้อหาส่วนมากกล่าวถึงเรื่องการร่วมพัฒนา
ชุมชนหรือสังคม 
 ในปี พ.ศ. 2560 การเปิดเผยข้อมูลเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท (จ านวน 50 
บริษัท) ในภาพรวมมีจ านวนค าเฉลี่ย 6,319 ค า หลักการที่มีการเปิดเผยข้อมูลมากที่สุด คือ เรื่องการ
ร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม (ค าเฉลี่ย 2,712 ค า) โดยเนื้อหาส่วนมากกล่าวถึงเรื่องการร่วมพัฒนา
ชุมชนหรือสังคม  

 
* นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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 ในปี พ.ศ. 2563 การเปิดเผยข้อมูลเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท (จ านวน 50 
บริษัท) ในภาพรวมมีจ านวนค าเฉลี่ย 6,377 ค า หลักการที่มีการเปิดเผยข้อมูลมากที่สุด คือ เรื่องการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (ค าเฉลี่ย 1,910 ค า) โดยเนื้อหาส่วนมากกล่าวถึงเรื่องการให้ความส าคัญกับ
สิ่งแวดล้อม 
 ส าหรับทิศทางการเปลี่ยนแปลงการเปิดเผยข้อมูลเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ระหว่างปี 
พ.ศ. 2556 และปี พ.ศ. 2563 (จ านวน 98 บริษัท) พบว่าปริมาณการเปิดเผยข้อมูลในปี พ.ศ.2563
เพ่ิมขึ้นจากปี 2556 โดยมีจ านวนค าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจ านวน 2,345 ค า (เป็นการเพ่ิมขึ้น 58.15%) และ
หลักการเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมีจ านวนค าเฉลี่ยเป็นจ านวนที่เพ่ิมขึ้นมากที่สุด (ค าเฉลี่ย
เพ่ิมขึ้น 1,062 ค า คิดเป็นการเพ่ิมขึ้น 125.23%) นอกจากนี้ หลักการที่มีร้อยละของการเปิดเผย
ข้อมูลเพ่ิมขึ้นสูงสุด คือ เรื่องการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม มีการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 183.01 
(จ านวนค าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 291 ค า) 
 
ค าส าคัญ:  การเปิดเผยข้อมูล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 
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บทน า 
  

นับตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน หน่วยงานทั้งที่เป็นภาครัฐ และองค์กรบริษัทที่เป็น
ภาคเอกชน ต่างก็ เริ่มให้ความส าคัญกับเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม  (Corporate Social 
Responsibility: CSR) ที่บริษัท หรือหน่วยงานจ าเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมจนเป็นที่
แพร่หลายไปในหลากหลายองค์กร ซึ่งประเทศไทยก็ได้มีการตั้งคณะท างานส่งเสริมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  กระแส CSR ใน
เมืองไทย จึงได้ถูกจุดประกายขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในปี พ.ศ. 2549 และได้ถูกบรรจุเป็นแนวปฏิบัติที่
ผนวกเข้ากับการด าเนินธุรกิจ โดยคณะท างานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ
บริษัทจดทะเบียนในส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ให้
ความหมาย CSR ไว้ว่า “CSR หมายถึง การด าเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรม และการก ากับดูแล
กิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการใส่ใจและดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือน าไปสู่การพัฒนากิจการ
อย่างยั่งยืน” กระแส CSR ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการด าเนินธุรกิจ จากแนวคิดที่มุ่งหวัง
ก าไรสูงสุดมาเป็นแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และถูกส่งต่อมาสู่แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม (กอง
บรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ, 2550, น. 14) การเปลี่ยนแปลงแนวคิดข้างต้นท าให้องค์กรธุรกิจของ
โลก ต่างตระหนักถึงเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ิมมากยิ่งขึ้น ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้จัดท าคู่มือช่วยบอกพิกัดการด าเนินงานที่มีเป้าหมายด้าน
ธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม ในชื่อว่า ”เข็มทิศธุรกิจเพ่ือสังคม” (Corporate Social 
Responsibility Guidelines) ในปี พ.ศ. 2551 เพ่ือปรับทิศทางการขับเคลื่อนโดยเน้นให้เกิดความ
รับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทางธุรกิจ (CSR-in-process) นอกเหนือจากการบริจาค หรือการ
อาสาช่วยเหลือสังคม ซึ่งเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่นอกกระบวนการทางธุรกิจ หรือที่เกิดขึ้น
ภายหลัง (CSR-after-process) ในเข็มทิศธุรกิจเพ่ือสังคมฉบับปี พ.ศ. 2551 ได้มีการให้แนวปฏิบัติใน
เรื่อง CSR ไว้ 8 หมวด ได้แก่ การก ากับดูแลกิจการที่ดี การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม การเคารพ
สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การร่วมพัฒนาชุมชน
และสังคม การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม (คณะท างานส่งเสริม
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียน, 2551)  
 องค์กรชั้นน าบริษัทในหลายประเทศทั่วโลก ได้หันมาให้ความส าคัญกับมาตรฐานต่างๆ 
เหล่านี้ จึงเป็นแรงผลักดันให้องค์กรธุรกิจ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เกิดการพัฒนากระบวนการ
ด าเนินงานธุรกิจใหม่ที่จ าเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากขึ้น รวมถึงให้
ความส าคัญกับการสื่อสารกับกลุ่มของผลประโยชน์ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) เพ่ือท า
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ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมทั้งกลุ่มบุคคลที่เป็นสาธารณะได้ทราบถึงการบริหารจัดการ การ
ด าเนินกิจการขององค์กรธุรกิจที่มีจุดยืนเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, 2553, 
น. 315) ทั้งนี้ผู้ประกอบกิจการ ธุรกิจ ได้ท าการเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การท า VTR 
น าเสนอขององค์กร รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม รายงานประจ าปี เว็บไซต์ของบริษัท  รายงาน
ในรูปแบบ 56-1 ที่ใช้กับบริษัทจดทะเบียน เป็นต้น 
 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก็ให้ความส าคัญกับ
การด าเนินงานของบริษัทที่จ าเป็นต้องมีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องและเก่ียวข้องกับการท า CSR. โดย
เริ่มแรกในปี พ.ศ. 2549 ก.ล.ต . ได้แต่งตั้งคณะท างานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียน ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดตั้ง
สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม Corporate Social Responsibility Institute (CSRI) ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 
คณะท างานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียน ได้ออกแนว
ทางการด าเนินการ “เข็มทิศธุรกิจเพ่ือสังคม” และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก็ได้มีประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ เรื่องเจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปรงใส และมีธรรมาภิบาล และ
ยังก าหนดเป็นภารกิจประการหนึ่งที่จะผลักดันให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ต้องด าเนิน
กิจการโดยค านึงถึงหลัก ธรรมาภิบาลที่ดีและมีการด าเนินกิจการที่มีงานด้าน CSR ดังนั้น ก.ล.ต. จึงมี
การส่งเสริมให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีการจัดท าคู่มือ หรือแนวทางการปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นไกด์ไลน์รวมทั้งยังผลักดัน สนับสนุนให้สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ได้มีการจัดตั้ง
ชมรม CSR Clubขึ้นในปี พ.ศ. 2552 เพ่ือเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินการด้าน 
CSR ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่เป็นสมาชิก (ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย,์ 2564) 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล โดยให้บริษัทจด
ทะเบียน และบริษัทที่ขออนุญาตออกเสนอขายหลักทรัพย์ ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ด้าน CSR ที่บริษัทได้ด าเนินการ ในเอกสารที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้แก่ รายงานประจ าปี แบบแสดง
รายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ในเว็บไซต์ของบริษัท และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ (แบบ 69-1) โดยให้เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไปและก.ล.ต. ได้
สนับสนุนสถาบันไทยพัฒน์ เพ่ือจัดท าดัชนีชี้วัดเพ่ือใช้ในการประเมินระดับการพัฒนาด้าน CSR และ
การป้องกันการมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น ส าหรับบริษัทที่จดทะเบียนจะมีตัวชี้วัดตั้งแต่ระดับ 
0 ถึงระดับ 5 เป็นครั้งแรกของประเทศไทย และบริษัทจดทะเบียนสามารถน าผลการประเมินเพ่ือ
น าไปพัฒนาและใช้ในการวางแผนให้กับบริษัท หรือองค์กรให้ดีขึ้นโดยแสดงข้อก าหนดตามแบบ 56-1 
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ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.44 /2556 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการ
รายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงนาม 
22 ตุลาคม พ.ศ. 2556 โดยบังคับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานตาม
มาตรา 56 มีหน้าที่ต้องจัดท าตามรูปแบบ และจัดส่งต่อ ก.ล.ต. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 
เป็นต้นไป ซึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) เป็นส่วนหนึ่งในรายงานที่แสดงฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานที่ต้องน าส่งต่อ ก.ล.ต. โดยมีระยะเวลาที่ต้องส่งแบบ 56 -1 ส าหรับ
บริษัทไทยที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 3 เดือนนับ
แต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี และต้องเป็นแบบ 56-1 รูปแบบใหม่ที่มีการเพ่ิมการเปิดเผยข้อมูล
เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทได้ด าเนินการ ทั้งนี้ แบบ 56-1 ที่เป็นรูปแบบเดิมจะไม่มีหัวข้อ
เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม(ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์. 2556. 
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.44 /2556) 
 ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ
การท า CSR ครบตามหลักการทั้ง 8 ข้อ ตามคู่มือจัดท าแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1แบบ 69-
1 ที่จัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และก่อนที่ จะมีการ
ประกาศใช้รายงานแบบ 56-1ที่เป็นรูปแบบใหม่ การเปิดเผยข้อมูลเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย บริษัทสามารถที่จะเลือกเปิดเผยข้อมูลเรื่องความรับผิดชอบต่อ
สังคมได้ตามความสมัครใจโดยไม่มีข้อบังคับหรือข้อก าหนด (นพวรรณ นาคะเลิศกวี, 2555; จันทนา 
ธนสารบริสุทธิ์, 2556) 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1)  เพ่ือศึกษาถึงการเปิดเผยข้อมูลภายใต้การก าากับดูแลกิจการที่ดีว่าปริมาณและเนื้อหา
ของการเปิดเผยข้อมูลเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ในภาพรวมของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีรายชื่อหลักทรัพย์ในกลุ่ม ดัชนี SET 50 (SET 50 INDEX) ตาม
แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมท่ี จัดท าโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้ก าหนดหลักการ
ไว้ 8 ข้อ ตามคู่มือการจัดท าแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1 

2)  เพ่ือศึกษาถึงทิศทางแนวโน้มของเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลเรื่องความ
รับผิดชอบต่อสังคม ส าหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีรายชื่อ
หลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET 50 (SET 50 INDEX) ที่เป็นภาพรวมในปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2563 
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ค าถามส าหรับการศึกษา 
 

1)  การเปิดเผยข้อมูลภายใต้การก าากับดูแลกิจการที่ดีว่าจะมีปริมาณและเนื้อหาของการ
เปิดเผยข้อมูลเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ในภาพรวมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ที่มีรายชื่อหลักทรัพย์ในกลุ่ม ดัชนี SET 50 (SET 50 INDEX) เป็นอย่างไร 

2)  แนวโน้มของเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม 
ส าหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีรายชื่อหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET 50 
(SET 50 INDEX) ที่เป็นภาพรวมในปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2563 มีทิศทางอย่างไร 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  

งานวิจัยของฐิติมา กิ่งแก้ว (2554) ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเปิดเผยข้อมูล
ด้านสิ่งแวดล้อม ตามความสมัครใจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยในปี 
พ.ศ. 2553 ซึ่งกล่าวว่า แนวทางการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมนั้น ไม่ได้มีข้อก าหนด รูปแบบและ
ขนาดของการเปิดเผยไว้อย่างชัดเจน แต่การเปิดเผยข้อมูลเกิดข้ึนโดยเป็นการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร
ขององค์กรนั้น โดยมีผลการศึกษาว่าบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมพลังงาน และ
สาธารณูปโภค อุตสาหกรรมกระดาษและวัสดุการพิมพ์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ จะ
เปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมมากกว่าบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ บริษัทที่มีระดับบรรษัทภิ
บาลระดับดีเลิศจะเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมมากกว่าบริษัทที่มีระดับบรรษัทภิบาลในระดับอ่ืน ๆ 
บริษัทที่มีหนี้สูงจะเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในระดับที่ต ่า และบริษัทที่มีการตรวจสอบบัญชีโดย
ส านักงานสอบบัญชีที่เป็น Big 4 หรือเป็นอันดับต้นๆจะเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมมากกว่าบริษัทท่ี
มีการตรวจสอบบัญชีโดยส านักงานสอบบัญชีที่ไม่ใช่ Big 4 

งานวิจัยของพรพัตรา เอ่ียวประดิษฐ์ (2555) ได้ท าการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะเฉพาะของกิจการ และการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียนในดัชนี SET 
100 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งกล่าวว่า การเปิดเผยข้อมูล ด้านความรับผิดชอบ ต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมในกลุ่มประเทศที่ก าลังพัฒนาจะเป็นไปในลักษณะด าเนินการเปิดเผยด้วยความสมัคร
ใจ ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยจะมีประโยชน์กับบริษัทในการให้ข้อมูลกับนักลงทุนได้อย่างละเอียดและชัดเจน 
โดยมีผลการศึกษาว่า บริษัทที่มีมูลค่าสินทรัพย์รวมสูงกว่าจะมีการเปิดเผย ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่ 
ครอบคลุมมากกว่าบริษัทที่มีมูลค่าสินทรัพย์รวมที่ต ่ากว่า 
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งานวิจัยของจันทนา ธนสารบริสุทธิ์ (2556) ได้ท าการศึกษาระดับของการเปิดเผยข้อมูลและ
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของบริษัท กับการเปิดเผยข้อมูลด้าน สังคมและสิ่งแวดล้อมของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI  ส าหรับปี พ.ศ. 2555 ได้ กล่าวถึง ทฤษฎีตัวแทน 
(Agency Theory) ว่าการเปิดเผยข้อมูลจะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์ระหว่าง
ผู้บริหารของบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง และกล่าวถึงทฤษฎีความชอบธรรม (Legitimacy 
Theory) ว่าการเปิดเผยข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้บุคคลภายนอกได้ทราบ และเข้าใจถึงการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือให้ตรงกับความคาดหวังของสังคม โดยมีผลของการศึกษาว่า 
บริษัทที่อยู่ ในอุตสาหกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม (อุตสาหกรรมพลังงาน และ
สาธารณูปโภค กับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์) มีแนวโน้มที่จะเปิดเผยข้อมูลมากกว่า
อุตสาหกรรมอ่ืน และบริษัทขนาดใหญ่มีแนวโน้มที่จะเปิดเผยข้อมูลมากกว่าบริษัทขนาดเล็ก 

งานวิจัยของสุภลักษณ์ มานิตศรศักดิ์ (2556) ได้ท าการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี กับการเปิดเผยข้อมูลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ MAI ส าหรับปี พ.ศ. 2555 โดยมีผลการศึกษาว่า บริษัทที่มีขนาดใหญ่มีแนวโน้มที่จะ
เปิดเผยข้อมูลมากกว่า บริษัทที่มีขนาดเล็ก และบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน กลุ่ม
สาธารณูปโภค กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ จะเปิดเผยข้อมูลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
มากกว่าบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม อุตสาหกรรมอ่ืน 
 

วิธีการศึกษาวิจัย 
  

ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้เพ่ือบรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยทั้ง 2 วัตถุประสงค์ โดยผู้
ศึกษาวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้หลักการ วิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) เพ่ือศึกษาถึง
ปริมาณการเปิดเผยข้อมูลเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ที่มีรายชื่อหลักทรัพย์อยู่ในกลุ่มดัชนี SET 50 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2558 พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2563 
 การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) สามารถน าไปใช้วิเคราะห์กับข้อความทุกชนิด 
เช่น สุนทรพจน์ (Speeches) งานเขียน (Letters) บทความ (Articles) รวมถึงข้อความในรูปภาพ 
(Pictures) วีดีโอ (Video) ภาพยนตร์ (Film) หรือสื่อภาพอ่ืน ๆ (Visual media) เพ่ือแยกแยะเนื้อหา 
ข้อความของการสื่อสารต่าง ๆ (Rose, Spinks & Canhoto, 2015) นอกจากนี้การวิเคราะห์เนื้อหายัง
ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาถึงเรื่องการเปิดเผยข้อมูลทางสังคม เนื่องจากวิธีดังกล่าวจะช่วยบอก
ถึงปริมาณและลักษณะของการเปิดเผยข้อมูล (Krippendorf, 1989) ทั้งนี้ข้อดีของการใช้วิธีการ 
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วิเคราะห์เนื้อหาในกระบวนการศึกษาวิจัย คือการวิเคราะห์เนื้อหาช่วยให้เข้าใจข้อมูลได้อย่างแม่นย า
และลึกซึ้ง โดยไม่มีข้อจ ากัดทางด้านมุมมองหรือวิธีการวิจัย และอาจสามารถค้นพบทฤษฎีใหม่ได้ 
(Merriam, 2002, p. 5) ในการวิเคราะห์เนื้อหาต้องเลือกหน่วยของเนื้อหา (Content Unit) เพ่ือเป็น
เกณฑ์ในการตรวจสอบถึงปริมาณการเปิดเผยข้อมูล โดยการนับข้อความการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งหน่วย
ของเนื้อหามี ด้วยกันหลายประเภท ได้แก่ การนับจ านวนค า (Words) การนับจ านวนประโยค 
(Sentences) และ การนับจ านวนหน้า (Pages) เป็นต้น (Gray, Kouhy & Lavers ,1995) ทั้งนี้ การ
เลือกหน่วยที่ใช้ในการวิเคราะห์ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของหน่วยที่ใช้ในการวิเคราะห์และ
หน่วยของเนื้อหาดังกล่าวต้องรองรับการวัดการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
นั้น ๆ (Unerman, 2000) 
 ขั้นตอนของการศึกษาปริมาณการเปิดเผยข้อมูลนั้น เริ่มจาก (1)รวบรวมข้อมูลจากแบบ 
รายงาน 56-1 ของแต่ละบริษัท ปีละ 50 บริษัท เพ่ือแยกค าให้สอดคล้องกับทั้ง 8 ข้อ ของแต่ละ
บริษัท (2)นับจ านวนค าที่เปิดเผยในแต่ละข้อของหลักการทั้ง 8 ข้อ (3) หาผลรวมในแต่ละข้อของ
หลักการทั้ง 8 ข้อ ที่เป็นการรวมจ านวนค าของทุกกิจการ (4) น าผลรวมมาหาค่าเฉลี่ย (Average) 
รวมทั้งจ านวนค าที่ต ่าสุด สูงสุดในแต่ละด้าน โดยแยกแต่ละข้อตามหลักการทั้ง 8 ข้อ จากนั้นผู้
ศึกษาวิจัยท าการศึกษาถึงเนื้อหาของการเปิดเผยข้อมูลในภาพรวมของกิจการแยกตามหลักการแต่ละ
ข้อ ทั้งนี้ขั้นตอนดังกล่าวใช้กับการศึกษาข้อมูลของประชากรปี พ.ศ.2556 พ.ศ.2558 พ.ศ.2560 และ 
ปีพ.ศ. 2563 และเปรียบเทียบ วิเคราะห์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
 
ตารางแสดงแนวทางการปฏิบัติ 8 ข้อในการเปิดเผยข้อมูลเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจด
ทะเบียน ที่ก าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด าเนินงานที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย 
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ผลการศึกษา 
  

ปี พ.ศ. 2556 มีปริมาณการเปิดเผยข้อมูลตามหลักการแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 
8  ข้อ พบว่า เรื่องด้านการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม มีการเปิดเผยมากที่สุด โดยมีจ านวนค าเฉลี่ย 
1,313  ค า ล าดับรองลงมาคือ หลักการข้อที่ 6 เรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มีจ านวนค าเฉลี่ย 847 
ค า  หลักการข้อที่ 1 เรื่องการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม มีจ านวนค าเฉลี่ย 643 ค า หลักการ
ข้อที่ 8 การมีนวัตกรรมและเผยแพรานวัตกรรมฯ มีจ านวนค าเฉลี่ย 547 ค า หลักการข้อที่ 2 เรื่องการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มีจ านวนค าเฉลี่ย 235 ค า หลักการข้อที่ 4 เรื่องการปฏิบัติต่อแรงงานที่
เป็นธรรม มีจ านวนค าเฉลี่ย 159 ค า หลักการข้อที่ 5 เรื่องความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค มีจ านวนค า
เฉลี่ย 146 ค า และหลักการข้อที่ 3 การเคารพสิทธิมนุษยชน มีค่าเฉลี่ยจ านวนค าน้อยที่สุด 141 ค า 
 ปี พ.ศ. 2558 มีปริมาณการเปิดเผยข้อมูลตามหลักการแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 
8  ข้อ พบว่าหลักการที่ 7 เรื่องด้านการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม มีการเปิดเผยมากที่สุด โดยมี
จ านวนค าเฉลี่ย 1,413  ค า ล าดับรองลงมาคือ หลักการข้อที่ 6 เรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
จ านวนค าเฉลี่ย 1,272 ค า หลักการข้อที่ 2 เรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จ านวนค าเฉลี่ย 
456 ค า หลักการข้อที่ 5 เรื่อง ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค จ านวนค าเฉลี่ย 416 ค า หลักการข้อที่ 1 
เรื่องการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม จ านวนค าเฉลี่ย 304 ค า หลักการที่ 4 เรื่อง การปฏิบัติ
ต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม จ านวนค าเฉลี่ย 246 ค า หลักการที่ 8 เรื่อง การมีนวัตกรรมและเผยแพร่
นวัตกรรมฯ จ านวนค า 171 ค า และหลักการที่ 3 เรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน เป็นล าดับสุดท้าย มี
จ านวนค าเฉลี่ยน้อยที่สุด 124 ค า 
 ปี พ.ศ. 2560 มีปริมาณการเปิดเผยข้อมูลตามหลักการแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 
8  ข้อ พบว่าหลักการที่ 7 เรื่องด้านการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม มีการเปิดเผยมากที่สุด โดยมี
จ านวนค าเฉลี่ย 2,712  ค า ล าดับรองลงมาคือ หลักการข้อที่ 6 เรื่องการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม 
จ านวนค าเฉลี่ย 1,695 ค า หลักการข้อที่ 5 เรื่อง ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค จ านวนค าเฉลี่ย 498 
ค า หลักการข้อที่ 8 เรื่อง การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมฯ จ านวนค าเฉลี่ย 489 ค า หลักการ
ข้อที่ 2 เรื่องการต่อต้านการทุจริต จ านวนค าเฉลี่ย 432 ค า หลักการที่ 3  เรื่อง การเคารพสิทธิ
มนุษยชน จ านวนค าเฉลี่ย 199 ค า หลักการที่ 1 เรื่อง การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม จ านวน
ค า 161 ค า และหลักการที่ 4 เรื่องการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม เป็นล าดับสุดท้าย มีจ านวน
ค าเฉลี่ยน้อยที่สุด 133 ค า 
 ปี พ.ศ. 2563 มีปริมาณการเปิดเผยข้อมูลตามหลักการแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 
8  ข้อ พบว่าหลักการที่ 6 เรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มีการเปิดเผยมากที่สุด โดยมีจ านวนค า
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เฉลี่ย 1,910  ค า ล าดับรองลงมาคือ หลักการข้อที่ 7 เรื่องการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม จ านวนค า
เฉลี่ย 1,863 ค า หลักการข้อที่ 1 เรื่อง การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม จ านวนค าเฉลี่ย 
1,008 ค า หลักการข้อที่ 4 เรื่อง การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม จ านวนค าเฉลี่ย 450 ค า 
หลักการข้อที่ 3 เรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน จ านวนค าเฉลี่ย 352 ค า หลักการที่ 5 เรื่อง ความ
รับผิดชอบต่อผู้บริโภค จ านวนค าเฉลี่ย 280 ค า หลักการที่ 2 เรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
จ านวนค า 263 ค า และหลักการที่ 8 เรื่องการมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมฯเป็นล าดับสุดท้าย 
มีจ านวนค าเฉลี่ยน้อยที่สุด 251 ค า 
 แนวโน้มของปริมาณการเปิดเผยข้อมูลตามหลักการทั้ง 8 ข้อ ของบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักืรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีรายชื่ออยู่ในกลุ่มดัชนี SET 50 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปี พ.ศ.
2563 โดยรวม เพ่ิมขึ้น และเมื่อเปรียบเทียบปริมาณการเปิดเผยข้อมูลในแต่ละหลักการดังกล่าว 
พบว่าในปี พ.ศ. 2563 หลักการที่มีจ านวนค าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นมากที่สุด คือ เรื่องการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม โดยมีจ านวนค าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1,062 ค า (เพ่ิมขึ้น 125.23%)  และล าดับต่อมาคือ เรื่อง
การพัฒนาชุมชนหรือสังคมมีจ านวนค าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 550 ค า (เพ่ิมขึ้น 41.88%) เรื่องการประกอบ
กิจการด้วยความเป็นธรรมมีจ านวนค าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 365 ค า (เพ่ิมขึ้น 56.76%) เรื่องการปฏิบัติต่อ
แรงงานอย่างเป็นธรรมมีจ านวนค าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 291 ค า (เพ่ิมขึ้น 183.01%) เรื่องการเคารพสิทธิ
มนุษยชน มีจ านวนค าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 211 ค า (เพ่ิมขึ้น 149.64%) เรื่องความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค มี
จ านวนค าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น134 ค า (เพ่ิมขึ้น 91.78%) เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มีจ านวนค า
เฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 28 ค า (เพ่ิมขึ้น 11.91%) และหลักการที่มีจ านวนค าเฉลี่ยลดลง คือ เรื่องการมี
นวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมฯ โดยมีจ านวนค าเฉลี่ยลดลง 296 ค า (เป็นการลดลง 54.11%) 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

ส่วนที่ 1 ส าหรับปี พ.ศ. 2556 มีการเปิดเผยข้อมูลเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีรายชื่อหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET 50 โดยมี
ข้อมูลในการศึกษาทั้งหมด 48 บริษัท ส าหรับในภาพรวมมีจ านวนค าเฉลี่ย 4,032 ค า และถ้าหากแยก
ตามกลุ่มข้อมูลตามหลักการแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการทั้ง 8 ข้อ เรื่องที่มีการ
เปิดเผยมากที่สุดคือ เรื่องการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม (ค าเฉลี่ย 1,313 ค า) โดยบริษัทต่าง ๆ เน้น
เรื่องการด าเนินกิจกรรมเพ่ือร่วมพัฒนาสังคมและชุมชน ที่เน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชุนในการร่วมคิด 
รว่มพัฒนาอย่างยั่งยืน ล าดับรองลงมาคือ เรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (ค าเฉลี่ย 848 ค า) เรื่องการ
ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม (ค าเฉลี่ย 643 ค า) เรื่องการมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม 
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(ค าเฉลี่ย 547 ค า) เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (ค าเฉลี่ย 235 ค า) เรื่องการปฏิบัติต่อ
แรงงานอย่างเป็นธรรม (ค าเฉลี่ย 159 ค า) เรื่องความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค (ค าเฉลี่ย 146 ค า) และ
ล าดับสุดท้าย เรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน (ค าเฉลี่ย 141 ค า) และมีบริษัทจ านวน 7 บริษัทที่
เปิดเผยข้อมูลครบทั้ง 8 ข้อ 
 ส าหรับปี พ.ศ.2563 การเปิดเผยข้อมูลเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีรายชื่อหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET 50 โดยมีข้อมูลใน
การศึกษาท้ังหมด 50 บริษัท ส าหรับในภาพรวมมีจ านวนค าเฉลี่ย 6,377 ค า และถ้าหากแยกตามกลุ่ม
ข้อมูลตามหลักการแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดท าโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ที่ก าหนดไว้ 8 ข้อ เรื่องที่มีการเปิดเผยมากที่สุดคือ เรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (ค า
เฉลี่ย 1,910 ค า) โดยเนื้อหาส่วนมากมีการกล่าวถึงเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า การตระหนัก
ถึงความส าคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การป้องกันมลพิษทั้งทางอากาศ และน ้า การลดการใช้
พลังงาน การลดการใช้ทรพยากร และการใช้พลังงานสะอาด ล าดับรองลงมาคือ เรื่องการร่วมพัฒนา
ชุมชนหรือสังคม (ค าเฉลี่ย 1,863 ค า) เรื่องการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม (ค าเฉลี่ย 1,008 
ค า) เรื่องการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม (ค าเฉลี่ย 450 ค า) เรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน (ค า
เฉลี่ย 352 ค า) เรื่องความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค (ค าเฉลี่ย 280 ค า) เรื่อ งการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น(ค าเฉลี่ย 263 ค า) และล าดับสุดท้าย เรื่องการมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม (ค าเฉลี่ย 
251 ค า) ) และมีบริษัทจ านวน 8 บริษัทที่เปิดเผยข้อมูลครบทั้ง 8 ข้อ 
 ส่วนที่ 2 ส าหรับทิศทางการเปลี่ยนแปลงการเปิดเผยข้อมูลเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมใน
แบบ 56-1 ระหว่างปี พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2560 และพ.ศ. 2563 เมื่อท าการเปรียบเทียบ
ปริมาณการเปิดเผยข้อมูลเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักการ 8 ข้อ ของบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีรายชื่อหลักทรัพย์อยู่ในกลุ่มดัชนี SET 50 จ านวน 198 
บริษัท ผลของการศึกษาพบว่า ปริมาณการเปิดเผยข้อมูลในปี พ.ศ. 2558 เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2556 
โดยมีจ านวนค าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น จ านวน 370 ค า (เป็นการเพ่ิมขึ้น 8.40%) และเมื่อเปรียบเทียบปริมาณ
การเปิดเผยข้อมูลในแต่ละหลักการทั้ง 8 ข้อ พบว่าบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยที่มีรายชื่อหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET 50 ให้ความส าคัญในการเปิดเผยข้อมูลในเรื่อง
ความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ิมขึ้น 5 หลักการ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย คือเรื่องการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม (เฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 424 ค า ) เรื่องความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค (เฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 270 ค า ) เรื่อง
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  (เฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 221 ค า ) เรื่องการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม(เฉลี่ย
เพ่ิมขึ้น 100 ค า ) และสุดท้ายเรื่องการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม (เฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 87 ค า ) และมี 
3 หลักการที่มีปริมาณค าเฉลี่ยลดลง คือเรื่องการมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม (เฉลี่ยลดลง 376 
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ค า ) เรื่องการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม (เฉลี่ยลดลง 339 ค า ) และเรื่องการเคารพสิทธิ
มนุษยชน (เฉลี่ยลดลง 17 ค า)  โดยหลักการที่มีจ านวนค าเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนมากที่สุด คือ หลักการเรื่องการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยมีจ านวนค าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1,062 ค า (เป็นการเพ่ิมขึ้น 125.23%) และจาก
การวิเคราะห์ปริมาณการเปิดเผยข้อมูลโดยการพิจารณาร้อยละการเปลี่ยนแปลงที่เพ่ิมขึ้นของการ
เปิดเผยข้อมูล พบว่าหลักการที่มีร้อยละการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการเปิดเผยข้อมูลมากที่สุดเป็น
อันดับแรก คือหลักการเรื่องความรับผิดชอบผู้บริโภค มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น 184.93% ล าดับที่
สอง คือเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชั่นมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น 94.04% และล าดับที่สาม คือ
เรื่องการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน 52.72%  
 ส่วนผลของการศึกษาปริมาณการเปิดเผยข้อมูลพบว่าในปี พ.ศ. 2560 เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 
2558 โดยมีจ านวนค าเฉลี่ ยเพ่ิมขึ้น จ านวน 1,917 ค า (เป็นการเพ่ิมขึ้น 43.54%) และเมื่อ
เปรียบเทียบปริมาณการเปิดเผยข้อมูลในแต่ละหลักการทั้ง 8 ข้อ พบว่าบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีรายชื่อหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET 50 ให้ความส าคัญในการเปิดเผย
ข้อมูลในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ิมขึ้น 5 หลักการ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย คือเรื่องการ
ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม (เฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1,299 ค า) เรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (เฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 
423 ค า) เรื่องการมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม (เฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 318 ค า ) เรื่องการเคารพสิทธิ
มนุษยชน (เฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 75 ค า) และสุดท้ายเรื่องความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค (เฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 72 ค า ) 
และมี 3 หลักการที่มีปริมาณค าเฉลี่ยลดลง คือ เรื่องการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม (เฉลี่ย
ลดลง 143 ค า) เรื่องการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม (เฉลี่ยลดลง 113 ค า) และเรื่องการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น (เฉลี่ยลดลง 75 ค า) โดยหลักการที่มีจ านวนค าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นมากที่สุดคือ 
หลักการการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม เฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1,299 ค า (เป็นการเพ่ิมขึ้น 91.93%)และจาก
การวิเคราะห์ปริมาณการเปิดเผยข้อมูลโดยการพิจารณาร้อยละการเปลี่ยนแปลงที่เพ่ิมขึ้นของการ
เปิดเผยข้อมูล พบว่าหลักการที่มีร้อยละการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการเปิดเผยข้อมูลมากที่สุดเป็น
อันดับแรก คือหลักการเรื่องการมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น 
158.96% ล าดับที่สอง คือเรื่องการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น 91.93% 
และล าดับที่สาม คือเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน 60.48% 
 ส่วนผลของการศึกษาปริมาณการเปิดเผยข้อมูลพบว่าในปี พ.ศ. 2563 เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 
2560 โดยมีจ านวนค าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น จ านวน 58 ค า (เป็นการเพ่ิมขึ้น 0.91%) และเมื่อเปรียบเทียบ
ปริมาณการเปิดเผยข้อมูลในแต่ละหลักการทั้ง 8 ข้อ พบว่าบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยที่มีรายชื่อหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET 50 ให้ความส าคัญในการเปิดเผยข้อมูลในเรื่อง
ความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ิมขึ้น 4 หลักการ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย คือเรื่องการการประกอบ
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กิจการด้วยความเป็นธรรม (เฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 847 ค า) เรื่องการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม (เฉลี่ย
เพ่ิมขึ้น 317 ค า) เรื่องการการดูแลรักษษสิ่งแวดล้อม (เฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 215 ค า) และสุดท้ายเรื่องการ
เคารพสิทธิมนุษยชน (เฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 153 ค า) และมี 4 หลักการที่มีปริมาณค าเฉลี่ยลดลง คือเรื่องการ
ร่วมกันพัฒนาชุมชนหรือสังคม (เฉลี่ยลดลง 849 ค า) เรื่องความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค (เฉลี่ยลดลง 
218 ค า และเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (เฉลี่ยลดลง 169 ค า ) โดยหลักการที่มีจ านวนค า
เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นมากที่สุด คือ หลักการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม เฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 317 ค า (เป็นการ
เพ่ิมขึ้น 238.34%) และจากการวิเคราะห์ปริมาณการเปิดเผยข้อมูลโดยการพิจารณาร้อยละการ
เปลี่ยนแปลงที่เพ่ิมขึ้นของการเปิดเผยข้อมูล พบว่าหลักการที่มีร้อยละการเปลี่ ยนแปลงของปริมาณ
การเปิดเผยข้อมูลมากท่ีสุดเป็นอันดับแรก คือหลักการเรื่องการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม มี
การเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น 526.08% ล าดับที่สอง คือเรื่องการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม มีการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น 238.34% และล าดับที่สาม คือเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน มีการเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมข้ึน 76.88% 

อภิปรายผลการศึกษา การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการทั้ง 8 ข้อ 
ของบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีรายชื่ออยู่ในกลุ่มดัชนี SET 50 Index 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2560 และพ.ศ. 2563 ในภาพรวม พบว่าบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ใน SET 50 ของแต่ละปี มีปริมาณการเปิดเผยข้อมูลการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมที่เพ่ิมมากขึ้นทุก ๆ ปี โดยเฉพาะการให้ความส าคัญกับ
ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ที่มีการด าเนินงานการปกป้องสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การใช้ทรัพยากรณอย่างคุ้มค่า การสร้างจิตใต้ส านึกที่ดีในการอนุรักษ์ และการลดใช้สารเคมีที่
มีผลกระทบต่อระบบนิเวศ การให้ความส าคัญด้านการร่วมกันพัฒนาชุมชน และสังคม โดยให้
ความส าคัญกับการพัฒนาที่ ยั่ งยืนสอดคล้องกับ เป้ าหมายการพัฒนา SDGs (Sustainable 
Development Goals) โดยค านึงถึงความต้องการในการท ากิจกรรมของกิจการที่จะท าให้แก่ชุมชน
นั้น ๆ ผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในทุก ๆ 
ด้าน สร้างการเติบโตไปพร้อมๆกันกับชุมชน และการให้ความส าคัญกับด้านการประกอบกิจการด้วย
ความเป็นธรรมโดยมีการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ในห่วงโซ่คุณค่า การเคารพสิทธิใน
ทรัพย์สิน ตลอดจนส่งเสริมการเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ การประกอบกิจการด้วย
ความเป็นธรรม เป็นการปฏิบัติอย่างมี จริยธรรมของกิจการหนึ่งต่อกิจการอ่ืน และสัมพันธภาพ
ระหว่างกิจการที่รวมถึงบุคคลแต่ละบุคคลกับหน่วยงานของรัฐและกิจการที่เกี่ยวข้อง อื่นๆ ได้แก่ ผู้ถือ
หุ้น คู่ค้า คู่สัญญารับจ้าง ลูกค้า คู่แข่ง และสมาคมวิชาชีพ เป็นต้น จากทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงการให้
ความส าคัญด้านการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ที่มีจ านวนปริมาณการเปิดเผย
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ข้อมูลเพ่ิมมากขึ้นทุกปี ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาปริมาณการเปิดเผยข้อมูลด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในอดีตของมัทนชัย สุทธิพันธุ์ (2555) ศึกษาจากการรายงานประจ าปีของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใน SET 50 พบว่าองค์กรธุรกิจให้ความส าคัญต่อการรายงาน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
พรรณี กัมพลกัญจนา (2557) ที่ศึกษาทิศทางการเปลี่ยนแปลงการเปิดเผยข้อมูลเรื่องความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในแบบ 56-1 ระหว่างปี พ.ศ. 2556 และปี พ.ศ. 2557 เพ่ือท าการเปรียบเทียบปริมาณการ
เปิดเผยข้อมูลเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการ 8 ข้อ ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีรายชื่อหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET 100 พบว่าปริมาณการเปิดเผย
ข้อมูลในปี พ.ศ. 2557 เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2556 

ข้อเสนอแนะ จากการศึกษาการเปิดเผยข้อมูลเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ตามแนวทาง
ความรับผิดชอบต่อสังคมที่จัดท าโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งก าหนดหลักการไว้ 8 ข้อ 
ส าหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีรายชื่อหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET 
50 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2563 นั้น และเพ่ือให้สามารถ
น าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากขึ้น ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะในการศึกษาเพ่ิมเติมต่อยอด
การศึกษาในครั้งนี้ต่อไป ผู้วิจัยขอเสนอแนะให้ 

1) ควรเพ่ิมจ านวนปีส าหรับข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาติดต่อกันทุกปี เพื่อท าการศึกษา
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของการเปิดเผยข้อมูลเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ตามหลักการ
ทั้ง 8 ข้อ 

2) งานวิจัยนี้มีกลุ่มตัวอย่างเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยที่มีรายชื่อหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET 50 เท่านั้น ดังนั้นการศึกษาในอนาคตสามารถ
ท าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างอ่ืน เช่น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทั้งหมด หรือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีราบชื่ออยู่ใน SET 100 หรือ บริษัทที่อยู่ใน
ตลาด MAI (Market for Alternative Investment - MAI) เป็นต้น 

3) ควรมีการศึกษาการเปิดเผยข้อมูลเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ตาม
หลักการทั้ง 8 ข้อ ที่อยู่ในรายงานความยั่งยืน หรือรายงานประจ าปี ของแต่ละบริษัท 

4) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างความสัมพันธ์ของปริมาณการเปิดเผยข้อมูล
ในแต่ละด้าน กับความสอดคล้องของราคาหุ้นของแต่ละบริษัท 
 
 
 



419 
 

บทความการศึกษาวิชาการศึกษาค้นควา้อิสระของ 
นักศกึษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก  

เอกสารอ้างอิง 
 
กองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ. (2550). CSR: พลังบริหารธุรกิจยุคใหม่. กรุงเทพฯ: มติชน.  
คณะท างานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียน. (2551). เข็ม 

ทิศธุรกิจเพ่ือสังคม. กรุงเทพฯ: สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม. 
จันทนา ธนสารบริสุทธิ์. (2556). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของบริษัทกับการเปิดเผยข้อมูล 

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม: การณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
(การศึกษาด้วยตนเองปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
กรุงเทพฯ.  

ฐิติมา กิ่งแก้ว. (2554). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมตามความสมัครใจของ 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (การศึกษาด้วยตนเองปริญญา
มหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ.  

นพวรรณ นาคะเลิศกวี. (2555). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของบริษัทกับระดับการ  
เปิดเผยข้อมูล: การณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(การศึกษาด้วยตนเองปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
กรุงเทพฯ.  

พรพัตรา เอ่ียวประดิษฐ์. (2554). ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะเฉพาะของกิจการและการเปิดเผยข้อ  
มูลด้านสิ่งแวดล้อม ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีรายชื่อ
หลักทรัพย์ใน SET 100 (การศึกษาด้วยตนเองปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ.  

พิพัฒน์ นนทนาธรณ์. (2553). การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร. กรุงเทพฯ: บริษัท  
ธิงค ์บียอนด์ บุ๊คส์.  

สุภลักษณ์ มานิตศรศักดิ์. (2556). การก ากับดูแลกิจการที่ดีกับการเปิดเผยข้อมูลด้านสังคม  
กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (การศึกษาด้วยตนเองปริญญา
มหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ.  

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์. (2556 ก). ประกาศคณะกรรมการ 
ก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.44 /2556. สืบค้นจาก https://publish.sec.or.th/nrs/6443s.pdf . 

 
 
 



420 
 

บทความการศึกษาวิชาการศึกษาค้นควา้อิสระของ 
นักศกึษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก  

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์. (2564). ผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุน  
Stakeholders: สรุปการวิเคราะห์ความต้องการ และการตอบสนองความต้องการของผู้มี
ส่วนร่วมในตลาดทุน. สืบค้นจาก https://www.sec.or.th/th/pages/aboutus/ 
stakeholdersincapitalmarket.aspx  

Gray, R., Kouhy, R., & Lavers, S. (1995). Constructing a research database of social and 
environmental reporting by UK companies. Accounting, Auditing & 
Accountability Journal, 8(2), 78-101 

Krippendorff, K. (1989). Content analysis. In E. Barnouw, G. Gerbner, W. Schramm, T. L. 
Worth, & L. Gross (Eds.), International encyclopedia of communication 
(pp.403-407). New York: NY: Oxford University Press.  

Merriam, S. B. (2002). Introduction to qualitative research. San Francisco, CA: Jossey-
Bass.  

Rose, S., Spinks, N., & Canhoto, A.I. (2015). Quantitative content analysis: 
Management research, New York: Rutledge. 

Unerman, J. (2000). Methodological issues - Reflections on quantification in corporate 
social reporting content analysis, Accounting, Auditing & Accountability 
Journal, 13(5), 667-681. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sec.or.th/th/pages/aboutus/


421 
 

บทความการศึกษาวิชาการศึกษาค้นควา้อิสระของ 
นักศกึษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก  

แนวทางในการขับเคลื่อนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
ของรัฐบาล กรณีศึกษาโครงการงบจังหวัดละ 200 ล้านบาท  

ในพ้ืนที่อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
 

ชนินทร  ใหม่อุด* 
 

บทคัดย่อ 
  

ทั้งภัยแล้งและอุทกภัยมีปัจจัยที่ส าคัญที่ก่อให้เกิดภัยนั่นคือ “น ้า” ภัยแล้งคือสภาวะที่ขาด
แคลนน ้า ส่วนอุทกภัยคือสภาวะที่มีน ้ามากเกินไป อีกทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหาของภัยทั้งสอง
ประเภทนั้นก็มีบางเรื่องที่คล้ายคลึงหรือมีความเชื่อมต่อกัน โดยมีการบูรณาการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องน ้าและการพัฒนาแหล่งน ้า เช่น กรมชลประทาน 
กรมทรัพยากรน ้า กรมทรัพยากรน ้าบาดาล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ เป็นต้น เพ่ือจะให้มีการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัยอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาในระยะยาวด้วยการสร้างเขื่อน ฝาย แหล่งกัก
เก็บน ้า เพ่ือให้มีที่เก็บน ้าในฤดูฝนมากยิ่งขึ้น เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอุทกภัย และเป็นการเก็บน ้าไว้
บรรเทาปัญหาภัยแล้งในฤดูแล้ง การขุดลอกแหล่งน ้าเพ่ือให้แหล่งน ้าที่ตื้ นเขินหรือมีเศษซากที่กีด
ขวางทางน ้าสามารถระบายได้โดยสะดวก รวมไปถึงสามารถรองรับน ้าได้มากข้ึนในฤดูฝนและเก็บไว้ใช้
ในฤดูแล้ง 
 การศึกษาเรื่อง “แนวทางในการขับเคลื่อนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและ
อุทกภัยของรัฐบาล กรณีศึกษาโครงการงบจังหวัดละ 200 ล้านบาท ในพ้ืนที่อ าเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก” มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาการขับเคลื่อนแผนแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพ้ืนที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพ้ืนที่อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
รวมทั้งศึกษาสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนและแนวทางการแก้ไขปัญหา เพ่ือเสนอแนวทางใน
การขับเคลื่อนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยของรัฐบาล โดยในการวิจัยครั้งนี้
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งศึกษาจากเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกจากบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่
หรือมีส่วนร่วมในการจัดท าโครงการเสนอตามแผนแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพ้ืนที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยที่ได้รับอนุมัติโครงการในพ้ืนที่อ าเภอวังทอง 
 

ค าส าคัญ: สาธารณภัย, การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย, งบจังหวัดละ 200 ล้านบาท,       
             คลังโครงการ 

 
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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บทน า 
 
รัฐบาลโดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เห็นชอบให้ด าเนินการตาม

แผนแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและ
อุทกภัย ที่ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมมาตรการ แผนงาน/
โครงการต่างๆ ที่มีความพร้อม และสามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็วเพ่ือแก้ไขและบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดต่างๆ ตามหนังสือส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด 
ที่ นร 0505/ว(ล) 26612 ลงวันที่  20 สิงหาคม 2562 ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้จัดท าแผนการ
ด าเนินการตามแผนงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการส ารองจ่าย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินจ าเป็น จ านวนเงิน 15,800 ล้านบาท  แบ่งออกเป็น 74 จังหวัดๆ ละ 200 ล้านบาท 
และส าหรับจังหวัดสุรินทร์ และบุรีรัมย์ ได้รับการอนุมัติจ านวน 500 ล้านบาท เนื่องจากนายกรัฐมนตรี
ลงพ้ืนที่ทั้งสองจังหวัดซึ่งเป็นจังหวัดขนาดใหญ่และมีประชาชนได้รับความเดือดเป็นจ านวนมาก และ
ต้องการพัฒนาแหล่งน ้า น ้าอุปโภค บริโภคอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้งบประมาณดังกล่าวมีแนวทางปฏิบัติที่
ก าหนดว่าห้ามน าไปใช้ซื้อครุภัณฑ์ การจัดประชุมสัมมนา การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ คา่เบี้ย
เลี้ยง ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา และค่าเดินไปทางราชการต่างๆ 

แนวทางปฏิบัติของแผนแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่อัน
เนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย เริ่มจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 
พ.ศ. 2562 โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 
ตารางท่ี 1  แสดงขั้นตอนการเสนอของบประมาณ 
 

การด าเนินการ วัน เดือน ปี ระยะเวลา  
(วันท าการ) 

1. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 1 
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสั่งการ
ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเตรียมเสนอ
โครงการ 

21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
 

1 
 

3. กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งให้จังหวัด
เตรียมแผนงานโครงการ 

22 - 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 2 
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ตารางท่ี 1  (ต่อ) 
 

  

การด าเนินการ วัน เดือน ปี ระยะเวลา  
(วันท าการ) 

4. กระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ืออนุมัติ
งบกลาง รายการส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินจ าเป็น 
จ านวนเงิน 15,800 ล้านบาท 

27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 1 

5. กระทรวงมหาดไทยแจ้งจังหวัดด าเนินการ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 1 
6. จังหวัดจัดประชุมเพ่ือพิจารณาแผนงานหรือ
โครงการที่เสนอเพ่ือขอรับงบประมาณ 

2 กันยายน พ.ศ. 2562 1 

7. จังหวัดส่งค าของบประมาณไปยังกองจัดท า
งบประมาณเขตพ้ืนที่ 

3 – 5 กันยายน พ.ศ. 2562 3 

8. กองจัดท างบประมาณเขตพ้ืนที่อนุมัติค าขอ 6 – 9 กันยายน พ.ศ. 2562 2 
9. กองจัดท างบประมาณท าใบจัดสรรงบประมาณ  10 – 11 กันยายน พ.ศ. 2562 2 
10. จังหวัดเตรียมการส าหรับการจัดซื้อจัดจ้าง 12 – 24 กันยายน พ.ศ. 2562 9 
11. ด าเนินการลงนามในสัญญา 19 – 30 กันยายน พ.ศ. 2562 8 

 
แหล่งที่มา: (ร่าง) แนวทางปฏิบัติโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน

พ้ืนที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
20 สิงหาคม 2562 

 
จากข้อมูลจะเห็นได้ว่านับแต่วันที่มีมติเห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนจนถึงวันสุดท้ายนั้นมี

ระยะเวลาเพียง 42 วันเท่านั้น ซึ่งหากตัดวันหยุดราชการออกไป จะท าให้เหลือวันท าการของราชการ
จริงๆ เพียงประมาณ 30 วันเท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาที่สั้นมากกับการเสนอโครงการที่มีจ านวน
งบประมาณรวมกว่า 15,800 ล้านบาท ที่แต่ละจังหวัดได้รับจัดสรรมาจังหวัดละ 200 ล้านบาท 

ในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกจะได้รับการอนุมัติงบประมาณส าหรับโครงการต่างๆ ที่เสนอ
ขอรับงบประมาณ จ านวน 188 โครงการ วงเงิน 188,126,600 บาท แต่สามารถด าเนินการได้เพียง 
179 โครงการ วงเงิน 119,035,164.47 บาทเท่านั้น มีโครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้หรือมีการ
ยกเลิกโครงการ จ านวน 9 โครงการ วงเงิน 40 ,344,600 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.79 ของ
โครงการทั้งหมด และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.45 ของงบประมาณทั้งหมด ในขณะที่อ าเภอวังทอง
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ได้รับการอนุมัติโครงการและจัดสรรงบประมาณทั้งหมด 18 โครงการ วงเงิน 20,592,500 บาท แต่
สามารถด าเนินการได้เพียง 15 โครงการ วงเงิน 11,028,317 บาท ไม่สามารถด าเนินการได้หรือมีการ
ยกเลิกโครงการ จ านวน 3 โครงการ วงเงิน 4,910,400 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.67 ของ
โครงการทั้งหมด และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.85 ของงบประมาณทั้งหมด แม้จ านวนโครงการจะ
น้อยแต่เม็ดเงินนั้นมาก แสดงว่าโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการหรือมีการยกเลิกเป็นโครงการที่มีขนาด
ใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณจ านวนมากนั่นเอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงส่งผลให้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยไม่ได้
รับการแก้ไข และประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อนกันอยู่ต่อไป 
 

ค าถามการวิจัย 
แนวทางในการขับเคลื่อนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยของรัฐบาล งบ

จังหวัดละ 200 ล้านบาท ในพื้นท่ีอ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ควรเป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1)  เพ่ือศึกษาการขับเคลื่อนแผนแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นท่ีอันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพ้ืนที่อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

2)  เพ่ือศึกษาสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนแผนแก้ไขและบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพ้ืนที่อ าเภอวังทอง 
จังหวัดพิษณุโลก 

3)  เพ่ือศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการขับเคลื่อนแผนแก้ไขและบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพ้ืนที่อ าเภอวังทอง 
จังหวัดพิษณุโลก 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

1)  เชิงเนื้อหา การวิจัยนี้จะท าการศึกษาการขับเคลื่อนแผนแก้ไขและบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยของรัฐบาลใน
พ้ืนที่ กระบวนการเตรียมความพร้อมของการด าเนินการของพ้ืนที่ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินการขับเคลื่อนแผนดังกล่าว 

2)  เชิงพ้ืนที่การศึกษา การวิจัยนี้จะท าการศึกษาในพ้ืนที่อ าเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก ซึ่งได้เสนอโครงการหรือแผนงานและได้รับการอนุมัติให้ด าเนินการตามแผนแก้ไขและ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย 
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3)  เชิงระยะเวลา การวิจัยนี้จะท าการศึกษาตั้งแต่เดือน กันยายน ถึง พฤศจิกายน 
พ.ศ.2564 รวมเป็นระยะเวลา 3 เดือน 

 

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย 
  

เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ (2553) ได้ให้ความหมาย “การจัดการสาธารณภัย” ว่าหมายถึง 
การน าความรู้จากหลายๆ สาขาวิชามาใช้ร่วมกันในการสังเกตและวิเคราะห์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นโดยมี
เป้าหมายเพ่ือปรับปรุงแก้ไขวิกฤติให้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการป้องกัน (Prevention) การบรรเทา 
(Mitigation) การเตรียมการ (Preparedness) การตอบสนองอย่างฉุกเฉิน (Emergency) และการ
ฟ้ืนฟู (Recovery) โดยสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ส าคัญของการจัดการสาธารณภัย ได้แก่ 

1)  ลักษณะของภัยปัจจุบันมีความสลับซับซ้อนมากกว่าที่เคยเกิดขึ้นในอดีต และมี
ความยากท่ีจะสามารถจัดการได้โดยหน่วยงานเพียงหน่วยงานเดียว เช่น กรมชลประทานสามารถช่วย
ดูแลเรื่องป้องกันน ้าท่วม แต่ไม่สามารถจัดการโรคระบาดที่มีสาเหตุมาจากน ้าท่วมได้ ซึ่งกรมควบคุม
โรคจะมีความสามารถในการจัดการเรื่องดังกล่าว เหตุนี้การจัดการสาธารณภัยจึงเป็นการผสมผสาน
ของการปฏิบัติงานหลายๆ อย่างเข้าด้วยกัน 

2)  ภารกิจของการจัดการสาธารณภัยมีหลายประเภทและมีทั้งภารกิจระยะสั้นและ
ระยะยาว บางภารกิจสามารถที่จะด าเนินการหรือเตรียมการไว้ก่อนได้ เช่น การป้องกันสาธารณภัย 
ในขณะที่บางภารกิจจะต้องเป็นเรื่องที่ต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน เช่น การตอบสนองต่อภัยพิบัติ 
ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความคล่องตัวสูง สามารถปฏิบัติภารกิจได้ทั้งในยามปกติและยาม
ฉุกเฉิน ตารางการท างาน ระบบงบประมาณ และงานแผนจะต้องมีความพร้อมสอดรับกับเหตุการณ์ที่
เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา 

3)  การลงทุนกับการป้องกันสาธารณภัยเป็นสิ่งที่ประเมินผลได้ยาก เพราะเมื่อมี
การลงทุนไปแล้วแต่ไม่เกิดสาธารณภัยก็จะก่อให้เกิดความยากในการประเมินความคุ้มค่าของการ
ลงทุนด้านสาธารณภัยนั้น ดังนั้นในหลายประเทศจึงมองว่างบประมาณที่ใช้ในการลงทุนเพ่ือป้องกัน
การเกิดสาธารณภัยเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุ แต่เมื่อเกิดภัยพิบัติร้ายแรงขึ้นจึงจะ
ตระหนักถึงความส าคัญ แต่เมื่อเหตุการณ์ผ่านไประยะหนึ่งก็จะลืมเหตุร้ายที่ผ่านมา ท าให้เกิดการ
ละเลยในการป้องกันสาธารณภัย 

4)  งานด้านสาธารณภัยมักจะเกี่ยวข้องกับความเสียหายขนาดใหญ่ของประชาชน 
การปฏิบัติงานจึงเป็นที่จับจ้องโดยสายตาของประชาชนและสังคมอยู่ตลอดเวลา จึงมีโอกาสในการถูก
วิพากษ์วิจารณ์ในการท างานมากกว่าหน่วยงานประเภทอื่น 
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การเกิดภัยพิบัติแต่ละครั้งสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่าสูง ในขณะเดียวกันภัยพิบัติส่วน
ใหญ่มักเกิดโดยที่ไม่ได้ตั้งตัว ดังนั้นการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติจึงมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือ
การเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติท าให้ระดับความเสียหายเมื่อเกิดภัยพิบัติมีความรุนแรงลดลง แต่
ข้อเสียของการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติคือเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่สูญเปล่าหาก
ภัยพิบัติไม่เกิดขึ้นตามที่คาดการณ์ไว้ โดยเรื่องการวางแผนเพ่ือรับมือภัยพิบัติ (Counter-Disaster 
Plan) นั้นยังมีการโต้แย้งกันเองในหมู่ผู้บริหารงานสาธารณภัย โดยแนวความคิดมี 2 ด้าน ได้แก่ 

แนวความคิดแรกเห็นว่าการจัดท าแผนเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติเป็นเรื่องที่สิ้นเปลือง เพราะไม่
อาจรู้ได้เลยว่าจะเกิดภัยพิบัติขึ้นเมื่อไร หากมีการเตรียมแล้วแต่ไม่ได้ใช้งานจริงก็เท่ากับสูญเปล่า 
ดังนั้นการรอให้เกิดภัยพิบัติก่อนแล้วด าเนินการช่วยเหลือเป็นทางเลือกที่ดีกว่า และไม่สิ้นเปลือง
ทรัพยากรด้วย 

แนวความคิดที่สองกลับเห็นว่าแม้ว่าจะไม่รู้ว่าภัยพิบัติจะเกิดขึ้นเมื่อไร แต่หากมีการเตรียม
รับมือภัยพิบัติไว้ก่อน หากเกิดข้ึนเมื่อไรจะน ามาซึ่งเกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวง เพราะแต่ละฝ่าย
ไม่รู้ว่าจะต้องท าอะไรบ้าง ทรัพยากรในการจัดการมีเพียงพอหรือไม่ และบางครั้งก็ไม่รู้ว่าจะจัดการ
อย่างไร ดังนั้นการเตรียมพร้อมโดยมีแผนรับมือภัยพิบัติจะช่วยลดความเสียหายให้น้องลง โดยข้อ
ได้เปรียบของการมีแผนรับภัยพิบัติ ได้แก่ 

1)  การมแีผนจะช่วยท าให้ทุกฝ่ายเข้าใจวิธีการจัดการเมื่อมีภัยพิบัติเกิดข้ึน 
2)  ทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวข้องจะรู้บทบาทหน้าที่ในการจัดการสาธารณภัย 
3)  แผนรับมือภัยพิบัติจะเป็นแนวทางการประสานงานของฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
4)  มีการระบุความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
5)  สามารถจัดอบรมและฝึกซ้อมเพ่ือให้เกิดความคุ้นเคยและไม่ตื่นตระหนกเมื่อเกิด

ภัยพิบัติข้ึนจริง 
6)  การมีแผนรับมือภัยพิบัติจะท าให้ทราบถึงสมรรถนะของแต่ละฝ่ายว่าอยู่ในระดับ

ใด จะต้องจัดเตรียมอะไรบ้างเมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้น 
7)  แผนรับมือภัยพิบัติจะเป็นหลักฐานสนับสนุนในการขอรับงบประมาณจาก

รัฐบาลเพื่อรับมือกับภัยพิบัติ 
แม้ว่าแนวความคิดแรกจะมีส่วนที่ถูกในเรื่องการประหยัดงบประมาณส าหรับเตรียมการ 

เพราะไม่จ าเป็นต้องมีการเตรียมการใดๆ แต่นั่นก็เท่ากับน าเอาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมา
รองรับความเสี่ยง หากเกิดภัยพิบัติขึ้นจริงจะเกิดความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก 
ดังนั้นหากมีการจัดท าแผนรับมือภัยพิบัติในระดับที่เหมาะสมจะช่วยลดระดับความเสียหายลงไปได้ 
ทั้งนี้ไม่จ าเป็นต้องมีการเตรียมการไว้จนมากเกินควรเพราะอาจจะเกิดการใช้งบประมาณมากเกินไป 
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การท าแผนรับมือภัยพิบัติหรือแผนใดๆ ตามล้วนมีข้อจ ากัดทั้งสิ้น ทั้งนี้เพราะแผนทุกแผนนั้น
เป็นเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องอนาคตจึงเป็นการพยากรณ์ในระดับหนึ่ง สิ่งที่คาดการณ์ไว้อาจจะไม่
เกิดจริงก็ได้ แต่เพ่ือความไม่ประมาทจึงต้องมีการเตรียมการไว้ก่อนเสมอทุกครั้ง ด้วยเหตุผลนี้แผนทุก
แผนจึงจ าเป็นที่จะต้องได้รับการประเมินและตรวจสอบอยู่อย่างสม ่าเสมอ และแผนทุกแผนจะต้อง
สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ เมื่อสภาพแวดล้อมของแผนเปลี่ยนแปลงไปรายละเอียดของแผนก็ต้อง
ปรับเปลี่ยนตามไปด้วย และที่ส าคัญต้องยอมรับความจริงที่ว่าแผนที่ล้าสมัยและไม่ตรงกับความเป็น
จริงจะก่อให้เกิดอันตรายและมีความเสี่ยงกว่าการที่ไม่มีแผน 

ข้อจ ากัดของแผนรับมือภัยพิบัติอีกประการหนึ่งคือ หน่วยงานของรัฐมักจะท าแผนและอ้าง
เรื่องแผนมาสร้างความชอบธรรมในการปฏิบัติงาน แต่ในความเป็นจริงแล้วแผนนั้นจะไม่มีการปฏิบัติ
ตามแผน ทั้งนี้อาจจะเกิดจากการที่ขาดแคลนงบประมาณหรือขาดบุคลากร ลักษณะนี้ เรียกว่า “ดีแต่
ชื่อ” (Nominalism) ซึ่งท าให้เกิดความเข้าใจผิดคิดว่าแผนไม่ดีหรือแผนไม่มีประโยชน์ แต่แท้ที่จริง
แล้วเกิดจากฝ่ายปฏิบัติงานที่ไม่ได้ปฏิบัติตามแผน 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เพ่ือให้ทราบข้อมูลในประเด็นที่ก าหนดจากผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) เป็นรายบุคคล และ

ขออนุญาตบันทึกเสียงในขณะสัมภาษณ์ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญรวมทั้งสิ้น 20 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 
กลุ่ม ได้แก ่

1)  บุคลากรในหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการจัดท าโครงการเสนอตามแผน
แก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและ
อุทกภัยที่ได้รับอนุมัติโครงการ ในพ้ืนที่อ าเภอวังทอง 

2)  ผู้น าชุมชนหรือประชาชนที่มีบทบาทหน้าที่หรือมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยที่ได้รับอนุมัติโครงการ ในพื้นที่อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 
11 คน ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 9 คน 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและลักษณะของเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure 
Interview) โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูล แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย และ
น ามาก าหนดประเด็นและแนวค าถามในการสัมภาษณ์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดย
แบ่งแบบสัมภาษณ์ออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ชุดที่ 1 ส าหรับผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มที่ 1 และ
แบบสัมภาษณ์ชุดที่ 2 ส าหรับผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มท่ี 2 
 นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการช่วยเก็บข้อมูล ได้แก่ กล้องถ่ายรูป เครื่องบันทึกเสียง สมุด
จดบันทึกเพ่ือช่วยเก็บรายละเอียดในการสัมภาษณ์ โดยก่อนการบันทึกการสัมภาษณ์ทุกครั้งผู้วิจัยจะ
ขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์เพ่ือให้ความยินยอมก่อนทุกครั้ง 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1)  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาค้นคว้าและรวบรวม
ข้อมูลจากหนังสือ บทความ วารสาร รายงาน วิทยานิพนธ์ งานวิจัย และเอกสารที่เก่ียวข้อง รวมไปถึง
การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาเป็นพ้ืนฐานในการด าเนินการวิจัยก าหนดแนวค าถาม
ในการสัมภาษณ์ การสรุป และวิเคราะห์ผลการวิจัย 

2)  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยมีการก าหนดแนวค าถามไว้ล่วงหน้า และมี
ความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือให้ประเด็นค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ครอบคลุม
ข้อมูลที่ต้องการ โดยให้มีความเหมาะสมและมีความยืดหยุ่นในการตอบค าถาม 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยด าเนินการสังเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและ
อุทกภัยของรัฐบาล สภาพสถานการณ์ภัยแล้งและอุทกภัยของพ้ืนที่ รวมทั้งการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล
ภาคสนามจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเรียบร้อยแล้ว จึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา สังเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือหาเนื้อหาที่มีความสอดคล้องกัน เพ่ือสรุปและเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยของรัฐบาล กรณีศึกษาโครงการงบจังหวัดละ 200 ล้าน
บาท ในพื้นท่ีอ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยน าเสนอในรูปแบบของการพรรณนา 
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ผลการศึกษาวิจัยและอภิปรายผล 
  

ในการวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาโดยอาศัยข้อมูลจากเอกสารต่างๆ และการสัมภาษณ์บุคคลที่
เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรในหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการจัดท าโครงการเสนอตามแผนแก้ไขและ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยที่ได้รับ
อนุมัติโครงการในพ้ืนที่อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก และผู้น าชุมชนหรือประชาชนที่มีบทบาท
หน้าที่หรือมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยที่ได้รับอนุมัติโครงการในพื้นที่
อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก และน าข้อมูลที่ได้มาวิ เคราะห์เชิงเนื้อหา สังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหา
เนื้อหาที่มีความสอดคล้องกัน เพ่ือสรุปและเสนอข้อมูลในรูปแบบการพรรณา โดยมีผลการศึกษาวิจัย 
ดังนี้ 

1) การด าเนินนโยบายเร่งด่วนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยจะต้อง
มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและมีความพร้อมที่จะด าเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลด้านสาธารณ
ภัย อาทิ ภัยแล้ง และอุทกภัย ซึ่งจะต้องมีข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอ เพราะข้อมูลด้านสาธารณภัย
เหล่านี้จะต้องมีการเก็บรวบรวมมาเป็นระยะเวลาหลายปีซึ่งจะเป็นข้อมูลที่เป็นแนวโน้มหรือการ
คาดการณ์สถานการณ์ เช่น พ้ืนที่เสี่ยงภัย สถิติการเกิดภัย พ้ืนที่ที่ได้รับความเสียหาย มูลค่าความ
เสียหาย ปัญหา อุปสรรค และแผนการด าเนินในพ้ืนที่ แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลเหล่านี้นั้นจะต้องเป็น
ข้อมูลที่เป็นความจริง เกิดจากการส ารวจพ้ืนที่จริง และมีการจัดล าดับส ารวจข้อมูลใหม่ และกว่าจะ
ส ารวจเสร็จ เก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จ จนกระทั่งประมวลผลข้อมูลเสร็จ ก็อาจจะด าเนินการตาม
นโยบายเร่งด่วนไม่ทันแล้วก็ได้ความส าคัญอย่างถูกต้องด้วย ข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนจะท าให้มี
ความพร้อมในการด าเนินนโยบายมากกว่าการท่ีจะต้องมา 

2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยจะต้องมีการบูรณาการข้อมูลและมีการ
วางแผนร่วมกันอย่างเป็นระบบ เนื่องจากสาธารณภัยในปัจจุบันนั้นมีความหลากหลาย ซับซ้อน และ
ส่งผลกระทบหลายด้าน นี่เองจึงเป็นสาเหตุที่ว่าการจัดการสาธารณภัยนั้นไม่สามารถที่จะด าเนินการ
ได้โดยหน่วยงานเพียงหน่วยงานเดียว โดยเฉพาะอย่างในการจัดการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยใน
ระดับจังหวัดนั้นจะต้องมีการบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องและต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบโดย
ค านึงถึงการแก้ไขปัญหาในระยะยาวและมีความยั่งยืน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นในรูปแบบ
คณะกรรมการซึ่งส่วนราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องร่วมเป็นกรรมการ 

3) หน่วยงานในระดับพื้นที่จะต้องกระตือรือร้นที่จะแก้ไขปัญหาและค านึงถึงประโยชน์
สูงสุดของประชาชนเป็นหลัก โดยที่หน่วยงานที่ส าคัญที่สุดนั้นคือหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ ได้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นทั้งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น และมี
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อ านาจหน้าที่โดยตรงตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานซึ่งมี
ความรู้ ความคุ้นชินและความเชี่ยวชาญในพ้ืนที่มากกว่าหน่วยงานอ่ืนๆ ดังนั้นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องกระตือรือร้นในการเป็นศูนย์รวมของข้อมูลด้านภัยแล้งและอุทกภัยในพ้ืนที่ ทั้ งข้อมูล
ด้านพ้ืนที่เสี่ยงภัย ปัจจัยที่ก่อให้เกิดภัย สถิติการเกิดภัย ความรุนแรงของภัย และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาที่เป็นไปได้ในพ้ืนที่ซึ่งอาจจะเป็นลักษณะของกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ที่ใช้หรือไม่ใช้
งบประมาณ มีลักษณะเป็นแผนงานโครงการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แยกออก
ต่างหากในลักษณะคลังโครงการ (Projects Bank) ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและ
อุทกภัย ซึ่งเมื่อมีแหล่งงบประมาณก็สามารถที่จะหยิบจับมาด าเนินการได้เลย หรือหากมีการ
เปลี่ยนแปลงก็อาจเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งจะต้องหมั่นตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมทั้งการส ารวจพ้ืนที่ ออกแบบ 
และประมาณราคาค่าใช้จ่ายในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
อยู่เสมอ เพ่ือให้มีความเป็นปัจจุบันและมีความพร้อมเม่ือมีแหล่งงบประมาณ 

4) การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยจะต้องเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมให้มากที่สุด เพราะประชาชนไม่เพียงแต่เป็นผู้เดือดร้อนจากภัยดังกล่าวนี้ แต่การ
ด าเนินการตามนโยบายหรือโครงการนี้ยังด าเนินการในพ้ืนที่ของประชาชนอีกด้วย และท้ายที่สุดแล้ว
ไม่ว่าจะเกิดผลดีหรือผลเสียอย่างไรประชาชนในพื้นที่ก็จะต้องได้รับผลนั้นอย่างแน่นอนไม่โดยทางตรง
ก็ทางอ้อม ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้มากที่สุด โดยมีข้อก าหนดที่ส าคัญคือไม่มีการ
ทักท้วงจากประชาชนในพ้ืนที่ จึงท าให้หน่วยงานต่างๆ จะต้องจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือ
สอบถามความคิดเห็นและขอมติจากประชาชนในพ้ืนที่ แต่อย่างไรก็ตามในแต่ละหมู่บ้านก็มีลักษณะ
ในการประชุมประชาคมที่แตกต่างกัน มีทั้งหมู่บ้านที่ชาวบ้านกล้าคิดกล้าแสดงออกก็จะมีการซักถาม
ข้อสงสัยรวมทั้งเสนอแนะแนวทางหรือให้ข้อมูลแก่หน่วยงาน ตลอดจนถึงให้ความคิดเห็นโต้แย้งหรือ
คัดค้านการด าเนินการ แต่ในบางหมู่บ้านที่มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันโดยไม่ได้มีการเสนอ
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ในที่ประชุม โดยมาประชุมเพ่ือลงมติตามที่ผู้น าหมู่บ้านเสนอ
เท่านั้น ลักษณะแบบนี้อาจจะไม่ได้เป็นการแสดงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างชัดเจนนัก 
ดังนั้นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนั้นต้องไม่ใช้แค่เปิดช่องทางให้ประชาชนมารับฟัง
และลงมติเท่านั้น แต่จะต้องมีนัยยะของการส่งเสริมให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมด้วย 
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ข้อเสนอแนะ 
  

1)  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1)  ในการด าเนินนโยบายที่มีความเร่งด่วนของรัฐบาลจะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของ

ข้อมูลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานของรัฐจะต้องสามารถที่จะบูรณาการข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานกันได้อีกด้วย 

2)  นอกจากการด าเนินนโยบายที่เป็นเชิงลงทุนแล้ว รัฐบาลจะต้องด าเนินนโยบายที่
ในเชิงสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศด้วย เช่น การส่งเสริมการปลูกป่า
ปลูกต้นไม้ การเพ่ิมพ้ืนที่ชุ่มน ้า การลดการเผาในพื้นที่ เป็นต้น 
 2)  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

1)  หน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้องควรจะต้องมีข้อมูลและแผนงานโครงการที่จะ
ด าเนินการไว้ล่วงหน้าในลักษณะคลังโครงการ (Projects Bank) โดยที่จะต้องเกิดจากการส ารวจพ้ืนที่
จริง มีการจัดท าอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีการปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูลอยู่เป็น
ประจ า เพื่อให้ขอ้มูลในแต่ละหน่วยงานนั้นมีความพร้อมในการน าไปใช้งาน 

2)  ในการด าเนินนโยบายหรือโครงการต่างๆ จะต้องดึงเอาภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมให้มากที่สุด เพ่ือที่จะรับฟังความคิดเห็นและมุมมองของประชาชนผู้อยู่ในพ้ืนที่จริง และ
จะต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงจากการด าเนินนโยบายหรือโครงการในพ้ืนที ่
 3)  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1)  ผู้สนใจควรศึกษาพื้นที่อ่ืนๆ เพ่ือเปรียบเทียบการขับเคลื่อนโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันในประเด็นใดบ้าง รวมทั้งข้อจ ากัดใน
แต่ละพ้ืนที่ เพ่ือจะได้เห็นภาพรวมและก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

2)  ผู้สนใจควรศึกษาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยงาน
ราชการที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน มีความคุ้นชินกับพ้ืนที่  และถือเป็นหัวใจส าคัญของการ
ขับเคลื่อนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งของรัฐบาล เนื่องจากเป็นหน่วยจัดท าและเสนอ
โครงการเพ่ือขอรับงบประมาณ อีกทั้งยังควรศึกษาถึงปัญหาและข้อจ ากัดขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วย เพ่ือที่จะสามารถเป็นแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและช่วยเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอีกด้วย 

3)  ผู้สนใจควรศึกษาประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการทั้งในแง่ของตัว
เลขที่เป็นตัวเงิน และในแง่ของความรู้สึกของประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือจะให้ทราบถึงประสิทธิภาพและ
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ประสิทธิผลจากการป้องกันและแก้ไขปัญหาภายในพ้ืนที่ และจะสามารถน ามาเป็นข้อมูลเพ่ือใช้ในการ
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายต่อไป 
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ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลต าบลห้วยลาน  

อ าเภอดอกค าใต ้จังหวัดพะเยา 
 

ฐิติรัตน์ ใจดี* 
 

บทคัดย่อ 
  

การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษา 1) ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการ
สาธารณะตามแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565)     
7 ด้าน 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะตามแนวทางการพัฒนา             
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) 7 ด้าน ของเทศบาลต าบลห้วยลาน      
อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา โดยจ าแนกตามสถานะภาพทางบุคคล และ 3) รวบรวมข้อเสนอแนะ
ของประชาชน และน าไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลห้วยลาน 
อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล จาก
กลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้ที่มีภูมิล าเนาอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลห้วยลาน อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัด
พะเยา จ านวน 383 คน ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างเท่ากับ .05 การเก็บข้อมูล
โดยใช้สูตรค านวณของ ยามาเน่ (Yamane) และท าการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) t-testและ One-way ANOVA กรณีที่พบความแตกต่างรายคู่ใช้
วิธี LSD ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลต าบลห้วยลาน อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาด้าน
การสาธารณสุขอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการเมืองการบริหาร อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม อยู่ในระดับมาก ด้านสังคม อยู่ในระดับมาก ด้านเศรษฐกิจ อยู่ในระดับมาก 
และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานเพ่ือ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรณีศึกษาเทศบาลต าบลห้วยลาน อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล 

 
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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พบว่าประชาชนที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลห้วย
ลานไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มี อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน มีความคิดเห็นต่อการ
จัดบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลห้วยลานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

     
ค าส าคัญ:  ความคิดเห็นของประชาชน, บริการสาธารณะ 
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บทน า 
 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ได้จัดระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน เป็น 3 ส่วน ได้แก่ ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
และระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยการบริหารราชการส่วนกลางเป็นการรวมอ านาจ 
(Centralization of Power) การบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็นการแบ่งอ านาจ (Deconcentration 
of Power) และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นการกระจายอ านาจ (Decentralization of 
Power)  

รูปแบบการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553 ตามหลักการกระจายอ านาจการ
ปกครอง (Decentralization)ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าบริการ
สาธารณะให้แก่ประชาชนภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย โดยราชการส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย มี 2 
รูปแบบใหญ่ ๆ คือ 1) การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป เป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
อยู่ทั่วประเทศทุกจังหวัด มี 3 ประเภท ได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 2) การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีการบริหารจัดการไม่
เหมือนกับรูปแบบทั่วไป ปัจจุบันมีกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา  
 เทศบาลต าบลห้วยลาน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ตั้งอยู่เลขท่ี 49 หมู่ที่ 8                     
บ้านศรีดอนแก้ว อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอ าเภอดอกค าใต้                
มีระยะห่างจากอ าเภอดอกค าใต้ประมาณ 25 กิโลเมตร มีการแบ่งเขตการปกครองเต็มจ านวน ทั้งหมด     
16 หมู่บ้าน 3,281 ครัวเรือน มีจ านวนประชากรทั้งสิ้นรวม 8,895 คน (ฐานข้อมูลเทศบาลต าบลห้วย
ลาน,2564) เทศบาลต าบลห้วยลาน มีภารกิจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะ ที่ก าหนดอยู่ใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ทั้งสิ้น 7 ด้าน ประกอบด้วย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน, ด้าน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต , ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย , ด้านการ
วางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว , ด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น, ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยภารกิจดังกล่าวต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน และยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมถึงต้องค านึงถึงการมีประชาชนเป็นศู นย์กลางเพ่ือให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ของตนเอง โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
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ต าบลห้วยลานนั้น ได้ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน และก าหนดแนวทางการ
พัฒนาไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งก าหนดไว้เป็นภารกิจส าคัญที่ต้องด าเนินการเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุด 7 ด้าน ประกอบด้วย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน , ด้านเศรษฐกิจ
,ด้านสังคม, ด้านการเมืองการบริหาร,ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการสาธารณสุข 
และด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลต าบล
ห้วยลานได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ .ศ. 2561 -2565) เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นเกิดจากการที่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น 
รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือ
ทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยได้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและเพ่ือให้การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลห้วยลาน เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม เพ่ือให้การบริหารราชการ
ส าเร็จบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและค านึงถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เทศบาลต าบลห้วยลาน ได้ศึกษาสภาพปัญหาและส ารวจความต้องการของประชาชน และได้
สรุปสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนไว้เป็น 7 ด้าน เพ่ือน ามาก าหนดเป็นแนวทางในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน , ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
การเมืองการบริหาร , ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการสาธารณสุข และด้าน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ดังที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะส ารวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อการ
จัดบริการสาธารณะตามแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 
2565) 7 ด้านของเทศบาลต าบล ห้วยลาน เพ่ือจะท าให้ทราบถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะตามแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น 7 ด้าน ที่เกิด
จากการความต้องการโดยตรงของประชาชน และจะได้น าผลการศึกษารวมทั้งข้อเสนอแนะน าไป
ปรับปรุง และพัฒนาการจัดบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  

1)  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะตามแนวทางการ
พัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) 7 ด้าน ของเทศบาลต าบลห้วยลาน 
อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 

2)  เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะตามแนวทางการ
พัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) 7 ด้าน ของเทศบาลต าบลห้วยลาน                       
อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา โดยจ าแนกตามสถานะภาพทางบุคคล 

3)  เพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะของประชาชน และน าไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดบริการ
สาธารณะของเทศบาลต าบลห้วยลาน อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
  

1.  ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยต้องการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลห้วย
ลาน ที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะตามแนวทางในแผนพัฒนาท้องถิ่น  7 ด้าน คือ ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน , ด้านเศรษฐกิจ ,ด้านสังคม, ด้านการเมืองการบริหาร , ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด้านการสาธารณสุข และด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

1)  ประชากร ได้แก่ ประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลห้วยลาน อ าเภอดอกค าใต้  
จังหวัดพะเยา  จ านวน 8,895 คน  

2)  กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มจากประชากร โดยการก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างตามตารางของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95.5% และระดับความ
คลาดเคลื่อน ± 5 %  ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 383 คน แล้วท าการสุ่มให้กระจายไปตาม
หมู่บ้านต่างๆตามสัดส่วนโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
 3.  กรอบแนวคิดการวิจัย  

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ท าให้ได้กรอบแนวคิดกับความคิดเห็น
ของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลต าบล
ห้วยลาน อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา ได้ดังนี้ 
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 ตัวแปรต้น                    ตัวแปรตาม 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
  

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลต าบลห้วยลาน อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 
น าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่ผู้มีภูมิล าเนาอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบล
ห้วยลาน อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา ใน 16 หมู่บ้าน จ านวน 8,895 คน ผู้วิจัยค านวณขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างตามตารางของ ทาโรยามาเน่ ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 383 คน แล้วท าการสุ่ม
ให้กระจายไปตามหมู่บ้านต่างๆ ตามสัดส่วนโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย 

2.  เครื่องมือที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมู ล ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจั ย                   
ได้แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย โดยผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาตรวจสอบแก้ไขโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ไปทดลองใช้กับประชากรที่ไม่ใช่
ประชากรเป้าหมาย จ านวน 30 คน และน าไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้ง
ฉบับตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา(AlphaCoefficient) ได้ค่า
ความเชื่อมั่นไม่น้อยกว่า 0.7  

ข้อมูลส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. รายได้ต่อเดือน 

 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลต าบลห้วยลาน          

อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
2. ด้านเศรษฐกิจ 
3. ด้านสังคม 
4. ด้านการเมืองการบริหาร 
5.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
6. ด้านการสาธารณสุข  
7. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
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3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 383 ชุด เพื่อ
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่าจ านวนกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีดังนี้ 

3.1  ลงพ้ืนที่และแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง แนะน าตนเองและอธิบาย
วัตถุประสงค์ ในการศึกษาเพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและอธิบายวิธีการตอบ
แบบสอบถาม โดยละเอียดและผู้ศึกษารอรับแบบสอบถามกลับคืน  

3.2  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามได้รับกลับคืนมาและ
มีความสมบูรณ์ จ านวน 383 ชุด คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ 

3.3  น าแบบสอบถามที่ได้ไปวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติ 
3.4  การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น  3 ตอน 

คือ 1. ข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม 2. ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดบริการ
สาธารณะของ เทศบาลต าบลห้วยลาน 3. ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้วิธีการประมวลผลค่าทาง
สถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ลักษณะของข้อมูลและค าตอบตามวัตถุประสงค์ท้ัง 3 ข้อ ดังนี้ 

1)  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาและ 
รายได้ต่อเดือน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ  

2)  ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลต าบล

ห้วยลาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  
3)  ในการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของ

เทศบาลต าบลห้วยลาน อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสถิติ t-test 
ส าหรับเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระที่มี 2 กลุ่ม และใช้สถิติ One-way ANOVA 
ส าหรับเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระที่มี 3 กลุ่มขึ้นไป โดยก าหนดระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05หากพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้วิจัยจะท า
การทดสอบ หาความแตกต่างรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD (Least Significant Difference) 
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ผลการวิจัย 
  

พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรณีศึกษาเทศบาลต าบลห้วยลาน อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก              
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาด้านการสาธารณสุข          
อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการเมืองการบริหาร อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม อยู่ในระดับมาก ด้านสังคม อยู่ในระดับมาก ด้านเศรษฐกิจ อยู่ในระดับมาก และด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา
เทศบาลต าบลห้วยลาน อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา จ าแนกตามสถานะภาพส่วนบุคคล พบว่า
ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลห้วยลาน ไม่
แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มี อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน มีความคิดเห็นต่อการจัดบริการ
สาธารณะของเทศบาลต าบลห้วยลานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลตามตาราง 
ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลต าบลห้วยลาน อ าเภอดอกค าใต้  
จังหวัดพะเยา  

 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลต าบลห้วย
ลาน อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 

ระดับความคิดเห็น 

             SD ความหมาย 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ด้านเศรษฐกิจ 
3. ด้านสังคม 
4. ด้านการเมืองการบริหาร 
5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ด้านการสาธารณสุข 
7. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

3.39 
3.00 
3.24 
3.28 
3.14 
3.33 
3.25 

0.71 
0.96 
0.63 
0.60 
0.89 
0.62 
0.64 

มากที่สุด 
มาก 
มาก 
มากที่สุด 
มาก 
มากที่สุด 
มาก 

ภาพรวม 3.24 0.66        มาก 
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จากการศึกษาในส่วนความคิดเห็นของความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลต าบลห้วยลาน อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 
พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลต าบลห้วยลาน อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา อยู่ในระดับมาก (   = 
3.24 , SD = 0.66) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีความส าคัญอันดับที่หนึ่ง คือ ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน รองลงมาด้านการสาธารณสุข ด้านการเมืองการบริหาร ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามล าดับ 
 

สรุปและอภิปรายผล 
  

ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรณีศึกษา เทศบาลต าบลห้วยลาน อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อยู่
ในระดับค่าเฉลี่ย 3.24 เมื่อพิจารณาเป็นรายได้ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อยู่
ในระดับค่าเฉลี่ย 3.39 รองลงมา ด้านการสาธารณสุข อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 3.33 ด้านการเมืองการ
บริหาร อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 3.28 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 3.25  
ด้านสังคม อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 3.24 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด คือด้านเศรษฐกิจ อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 
3.00 

1.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
จัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลต าบลห้วยลาน อ าเภอดอก
ค าใต้ จังหวัดพะเยา ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ  มีการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ใช้การได้สะดวก อยู่ในสภาพดี และมีมาตรฐาน อยู่ใน
ระดับค่าเฉลี่ย 3.63 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด คือ มีการขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน เพ่ือให้สามารถกักเก็บ
น ้าได้ดีอยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 3.24 

2.  ด้านเศรษฐกิจ ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลต าบลห้วยลาน อ าเภอดอกค าใต้ 
จังหวัดพะเยา ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มี
การพัฒนาด้านการตลาดของผลผลิตทางการเกษตร อยู่ ในระดับค่าเฉลี่ย 3.17 และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต ่าสุด คือ มีการสร้างกลุ่มออมทรัพย์ของชุมชน อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 2.89 

3.  ด้านสังคม ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลต าบลห้วยลาน อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 
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ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่นอยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 3.45 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด คือ มีการสร้างลานกีฬาต้านยา
เสพติดอยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 3.07 

4.  ด้านการเมืองการบริหาร ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
จัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลต าบลห้วยลาน อ าเภอดอก
ค าใต้ จังหวัดพะเยา ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ มีการปรับปรุงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพดี อยู่ใน
ระดับค่าเฉลี่ย 3.44 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด คือ มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปกครองส่วน
ท้องถิ่น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 3.17 

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของประชาชน
ต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลต าบลห้วยลาน          
อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด มีการรณรงค์ในการคัดแยกขยะ อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 3.28 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด คือ     
มีระบบก าจัดน ้าเสียที่ดี อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 3.09 

6.  ด้านการสาธารณสุข ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลต าบลห้วยลาน อ าเภอดอกค าใต้ 
จังหวัดพะเยา ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
มีการรณรงค์และป้องกันก าจัดยุงลาย อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 3.48และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด คือ มีการ
ฝึกอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณและโทษของการใช้สารเคมีในการท าการเกษตรอยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 
3.11 

7.  ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของประชาชน
ต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลต าบลห้วยลาน อ าเภอ
ดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด มีการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพต่อการพัฒนาพ้ืนฐานของเด็กเล็กในทุกๆด้าน                
อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 3.56 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด คือ มีการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ มีศูนย์
ข้อมูล ห้องสมดุชุมชน ศูนย์การเรียนรู้ อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 2.99 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐานการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานไว้ 4 ข้อ สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 สถานภาพส่วนบุคคลทีแตกต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลต าบลห้วยลาน อ าเภอดอกค าใต้จังหวัด
พะเยา แตกต่างกัน รายละเอียดดังนี้ 

1)  เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลต าบลห้วยลาน อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา      
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งผลการวิเคราะห์ไม่สอดคล้องตามสมมติฐานการวิจัย 

2)  อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลต าบลห้วยลาน อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา      
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งผลการวิเคราะห์สอดคล้องตามสมมติฐานการวิจัย 

3)  ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
จัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลต าบลห้วยลาน อ าเภอดอก
ค าใต้ จังหวัดพะเยา แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งผลการวิเคราะห์สอดคล้องตาม
สมมติฐานการวิจัย 

4)  รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
จัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลต าบลห้วยลาน อ าเภอดอก
ค าใต้ จังหวัดพะเยา แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งผลการวิเคราะห์สอดคล้องตาม
สมมติฐานการวิจัย 
  อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความคิดเห็นต่อการจัดบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศกึษาเทศบาลต าบลห้วยลาน อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา อยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ชนนาถ เจริญรักษ์ (2556, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ความ
คิดเห็นของประชาชนต่อผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลเกวียนหัก อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลเกวียนหัก 
อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ทั้ง 6 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ 
เสกสรร หวังไพฑูรย์ (2559,บทคัดย่อ)  ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการ
ให้บริการของเทศบาลเมืองอ่างศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็น
ของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองอ่างศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรีในภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ สุภาพร วงษ์จ าปี (2557 , บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง 
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ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลคลองพลู อ าเภอเขาคิชฌกูฏ 
จังหวัดจันทบุรี โดยผลการศึกษาพบว่าโดยภาพรวมนั้น เทศบาลต าบลคลองพลู ให้บริการประชาชน
อย่างมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ สถาบันวิจัยพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
(25659, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน (Citizen Surveys) ที่มีต่อการ
ให้บริการสาธารณะของเทศบาลนครอุดรธานี โดยผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการของเทศบาลนครอุดรธานี อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับการศึกษาของ ไพฑูรย์ คุ้มคง 
(2557, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบล
นายายอาม อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โดยผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อ
คุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลนายายอาม อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี อยู่ในระดับ
มาก   
 ผลการวิจัยในครั้งนี้แสดงว่า การที่ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการจัดบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลต าบลห้วยลาน อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา                   
อยู่ในระดับมาก เพราะเทศบาลต าบลห้วยลาน ได้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการคมนาคมขนส่ง 
ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และได้มีการพัฒนาด้านการตลาด ท าให้เกิดการสร้างกลุ่มออมทรัพย์ของ
ชุมชน การส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพกลุ่มเกษตรกร เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และได้
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงานของเทศบาล เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมทางการเมือง ให้ความรู้ รวมถึงการสร้างความตระหนัก ปลูกฝังค่านิยม ในการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความรู้  สร้างจิตส านึก รณรงค์ ป้องกัน และรักษา
สุขภาพอนามัย รวมทั้งได้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีของ
ท้องถิ่นและจัดให้มีบริการข้อมูลข่าวสารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ให้บริการประชาชนได้เป็นอย่างดีท าให้ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการจัดบริการสาธารณะของ
เทศบาลต าบลห้วยลานอยู่ในระดับมาก  
 ข้อเสนอแนะการศึกษา 
 จากการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กรณศีึกษา เทศบาลต าบลห้วยลาน อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1.  ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลการศึกษาไปใช้ 
  1.1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ในเชิงนโยบายของผู้บริหารควรพิจารณาความเร่งด่วน
เรื่องเก่ียวกับการขุดลอกคลองท่ีตื้นเขิน เนื่องจากมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่อยู่ในระดับน้อยที่สุด เพ่ือให้
สามารถที่จะกักเก็บน ้าไว้ได้ และเกิดประโยชน์ ได้อย่างเพียงพอ 
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  1.2  ด้านเศรษฐกิจ ควรส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ของชุมชน เนื่องจากมี
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่อยู่ในระดับน้อยที่สุด เพ่ือท าให้ประชาชนรู้ จักประหยัด เก็บออม จัดแจง
การเงิน ไม่ขัดสนในยามจ าเป็น 
  1.3  ด้านสังคม ในเชิงนโยบายของผู้บริหารควรพิจารณาการสร้างลานกีฬายาเสพติด 
เนื่องจากมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่อยู่ในระดับน้อยที่สุด เพ่ือท าให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่ดี 
ห่างไกลกับยาเสพติด 
  1.4  ด้านการเมืองการบริหาร ในเชิงนโยบายของผู้บริหาร ควรส่งเสริมการเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ให้กับประชาชน 
เนื่องจากมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่อยู่ในระดับน้อยที่สุด เพ่ือส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมให้กับ
ประชาชนเนื่องจากการมีส่วนร่วมถือเป็นเครื่องมือน าพาให้เกิดประชาธิปไตย 
  1.5  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลห้วยลานควรมีการ
จัดการระบบก าจัดน ้าเสียที่ดี เนื่องจากมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่อยู่ในระดับน้อยที่สุด เพ่ือจะสามารถ
ใช้น ้าได้อย่างเป็นประโยชน์ให้ได้มากท่ีสุด และท าให้ระบบนิเวศยั่งยืน 
  1.6  ด้านการสาธารณสุข เทศบาลต าบลห้วยลานควรจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับคุณและโทษของการใช้สารเคมีในการท าการเกษตร เนื่องจากมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่ อยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด เพ่ือสุขภาพที่ดีของเกษตรกรในฐานะที่เป็นทั้งผู้ผลิต และผู้บริโภค 
  1.7  ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ควรจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
อาชีพ มีศูนย์ข้อมูล ห้องสมุดชุมชน ศูนย์การเรียนรู้ เนื่องจากมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่อยู่ในระดับน้อย
ที่สุด เพ่ือท าให้ประชาชนมีความรู้ น าไปต่อยอดเพ่ือเกิดอาชีพได้ 
 2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรท าการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต าบลห้วยลาน อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัด
พะเยา ในเชิงคุณภาพ เป็นรายด้าน เพ่ือน าผลการวิจัยไปปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพการจัดบริการ
สาธารณะต่อไป  
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บทน า 
 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
ระบบราชการนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างหนึ่งเพ่ือใช้ในการจัดสรรทรัพยากรที่มีคุณค่า

และมีอยู่อย่างจ ากัดระบบราชการมักจะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอด้วยแรงกดดันจากภายนอกเรียกว่าโลกา
ภิวัตน์ดังนั้นระบบราชการไทยไม่อาจเลี่ยงผลกระทบจากการโลกาภิวัตน์ได้หน่วยงานราชการจะต้อง
ปรับตัวเปลี่ยนวิธีท างานและกระบวนทัศน์ใหม่อยู่เสมอเพ่ือให้ทันยุคทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์
บ้านเมืองในขณะนั้นมิฉะนั้นสังคมไทยก็จะเสื่อมลงได้ในโลกยุคใหม่การด ารงอยู่และการเติบโตล้วน
ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ส าคัญนั้นก็คือทรัพยากรบุคคลที่จะต้องมีทั้งผลผลิต (Productivity) ประสิทธิผล 
(Efficiency) และประสิทธิภาพ (Effectiveness) องค์กรของรัฐจึงจ าเป็นจะต้องคัดสรรบุคลากรที่มี
ทักษะความรู้ความสามารถในการใช้ทรัพยากรที่มีจากัดอย่างคุ้มค่ามากที่สุดโดยไม่เอาข้อจ ากัดของ
ทรัพยากรมาเป็นอุปสรรคในการท างานทั้งนี้ในสายปฏิบัติงานระดับผู้บังคับบัญชาของแต่ละหน่วยงาน
ย่อมต้องผ่านกระบวนการตัดสินใจหลายขั้นตอนและในระดับสายปฏิบัติการต้องมีการจัดสรรกระจาย
ขอบเขตการรับผิดชอบสู่ระดับล่างมากขึ้นการพัฒนาคุณภาพการท างานของหน่วยงานภาครัฐจึงควร
ต้องมีการรับฟังข้อมูลจากบุคลากรทุกระดับเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่อยู่บนฐานของข้อเท็จจริงที่มีการเก็บ
รวบรวมอย่างมีระบบเพ่ือให้น าข้อมูลไปใช้อย่างคุ้มค่าในการเพ่ิมศักยภาพการท างานให้ก้าวทันโลกที่
ก าลังก้าวสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้ทันท่วงที (ส านักอ านวยการกองอาสารักษาดินแดน, 
2564, ออนไลน์)  

ความเป็นมาของกองอาสารักษาดินแดนเป็นองค์กรขึ้นตรงกับกระทรวงมหาดไทยมีฐานะเป็น
นิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน  พ .ศ . 2497 มีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนหลักการส าคัญในการจัดตั้งคือเพ่ือมีก าลัง
ส ารองไว้ช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติทั้งยามปกติและสงครามโดยรับสมัครราษฎรที่สมัครใจ
อาสาเข้ามาเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิกอส.) ปัจจุบันมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ

 
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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กองอาสารักษาดินแดนพ.ศ. 2497 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497 ท าให้การด าเนินการด้านพลเรือน
อาสามีรูปแบบและระบบที่เหตุผลส าคัญของการจัดตั้งกองอาสารักษาดินแดนคือ 

1)  การป้องกันประเทศเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน 
2)  โดยที่การป้องกันประเทศในสถานการณ์สงครามปัจจุบันเป็นหน้าที่ประชาชน

พลเมืองทุกคนที่จะต้องมีส่วนร่วมมือร่วมช่วยเหลือและจะต้องได้รับการศึกษาอบรมเพ่ือให้ความรู้ใน
การป้องกันตนเองและประเทศชาติจึงจ าเป็นต้องมีการฝึกอบรมและจัดหน่วยบังคับบัญชาเตรียมไว้
ตั้งแต่เวลาปกต ิ

3)  มีก าลังส ารองไว้ช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติทั้งยามปกติและยาม
สงคราม (ส านักอ านวยการกองอาสารักษาดินแดน, 2564, ออนไลน์)  

ดังนั้นการสั่งการและการมอบหมายภารกิจให้สมาชิกปฏิบัติจึงต้องเป็นไปตามแผนที่ได้รับ
อนุมัติจากกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนโดยผู้มีอ านาจสั่งใช้ประกอบด้วย 1) รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยคือผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนเป็นผู้บัญชาการสูงสุดสั่งใช้สมาชิกอส.ได้ทั่ว
ราชอาณาจักร 2) ผู้ว่าราชการจังหวัดคือผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนสั่งใช้สมาชิกอส.ในพ้ืนที่
จังหวัด 3) นายอ าเภอคือผู้บังคับกองร้อยสั่งใช้สมาชิกอส. ภายในพ้ืนที่อ าเภอ/กิ่งอ าเภอ 

ทั้งนี้มีอธิบดีกรมการปกครองเป็นหัวหน้าฝ่ายอ านวยการกองบัญชาการกองอาสารักษา
ดินแดนสถานการณ์บ้านเมืองและในกรณีที่จังหวัดและอ าเภอใดมีการประกาศกฎอัยการศึกที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับกองอาสารักษาดินแดนแล้วตามข้อก าหนดตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติกองอาสา
รักษาดินแดนพ.ศ. 2497 “เมื่อประกาศกฎอัยการศึกในท้องที่ใดให้เจ้าหน้าที่และสมาชิกอส.อยู่ในการ
บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร”  

ในสถานการณ์ปัจจุบัน (พ.ศ.2564) การใช้ก าลังกองอาสารักษาดินแดนในภาวะปกติเป็นไป
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยกองอาสารักษาดินแดนยังใช้หลักนิยมในการใช้ก าลัง
กองอาสารักษาดินแดนในการด าเนินตามภารกิจของกอ.รมน.นั่นคือดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศการเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นกองก าลังกึ่งทหารสนับสนุนการปฏิบัติทางทหารเพ่ือ
ปลดเปลื้องภาระการปฏิบัติภารกิจทหารในการรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองและชนบทในพื้นที่กอ.
รมน.จว. ประเภทที่ 1 (3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) ในภาวะไม่ปกติหรือสงครามกองอาสารักษาดินแดน
มีหน้าที่ต้องปฏิบัติภารกิจตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 ดังนี้ 

1) บรรเทาภัยที่เกิดจากธรรมชาติและการกระท าของข้าศึก 
2) ท าหน้าที่ต ารวจรักษาความสงบภายในท้องที่ร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือ

ต ารวจ 
3) รักษาสถานที่ส าคัญและการคมนาคม 
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4) ป้องกันการจารกรรมสดับตรับรับฟังและรายงานข่าว 
5) ท าการช่วยให้ความสะดวกแก่ฝ่ายทหารตามที่ทหารต้องการตัดทอนก าลังข้าศึก 
6) เป็นก าลังส ารองส่วนหนึ่งที่พร้อมจะเพ่ิมเติมและสนับสนุนก าลังทหารได้เมื่อ

จ าเป็น (ส านักอ านวยการกองอาสารักษาดินแดน, 2564, ออนไลน์) 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
1)  เพ่ือศึกษาแนวทางในการสร้างความพึงพอใจและแรงจู งใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับ

สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนของกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดก าแพงเพชร 
2)  เพ่ือส ารวจระดับความพึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกกองอาสา

รักษาดินแดนจังหวัดก าแพงเพชร 
3)  เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแนวทางในการสร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจใน

การท างานของกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดก าแพงเพชรกับแรงจูงใจและความพึง
พอใจในการท างานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดก าแพงเพชร 

4)  เพ่ือส ารวจความคิดเห็นของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดก าแพงเพชรเกี่ยวกับ
แนวทางการสร้างความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างานที่มีการด าเนินการและความต้องการให้มี
การแก้ไขปรับปรุง 
 

วิธีการศึกษา 
  

การศึกษาในครั้งนี้ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจและความส าเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ของกอง
อาสารักษาดินแดนจังหวัดก าแพงเพชร กรณีศึกษา ในพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งเป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ โดยการศึกษาในครั้งผู้ศึกษาได้ด าเนินการศึกษาตามแบบแผนขั้นตอนการวิจัย ดังนี้  
 

1.  ขอบเขตทางด้านเนื้อหา 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด

และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
จังหวัดก าแพงเพชรตลอดจนสภาพปัญหาและผลกระทบที่ได้รับรวมถึงศึกษาแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
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2.  ขอบเขตด้านประชากร 
ได้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดก าแพงเพชรจ านวน 114 นาย 
3.  ขอบเขตด้านพื้นที่ศึกษาจังหวัดก าแพงเพชร 
4.  ขอบเขตด้านระยะเวลา 
จะใช้ช่วงเวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมพ.ศ.2564 – เดือนเมษายนพ.ศ. 2565 

 

วิธีการศึกษา 
  

การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสร้างแบบสอบถามเพ่ือใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนวิเคราะห์ผลข้อมูลทางสถิติเพ่ือน าไปวิเคราะห์
สรุปเป็นประเด็นส าคัญเพ่ือให้ได้แนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่จะเป็น
ประโยชน์สูงขึ้น 

ผู้วิจัยได้ออกแบบการวิจัยเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัยโดยมีขั้นตอนการวิจัยใน
รายละเอียดดังนี้ 

1) การเลือกกรณีศึกษา (Case Study Selection)  
2) การออกแบบการวิจัย (Research Design)  
3) แนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection Methods)  
4) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
5) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
6) การวิเคราะห์ข้อมูล 
7) การทดสอบสมมติฐาน 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ง

ผู้ศึกษาเป็นผู้สร้างเครื่องมือขึ้นเองโดยด าเนินการดังนี้ 
ศึกษาค้นคว้าจากตาราเอกสารและงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้ศึกษาแบ่งแบบสอบถาม

ออกเป็น 5 ส่วนคือ 
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ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเพ่ือจัดเก็บข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเพศอายุประสบการณ์ท างานอัตรา
เงินเดือนวุฒิการศึกษาและค าถามทั่วไปซึ่งเป็นค าถามในลักษณะตรวจสอบรายการและเลือกตอบ
(Checklist) 

ส่วนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด
ก าแพงเพชรเกี่ยวกับแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการท างานของกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด
ก าแพงเพชรเป็นคาถามที่ใช้ค าถามเป็นมาตรวัดแบบLikert Method โดยก าหนดมาตรวัดแบบ 
Interval scale แบ่งเป็น 4 ระดับดังนี ้
  เห็นด้วยมากได้ 4 คะแนน 
  เห็นด้วยได้ 3 คะแนน 
  ไม่ค่อยเห็นด้วยได ้2 คะแนน 
  ไม่เห็นด้วยได้ 1 คะแนน 

ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด
ก าแพงเพชรเกี่ยวกับแนวทางการสร้างความพึงพอใจในการท างานของกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด
ก าแพงเพชรเป็นค าถามที่ใช้ค าถามเป็นมาตรวัดแบบLikert Method โดยก าหนดมาตรวัดแบบ 
Interval scale แบ่งเป็น 4 ระดับดังนี ้
  เห็นด้วยมากได ้4 คะแนน 
  เห็นด้วยได้ 3 คะแนน 
  ไม่ค่อยเห็นด้วยได้ 2 คะแนน 
  ไม่เห็นด้วยได้ 1 คะแนน 

ส่วนที่ 4 เป็นค าถามที่วัดความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างานของสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดนจังหวัดก าแพงเพชรเป็นค าถามที่ใช้ค าถามเป็นมาตรวัดแบบLikert Method โดยก าหนดมาตร
วัดแบบ Interval scale แบ่งเป็น 4 ระดับดังนี ้
  มากให้ 4 คะแนน- 
  ค่อนข้างมากให้ 3 คะแนน 
  ค่อนข้างน้อยให้ 2 คะแนน 
  น้อยให้ 1 คะแนน 
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หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ 
อันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 
จ านวนชั้น 

= 4 – 1 
      4  
= 0.75  

 
การวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการท างานความพึงพอใจและ

แรงจูงใจในการท างานที่ใช้ค าถามเป็นมาตรวัดแบบLikert Method แบ่งเป็น 4 ระดับผู้วิจัยได้
ก าหนดการให้คะแนนแบบ Arbitrary Weighting Method ดังแสดงในตารางที ่1 ให้คะแนน 

 

 
เกณฑ์การแปลผล แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการท างานความพึงพอใจและแรงจูงใจใน

การท างาน 
การแปลผลตามช่วงค่าคะแนนเฉลี่ยดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ย 3.26 - 4.00 หมายถึงสูง/มาก / มีการด าเนินการอย่างมาก/สม ่าเสมอ 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.25 หมายถึงค่อนข้างสูง /มีการด าเนินการค่อนข้างมาก/บ่อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.76 – 2.50 หมายถึงค่อนข้างน้อย /ต า่/มีการด าเนินการค่อนข้างน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.75 หมายถึงน้อย/ต า่/มีการด าเนินการน้อย 
ส่วนที่ 5 เป็นค าถามแบบปลายเปิดเกี่ยวกับข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของสมาชิกกองอาสา

รักษาดินแดนจังหวัดก าแพงเพชรเกี่ยวกับแนวทางในการสร้างขวัญแรงจูงใจและความพึงพอใจในการ
ท างาน 
 
 

 
ระดับความคิดเห็น 

ระดับปฏิบัติ 

น ้าหนักคะแนน 
 

ช่วงค่าคะแนนเฉลี่ย 

ค าถามเชิงปฏฐิาน ค าถามเชิงนิเสธ 

เห็นด้วยอย่างมาก/มาก /สูง 4 1 3.26 - 4.00 
เห็นด้วยค่อนข้างมาก/ค่อนข้างสูง 3 2 2.51 – 3.25 
ไม่ค่อยเห็นด้วย/บางครั้ง/ค่อนข้างนอ้ย/ต ่า 2 3 1.76 – 2.50 
ไม่เห็นด้วย/นานๆครั้ง/น้อย/ต ่า 1 4 1.00 – 1.75 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้ศึกษาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปดังนี้ 

1)  น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์เรียบร้อยหลังจากด าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลครบถ้วนแล้ว 

2)  บันทึกข้อมูลที่ เป็นรหัสลงในแบบบันทึกและบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ตามล าดับ 

3)  วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์และตรวจสอบสมมติฐานด้วยการประมวลผล
ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามข้อคาถามและตัวแปรโดยถ้าหากตัวแปรมีมากกว่า 1 ข้อคาถาม
ผู้ศึกษาจะใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยของข้อคาถามเหล่านั้นเพื่อที่จะให้เป็นตัวแทนของตัวแปรแต่ละตัวดังนี้ 

(1)  ใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ความถี(่F) ร้อยละ (P) วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 
(2)  ใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ความถี่(F) ร้อยละ (P) คะแนนเฉลี่ย (M) และค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) อธิบายข้อมลูเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างาน 
(3)  การทดสอบสมมติฐานข้อที่  1 ใช้สถิติ t-test Pairs ส าหรับประชากร

ทั้งหมดเพ่ือทดสอบค่าคะแนนเฉลี่ย(M) ของระดับความพึงพอใจและแรงจูงใจ 
(4)  การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 ใช้การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

ด้านแนวทางในการสร้างแรงจูงใจกับระดับแรงจูงใจโดยใช้การวิเคราะห์โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlative Coefficient)  

(5) การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 ใช้การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ด้านแนวทางในการสร้างความพึงพอใจกับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจโดยใช้การวิเคราะห์โดยใช้ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlative Coefficient)  

ก าหนดเกณฑ์การอธิบายขนาดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดนการหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เชิงเส้นของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlative Coefficient, r) จะใช้
สัญลักษณ์r แทนสัมประสิทธิ์สหพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างและΡแทนสัมประสิทธิ์สหพันธ์ของประชากรค่า
สัมประสิทธิ์สหพันธ์ที่ใช้วัดขนาดของความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปรมี 2 ลักษณะคือ -1≤ r ≤1 และ 
0≤ r ≤1  

การบอกระดับหรือขนาดของความสัมพันธ์จะใช้ตัวเลขของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์หากค่า
สัมประสิทธิ์สหพันธ์มีค่าเข้าใกล้ -1 หรือ 1 แสดงถึงการมีความสัมพันธ์กันในระดับสูงแต่หากมีค่าเข้า
ใกล้ 0 แสดงถึงการมีความสัมพันธ์กันในระดับน้อยหรือไม่มีเลยส าหรับการพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ใช้เกณฑ์ดังนี้(Hinkle D.E.1998,p.118)ค่าr ระดับของความสัมพันธ์ 
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.90 – 1.00 มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก 

.70 - .90 มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 

.50 - .70 มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 

.30 - .50 มีความสัมพันธ์กันในระดับต ่า 

.00 - .30 มีความสัมพันธ์กันในระดับต ่ามาก 
 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 
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ผลการวิจัย 
 

1.  ข้อมูลทั่วไปของประชากรทั้งหมด 
ประชากรกลุ่มอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัด

ก าแพงเพชรทั้งหมดจ านวน 114 คนเป็นเพศชาย จ านวน 95 คน เพศหญิงจ านวน 19 คน ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.22 รองลงมาคือมีช่วงอายุต ่ากว่า 31 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 23.68 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 42.99ส่วนใหญ่มี
สถานภาพสมรสคิดเป็นร้อยละ45.61 รองลงมามีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 44.75ส่วนใหญ่มี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 3-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.45 ส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ด้านความมั่นคง คิด
เป็นร้อยละ 62.29 รองลงมางานด้านติดตามผู้บังคับบัญชา คิดเป็นร้อยละ 19.30และส่วนใหญ่มีอัตรา
เงินเดือนมากกว่า 12,000 บาทขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 39.48 รองลงมามีอัตราเงินเดือนที่ 10,000 – 
11,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.21 

แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการท างานของกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน จังหวัด
ก าแพงเพชร 

จากการศึกษาพบว่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดก าแพงเพชร มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินการสร้างแรงจูงใจในการท างานของกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน จังหวัด
ก าแพงเพชรสรุปได้ดังนี้ 

เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการท างานของกองบังคับการ
กองอาสารักษาดินแดน จังหวัดก าแพงเพชรมีการด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดในแบบสอบถามใน

ระดับค่อนข้างมาก (𝑥̅ =3.23) ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นเกาะกลุ่มไปในแนวทางเดียวกัน 
(S.D.=0.65) 

แต่เมื่อพิจารณาแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการท างานในรายละเอียดแต่ละประเด็น
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน จังหวัด
ก าแพงเพชรมีการด าเนินการตามแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการท างานในระดับค่อนข้างมากถึง
มากโดยมี ความเห็นว่า แนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการท างานที่มีการด าเนินการมากที่สุดใน3 
อันดับแรก ได้แก่ 

ด้านความส าเร็จในการท างาน สามารถท างานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มที่ มีความเป็น

อิสระ (𝑥̅ = 3.36) (S.D.= 0.57) รองลงมามีค่าเฉลี่ยที่ใกล้กัน คือ ด้านการได้รับการยอมรับในงานที่ท า 

และในความรู้ความสามารถ (𝑥̅ = 3.26) และด้านความรับผิดชอบมีความส านึกถึงความรับผิดชอบใน
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งานนั้น (𝑥̅ = 3.24) โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่ต่างกันมากที่ (S.D.= 0.63) และ (S.D.= 0.62) 
ตามล าดับ 

2.  การทดสอบสมมุติฐาน จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ก าหนดสมมติฐานไว้ 3 ข้อ 
ดังต่อไปนี้ 

1) สมมติฐานข้อที่ 1 สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดก าแพงเพชร มีความ
พึงพอใจ และแรงจูงใจในการท างานในระดับค่อนข้างต ่า 1) สมมติฐานย่อยข้อที่ 1 สมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดน จังหวัดก าแพงเพชร มีความพึงพอใจในการท างานในระดับค่อนข้างต ่า ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดก าแพงเพชร ไม่ได้มีความพึงพอใจในการ
ท างานในระดับค่อนข้างต ่า 2) สมมติฐานย่อยข้อที่  2 สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัด
ก าแพงเพชร มีแรงจูงใจในการท างานในระดับค่อนข้างต ่า ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า สมาชิก
กองอาสารักษาดินแดน จังหวัดก าแพงเพชร ไม่ได้มีแรงจูงใจในการท างานในระดับค่อนข้างต ่า 

2) สมมติฐานข้อที่ 2 แนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการท างานของกองบังคับการ
กองอาสารักษาดินแดน จังหวัดก าแพงเพชร มีความสัมพันธ์กับ ระดับแรงจูงใจในการท างานของ
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดก าแพงเพชร 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า แนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการท างานมี
ความสัมพันธ์ในทางบวกกับระดับแรงจูงใจในการท างานในระดับปานกลาง มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความ ถ้าองค์กรมีแนวทางในการสร้างแรงจูงใจมากขึ้นเท่าใด 
จะมีผลต่อแรงจูงใจในการท างานในระดับสูงมากขึ้นเท่านั้น 

3)  สมมติฐานข้อที่ 3แนวทางในการสร้างความพึงพอใจของกองบังคับการกอง
อาสารักษาดินแดน จังหวัดก าแพงเพชร มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท างานสมาชิกกอง
อาสารักษาดินแดน จังหวัดก าแพงเพชรผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า แนวทางในการสร้างความพึง
พอใจในการท างานมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความพึงพอใจในการท างานในระดับสูง มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความ ถ้าองค์การหาแนวทางในการ
สร้างความพึงพอใจมากขึ้นเท่าใด จะมีผลต่อความพึงพอใจและไม่พอใจในการท างานในระดับสูงมาก
ขึ้นเทา่นั้น 
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อภิปรายผล 
 

จากการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมีประเด็นที่น่าสนใจน ามาอภิปราย ดังนี้ 
1.  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดก าแพงเพชร มีความพึงพอใจและแรงจูงใจใน

การท างานในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
1) สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดก าแพงเพชร มีความพึงพอใจและไม่

พอใจในการท างาน อยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยความพึงพอใจและไม่พอใจ
ในการท างานที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเป็น 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านความพอใจในตัวผู้บังคับบัญชา/
หัวหน้างาน ด้านความพอใจต่อความสะดวกในการเดินทางมาปฏิบัติงานตามหน้าที่ และด้านความ
พอใจต่อต าแหน่งหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายในปัจจุบันและที่ผ่านมา ส่วนความพึงพอใจและไม่
พอใจในการท างาน ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านค่าตอบแทนที่ได้รับ ผลจากการวิจัยปรากฏเช่นนี้ 
เพราะ ในเรื่องของความพอใจในตัวผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานโดยจากเห็นจากจากสายการท างาน
ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จะต้องเป็นปฏิบัติหน้ าที่พร้อมหรือท าตามค าสั่ งของ
ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน เนื่องจากกฎหมายระบุไว้อย่างชัดเจนว่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
เป็นเพียงผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน จึงไม่มีอ านาจที่จะกระท าการโดยพละการ หรือปฏิบัติหน้าที่เอง
ตามล าดับ ในการท างานทุกครั้งจะต้องมีปลัดอ าเภอหรือเจ้าพนักงานปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ที่
กฎหมายระบุให้เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย จึงจะสามารถท างานได้ การที่มีผู้บังคับบัญชา/หัวหน้า
งานที่ดี จึงท าให้การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างลุล่วงสมบูรณ์ สร้างความพึง
พอใจในการท างานได้เช่นเดียวกับความสะดวกสบายในการเดินทางไปท างาน เห็นได้ว่า การรับสมัคร
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กฎหมายระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ผู้สมัครจะต้องมีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่
จังหวัดที่สมัคร จึงจะสามารถสมัครเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนได้ เพ่ือให้ได้คนที่มีความพร้อม
ในการปฏิบัติงานและมีความช านาญด้านพ้ืนที่ ซึ่งจะท าให้ได้มีโอกาสท างานตามบทบาทหน้าที่อย่าง
เต็มความสามารถ ไม่มีอุปสรรคเรื่องระยะทางในการท างาน เช่นเดียวกับด้านต าแหน่งหน้าที่และงานที่
ได้รับมอบหมายในปัจจุบันและที่ผ่านมา สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนได้รับมอบหมายภารกิจที่มี
ความท้าทาย และมีความแปลกใหม่ตามแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ประกอบกับการได้ท างานร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน ท าให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเกิดความรู้สึกพึงพอใจเมื่อได้รับมอบหมายภารกิจ 
และคิดว่าภารกิจที่ได้รับมอบหมายนั้นมีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าภารกิจอ่ืนๆ  
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2) สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดก าแพงเพชร มีแรงจูงใจในการท างานอยู่
ในระดับมาก ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แรงจูงใจในการท างานที่มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด 3 อันดับ
แรกคือ ความตั้งใจปฏิบัติงาน และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่เพ่ือความส าเร็จของหน่วยงาน 
ความเอาใจใส่ติดตามผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ในต าแหน่ง และงานที่ได้รับมอบหมายตลอดเวลา 
และความพยายามปรับปรุงการปฏิบัติงานตามหน้าที่ในต าแหน่ง และงานที่ได้รับมอบหมายให้ดียิ่งขึ้น 
ส่วนแรงจูงใจในการท างาน ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านความคิดที่จะลาออก หรือไปท างานอ่ืน ผล
จากการวิจัยปรากฏเช่นนี้เพราะ ในเรื่องของความตั้งใจปฏิบัติงานและงานที่ได้รับมอบหมายอย่าง
เต็มที่เพ่ือความส าเร็จของหน่วยงาน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ท าให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมีแรงจูงใจในการท างาน 
และคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จ ในขณะเดียวกันสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ยังได้มีความ
พยายามที่จะปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมีความแปลกใหม่ และมี
ความยากล าบากมากขึ้นตามสถานการณ์สอดคล้องกับงานวิจัยของ อ้อมอาร์ย์ ยี่วาศรี (2552) ที่
พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน คือ ด้านลักษณะงาน ด้านความส าเร็จของงาน และด้านการ
ปกครองบังคับบัญชา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการฝ่ายปกครองที่ท าการปกครองอ าเภอ
ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ มีระดับเงินเดือน ประสบการณ์ในการท างานที่แตกต่างกัน โดยรวมแล้วมี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน โดยรวมมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน และสอดคล้องกับวิชัย สินโทรัมย์ (2554) ที่พบว่า ข้าราชการธุรการส านักงาน
อัยการสูงสุดในส่วนกลาง มีระดับแรงจูงใจในการท างาน ในระดับมาก โดยด้านความพยายามในการ
ปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยที่สูงที่สุด และด้านความมุ่งมั่นในการท างาน มีค่าเฉลี่ยที่ต ่าที่สุด ปัจจัยที่มีผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะงาน และปัจจัยด้านสุขอนามัย ด้านความสัมพันธ์
กับเพ่ือนร่วมงาน มีผลมากที่สุดต่อการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งปัญหาที่ท าให้ข้าราชการไม่
มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน คือ ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ข้าราชการธุรการได้รับนั้น ไม่เพียงต่อ
การด ารงชีพในสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน การมอบหมายงานไม่ตรงกับความรู้ความสามารถ และ
ต าแหน่งหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งการก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานและการพิจารณาความดี
ความชอบไม่มีความชัดเจนสอดคล้องปฐมวงค์ สีหาเสนา (2557) ที่พบว่า บุคลากรเทศบาลฯ มี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เพราะท างานที่ได้รับมอบหมายส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน ยอมรับและชมเชยในผลการปฏิบัติงาน ส่งผล
ให้บุคลากรในสังกัดสามารถท างานได้เสร็จสิ้นและประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี มีความสามารถใน
การแก้ไขปัญหาต่างๆ ลักษณะของงานที่ได้รับมอบหมายมีผลต่อขวัญและแรงจูงใจในการท างาน 
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เพราะลักษณะงานที่มีความท้าทาย ให้อิสระในการปฏิบัติงานและงานที่ท าตรงกับความสนใจ ความ
ถนัดของผู้ปฏิบัติงาน ท าให้บุคลากรในสังกัดมีขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่สูง 

 
2.  แนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการท างานของกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน 

จังหวัดก าแพงเพชร มีความสัมพันธ์กับ ระดับแรงจูงใจในการท างานของสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน จังหวัดก าแพงเพชร 

ผลการศึกษาพบว่า มีความสัมพันธ์ระหว่างแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการท างานของ
กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดก าแพงเพชร มีความสัมพันธ์กับ ระดับแรงจูงใจในการ
ท างานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดก าแพงเพชร  จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
แนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการท างานของกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน จังหวัด
ก าแพงเพชร มีความสัมพันธ์ต่อระดับแรงจูงใจในการท างานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
จังหวัดก าแพงเพชร แสดงให้เห็นว่า  กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดก าแพงเพชร มี
แนวทางในการสร้างแรงจูงในทั้งในด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 
ด้านตัวงานที่ท า ด้านความรับผิดชอบ  ด้านความก้าวหน้า และด้านความเจริญก้าวหน้ าส่วนบุคคล 
เป็นอย่างดี ท าให้เกิดการการยอมรับและสร้างแรงจูงใจในการท างานให้กับสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน จังหวัดก าแพงเพชร ส่งผลให้ระดับของแรงจูงใจในการท างานอยู่ในระดับที่สูงถึงสูงมาก ใน
ทุกๆ ด้าน 

 
3.  แนวทางในการสร้างความพึงพอใจในการท างานของกองบังคับการกองอาสารักษา

ดินแดน จังหวัดก าแพงเพชร มีความสัมพันธ์กับระดับของความพึงพอใจในการท างานของสมาชิก
กองอาสารักษาดินแดน จังหวัดก าแพงเพชร 

ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างแนวทางในการสร้างความพึงพอใจและไม่พอใจของ
กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดก าแพงเพชร มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการ
ท างานสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดก าแพงเพชร จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
แนวทางในการสร้างความพึงพอใจและไม่พอใจในการท างานของกองบังคับการกองอาสารักษา
ดินแดน จังหวัดก าแพงเพชร แสดงให้ เห็นว่ากองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน จังหวัด
ก าแพงเพชร  มีแนวทางในการสร้างความพึงพอใจและไม่พอใจในการท างาน ด้านนโยบายและการ
บริหารองค์กร ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านสภาพการท างาน 
ด้านความมั่นคงในงาน และด้านค่าตอบแทน(เงินเดือน) เป็นอย่างดี ส่งผลให้ระดับของความพึงพอใจ
และไม่พอใจในการท างานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดก าแพงเพชร อยู่ในระดับสูงถึงสูง
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มาก ในทุกๆ ด้าน ซึ่งผลของศึกษาดังกล่าว เป็นไปตามทฤษฎีของ Frederick Herzberg หรือ 
Herzberg’s Motivation – Hygiene Theory  (อ้างถึงใน รศ.ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ,2551, 
หน้า 164-172) ที่ว่า  “เป็นแนวคิดเก่ียวกับการป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พอใจในการท างาน การสร้าง
ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการท างานให้กับคนที่ท างานในองค์การ ว่าในการท างานของคนใน
องค์การจะเกี่ยวข้องกับสิ่งสองสิ่งคือ ความพึงพอใจ และความไม่พอใจในการท างาน โดยได้
ท าการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติต่อการท างานของวิศวกรและบัญชี สรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการท างาน
ของคนแบ่ งเป็ น  2 ประเภท  เรียกว่ า  ปั จจั ยสุ ขอนามั ยหรือปั จจั ย รักษา (Maintenance 
Factors/Hygiene Factors) และปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors)”  

ดังนั้นถ้าผู้บริหารหรือหน่วยงานต้องการรักษาคนไว้ ป้องกันไม่ให้คนเกิดความไม่พอใจและ
คิดออกจากงานจ าเป็นต้องมีการสร้างปัจจัยสุขอนามัย ซึ่งประกอบด้วย การมีนโยบายและการบริหาร
ขององค์การที่ชัดเจน มีการพิจารณาปรับเงินเดือนและสวัสดิการที่เหมาะสม สร้างความมั่นคงในการ
ท างานให้บุคลากร ปรับปรุงสภาพสถานที่ท างานที่มีความสะดวกสบาย สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
บุคลากรกับผู้บังคับบัญชา  มีระบบการก ากับควบคุมดูแลของผู้บังคับบัญชาที่โปร่งใส เป็นธรรมเปิด
โอกาสให้คนมีส่วนร่วม ซึ่งจ าเป็นต้องมีการสร้างทุกด้าน ถ้าขาดด้านใดด้านหนึ่งจะส่งผลต่อระดับ
ความพึงพอใจทันท ี

ส่วนปัจจัยจูงใจเป็นเพียงปัจจัยเสริมที่จะสร้างแรงจูงใจให้คนมีความกระตือรือร้นขยันมุ่งมั่น
อยากจะท างานเต็มที่ ในการท างานของคนต้องการสิ่งต่างๆดังนี้ความส าเร็จในการท างานการได้รับ
การยอมรับ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติมีความเหมาะสมท้าทายมีต าแหน่งและงานที่มีความรับผิดชอบ
สูงขึ้น การได้รับการเลื่อนต าแหน่งตามผลงานและมีความเจริญก้าวหน้าในการท างาน จะส่งผลให้เกิด
ขวัญและก าลังใจที่ดีจะเพ่ิมพลังการท างานให้สูงขึ้น ดังนั้น การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีขวัญและก าลังใจ
สูงจึงเป็นหน้าที่ส าคัญของฝ่ายบริหารเพ่ือท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันท างานอย่างสมานฉันท์
ความจงรักภักดีต่อองค์กรเกิดแก่เจ้าหน้าที่ทุกคนระเบียบข้อบังคับขององค์กรบังเกิดผลในการควบคุม
ความประพฤตขิองบุคคล อยู่ในระเบียบวินัยมีความสามัคคีธรรมขึ้นในหมู่คณะและก่อให้เกิดพลังร่วม 
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ข้อเสนอแนะ 
 

1.  ด้านการน าไปปฏิบัติใช้ 
1)  กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดก าแพงเพชร ควรมีการด าเนินการ

ในการสร้าง แรงจูงใจในการท างานให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ให้มากขึ้น เช่น การมอบหมาย
ภารกิจ ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้างานให้มีความชัดเจน ครอบคลุม กระจ่างแก่ผู้บังคับบัญชา ภายใต้
กฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงาน และเป็นไปตามข้ันตอน 

2)  เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจในการท างาน ควรมีนโยบายในการ เพ่ิม
สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่นค่ารักษาพยาบาลควรครอบคลุมถึงสมาชิกในครอบครัว เช่น บิดา 
มารดา ภรรยาและบุตร และการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลต้องการได้รับสิทธิเบิกจ่ายตรงเหมือนกับ
สิทธิของข้าราชการ โดยไม่ต้องส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อน 

3)  ด้านค่าตอบแทน และการพิจารณาขั้นเงินเดือน ผู้บังคับบัญชาควรพิจารณาขั้น
เงินเดือนจากความสามารถและผลงาน และด าเนินการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีการเลือกปฏิบัติ 
หรือเล่นพรรคเล่นพวก 

4)  ด้านโอกาสความก้าวหน้าในสายงาน ควรพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ระเบียบ
ข้อบังคับและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับแนวทางการเลื่อนต าแหน่ง หรือชั้นยศที่สูงขึ้น เพ่ือสร้างขวัญและ
แรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงาน 
 

2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1)  ควรศึกษาหาแนวทางการสร้างความพึงพอใจและแรงงจูงใจในการท างานของ

สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน โดยศึกษาจากหน่วยงานในส่วนภูมิภาคกับหน่วยงานในส่วนกลาง 
2)  ศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจและแรงจูงในในการท างานของสมาชิกกอง

อาสารักษาดินแดนกับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ในหน่วยงานและนอก
หนว่ยงาน 

3)  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ อาจได้ข้อมูลจ ากัดเฉพาะประเด็น
เท่านั้น  
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การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรคเพ่ือก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงาน
กรณีศึกษา : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง 

 
ดิสภรณ์ อรรถาเวช* 

            

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาเรื่องการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรคเพ่ือก าหนดกลยุทธ์ในการ
ด าเนินงาน กรณีศึกษา : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง   มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เป็นการศึกษา จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรค ในการด าเนินงานเพ่ือน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ใน
การด าเนินงานขององค์กร โดยเป็นการศึกษาประเภทวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) 
โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินประจ าปี 2559-2563 และการเก็บข้อมูล SWOT 
analysis จากแบบสอบถามบุคลากรภายในองค์กรเพ่ือน ามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและน ้าหนักคะแนน
เพ่ือน ามาสังเคราะห์หากลยุทธ์โดยใช้ตาราง TOWS Method 

สรุปผลการศึกษาจุดแข็งและโอกาสขององค์กร คือ เป็นหน่วยงานของทางราชการซึ่งมีความ
เป็นกลางและมีระบบประกันคุณภาพการตรวจตามาตรฐานระดับสากล( ISO17025, 2017) จุดอ่อน
และอุปสรรคท่ีส าคัญคือ การมีรายรับจากงบประมาณแผ่นดินทางเดียวไม่สามารถจัดเก็บรายได้ได้เอง 
ท าให้มีงบประมาณจ ากัดไม่สอดคล้องกับภาระงานที่เพ่ิมมากขึ้น ส่วนกลยุทธ์ที่ต้องเร่งด าเนินการ คือ 
การพัฒนาการศักยภาพการตรวจโรคให้มีขอบข่ายการตรวจโรคให้ได้มากยิ่งขึ้นตามมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ด้านพันธมิตรคือการสร้างความร่วมมือระหว่างระหว่างภาคราชการกับภาคเอกชน กลยุทธ์การ
เปลี่ยนแปลงจากภายในคือพัฒนาความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการและกลยุทธ์ที่จ าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนคือการแก้ไขระเบียบให้สามารถจัดเก็บรายได้ในการบริการได้เอง 

 
ค าส าคัญ: จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา  อุปสรรค, กลยุทธ์ในการด าเนินงาน  
 
 
 
 

 
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณโุลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ที่มาและความส าคัญ 
 
อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์และการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์เป็นเกษตรอุตสาหกรรมที่มีมูลค่า

ตลาดในการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศมีมูลค่าหลายแสนล้านบาทซึ่งในแต่ละปีมีการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ไปยังต่างประเทศมีมูลค่าหลายแสนล้านบาทซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับ
ประเทศและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้เป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานที่ดูแลก ากับงาน
ด้านการปศุสัตว์โดยตรง ตั้งแต่ในด้านการผลิตปศุสัตว์ การดูแลสุขภาพสัตว์ การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
แบบเกษตรอินทรีย์ การแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ การตรวจสอบมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เป็นต้น 

ในปัจจุบันจะพบว่ามีโรคระบาดในสัตว์อุบัติใหม่ในประเทศไทย เช่น โรคอหิวาต์แอฟริกาใน
สุกร (African swine fever) หรือ ASF ที่เกิดการระบาดในหลายประเทศเช่น ประเทศจีน เวียดนาม 
ลาว กัมพูชา ซึ่งสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรในหลายประเทศ ซึ่งประเทศไทย
ยังคงเป็นประเทศเดียวที่ยังไม่พบการระบาดของโรค ASF อยู่ในอาเซียน ในโคเนื้อและโคนมเองก็
พบว่ามีโรคอุบัติใหม่ คือ โรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) หรือ  LSD ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ท าให้
โคมีอาการตุ่มอักเสบบริเวณผิวหนัง ซึ่งเกิดการระบาดครั้งแรกในภาคอีสานเมื่อปี 2564 และได้
กระจายไปสู่ทั่วประเทศจนระบาดอยู่จนถึงปัจจุบัน 

กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานหลักในการควบคุมการระบาดของโรคในสัตว์บกทุกชนิด ซึ่งการ
วินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการอย่างรวดเร็ว จะสามารถท าให้เกิดการควบคุมการระบาดของโรคใน
พ้ืนที่ได้ ซึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง มีห้องปฏิบัติการในการชันสูตรโรค
ประกอบไปด้วย ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาและปรสิตวิทยา ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา ห้องปฏิบัติการ
แบคทีเรียและเชื้อรา ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา ซึ่งจะท าหน้าที่ในการตรวจวินิจฉัยโรคในสัตว์ทุก
ชนิด ครอบคลุมทุกชนิดสัตว์ เช่น สุกร สัตว์เคี้ยวเอ้ือง เช่น วัว ความแพะ แกะ เป็ด ไก่เนื้อ ไก่ไข่ สัตว์
เลี้ยงเช่น สุนัขและแมว สัตว์ป่าตามธรรมชาติ สัตว์น ้า เป็นต้น  

นอกจากนี้กรมปศุสัตว์มีภารกิจในการดูแลเรื่อง มาตรฐานคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ซึ่งประเทศ
ไทยมีมูลค่าในการส่งออกสินค้าเกษตรปศุสัตว์ ประมง ในปี 2563 มีมูลค่ารวมถึง 651,172 ล้านบาท
สินค้าปศุสัตว์ เช่น สุกรมีชีวิต เนื้อสุกรแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสุกร ไก่ปรุงสุก ไก่สดแช่แข็ง เนื้อ
วัวแช่แข็ง ถือว่าเป็นสินค้าเกษตรหลักที่ท ารายได้เข้าประเทศเป็นจ านวนมากดังนั้น การควบคุม
มาตรฐานคุณภาพสินค้าปศุสัตว์จึงมีความส าคัญเพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นของประเทศคู่ค้าให้มีความ
มั่นใจในความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์ในปศุสัตว์ ซึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ
ตอนล่างมีห้องปฏิบัติการที่ดูแลในการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เช่น ห้องปฏิบัติการตรวจยา



471 
 

บทความการศึกษาวิชาการศึกษาค้นควา้อิสระของ 
นักศกึษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก  

ปฏิชีวนะตกค้างในผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เช่น เนื้อ นมไข่ ห้องปฏิบัติการตรวจสารเร่งเนื้อแดง ฮอร์โมน 
เป็นต้น 

จากภารกิจงานขอบข่ายงานของทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์นั้นมีภารกิจกลยุทธ์
ในการด าเนินงานในอนาคตจึ งมีความส าคัญ ในโลกยุคที่ มี การเปลี่ ยนแปลงค่อนข้างเร็ว 
(Globalization) จึงมีความส าคัญในการด าเนินการศึกษาในครั้งนี้ซึ่งผลการศึกษาจะท าให้ให้ผู้บริหาร
องค์กรสามารถก าหนดกลยุทธ์เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานในอนาคตได้หน้าที่ค่อนข้าง
หลากหลายมากดังนั้นเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพหน้าที่ค่อนข้างหลากหลายมากดังนั้นเพ่ือเป็นการ
เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน การวิเคราะห์ ขุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาและ
อุปสรรค ในการด าเนินงานในปัจจุบันเพ่ือน าไปสู่การก าหนดและประสิทธิผลในการด าเนินงาน การ
วิเคราะห์ ขุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรค ในการด าเนินงานในปัจจุบันเพ่ือน าไปสู่การก าหนดกล
ยุทธ์ในการด าเนินงานในอนาคตจึงมีความส าคัญในโลกยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็ว 
(Globalization) จึงมีความส าคัญในการด าเนินการศึกษาในครั้งนี้ซึ่งผลการศึกษาจะท าให้ให้ผู้บริหาร
องค์กรสามารถก าหนดกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานในอนาคตได้ 

 
วัตถุประสงค์งานวิจัย 

 
1) เพ่ือเป็นการศึกษา จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานขององค์กร  
2)  เพ่ือศึกษาหาแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมไปใช้ในองค์กร  

 

การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
1.  แนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
ปกรณ์ ปรียากร, (2548) ได้อธิบายกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ว่าเป็นเครื่องมือของ

ผู้บริหารระดับสูงที่ใช้ในการตัดสินใจก าหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ขององค์กรในการด าเนินงานเพื่อให้
น าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ผู้บริหารขององค์กรที่จะประสบความส าเร็จได้จะต้องเริ่มด้วยการวางแผน
และกลยุทธ์องค์กร  (Fayol, 1949) กล่าวว่า การวางแผนคือการคิดเรื่องอนาคต (Planning is 
future thinking) ซึ่งเป็นการก าหนดสภาพองค์กรที่ควรจะเป็นในอนาคตโดยเป็นการมองเป้าหมาย
ขององค์กรและด าเนินการวาแผนที่วางไว้ และมีการประเมินกลยุทธ์ในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือประเมินความส าเร็จของกลยุทธ์นั้น ๆ 
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นักวิชาการอีกท่านหนึ่งคือ เฮนรี มินทซ์เบิร์ก (Henry Mintzberg, 1994) ได้เสนอว่า การ
วางแผนคือ “การวางแผนเป็นกระบวนการที่เป็นทางการ โดยค านึงถึงการบูรณาการหรือเชื่อมโยง
ระบบการตัดสินใจของหน่วยงานต่าง ๆ เข้าด้วยกัน อันจะน าไปสู่ การก าหนดวิธีการด าเนินงานที่
ชัดเจน เพ่ือบรรลุสู่จุดมุ่งหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการร่วมกัน ”เฮนรี มินทซ์เบิร์ก (Henry Mintzberg, 
1994, pp. 23-32) ได้อธิบายความของค าว่ากลยุทธ์คือ  

1) กลยุทธ์คือแผน (Strategy is a plan) โดยกิจการทั้งหลายก าหนดกลยุทธ์ขึ้น
เพ่ือใช้เป็นสิ่งที่ก าหนดทิศทาง (Direction) การด าเนินงานในอนาคตซึ่งแต่ละองค์กรล้วนต้องมีกลยุทธ์
ในการด าเนินงานไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการทั้งสิ้น 

2) กลยุทธ์คือรูปแบบ (Strategy is a pattern) หมายถึงรูปแบบด้านพฤติกรรมใน
การปฏิบัติงานแต่ละช่วงเวลาหรือนัยหนึ่งคือรูปแบบการท างานนั้นเอง 

3) กลยุทธ์คือการก าหนดฐานะหรือต าแหน่ง (Strategy is a position) หมายถึง
การรู้ศักยภาพตนเองและความต้องการของลูกค้าในการน าเสนอสินค้าและบริการให้มีความตอบโจทย์
กับลูกค้าดังนั้นกลยุทธ์มีความจ าเป็นที่จะต้องรู้จักองค์กรตนเองและความต้องการของลูกค้าให้ดีด้วย 

4) กลยุทธ์คือทัศนียภาพ  (Strategy is a perspective) หมายถึงการก าหนด
ค่านิยมร่วมขององค์กร วิสัยทัศน์ขององค์กร พันธกิจขององค์กร ต้องให้พนักงานในบริษัทหรือองค์กร
นั้นๆยึดถือให้เป็นในทิศทางเดียวกันซึ่งจ าเป็นที่จะต้อได้รับความร่วมมือจากคนในองค์กรด้วยไม่ใช่การ
บังคับแต่อย่างใด 

5) กลยุทธ์คือการเดินหมาก (Strategy is a ploy) ความหมายที่ห้า เป็นบทสรุปใน
การท ากลยุทธ์คือการใช้แผนและอุบายในการด าเนินงานหรือกิจกรรม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
เป้าหมายที่วางไว้ให้ได้ หรือ อาจหมายถึงการเดินหมากเดินเกมส์ให้เอาชนะคู่ต่อสู้ให้ได้ 
 

การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ของ Harvard Business School หรือ SWOT Model  
Henry Mintzberg (1994) นักวิชาการในสังกัด Harvard Business School ได้เสนอตัว

แบบในการวางแผนกลยุทธ์ซ่ึงเป็นตัวแบบที่เป็นทางการและเป็นตัวแบบที่ง่ายเรียกว่า Core “Design 
School” Model of Strategy Formation หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า SWOT Model ซึ่งภายหลัง
เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ขององค์กรจากสภาพแวดล้อมภายในคือจุดแข็งและจุดอ่อน 
และจากสภาพแวดล้อมภายนอกคือโอกาสและอุปสรรคที่มีผลกระทบกับองค์กร 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  
ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เพ่ือประเมินโอกาส (Opportunities) และข้อจ ากัด

ภัยคุกคาม (Threats) จากสภาพแวดล้อม คือการติดตาม ประเมิน แจกแจงข้อมูลข่าวสารจาก
สภาพแวดล้อมภายนอกให้บุคลากรภายในองค์กรได้ทราบและมีความเข้าใจถึงสถานการณ์ภายนอก
โดยแบ่งการวิเคราะห์เป็นหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป ได้แก่ ด้านการเมือง, ด้านเศรษฐศาสตร์, 
ด้านสังคม, ด้านสิ่งแวดล้อม, ด้านเทคโนโลยี, ด้านกฎหมาย (PESTEL) 

2)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการแข่งขัน  เป็นการวิเคราะห์โดยการศึกษา กลุ่มผู้
มีส่วนได้เสียอย่างละเอียด (Stakeholders) กลุ่มลูกค้า (Customers) คู่แข่งขัน (Competitors) 
ผู้ผลิตหรือจัดหาสินค้า (Suppliers) ธนาคารหรือสถาบันการเงิน (Creditor) ผู้ถือหุ้น (Stakeholders) 
หน่วยงานของรัฐต่างๆที่จะต้องติดต่ออย่างสม ่าเสมอ โดย Michael E. Porter นักวิชาการด้าน
ยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ที่มีชื่อเสียงชาวอังกฤษได้ให้ตัวแบบในการวิเคราะห์(Five Force Model) ไว้
ดังนี้ 

 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเป็นการตรวจสอบประเมินสมรรถนะหรือศักยภาพของ

องค์กรที่จะช่วยบ่งบอกถึงจุดแข็งและจุดอ่อนที่จะต้องปรับแก้ อันจะท าให้กลยุทธ์ที่มีอยู่นั้นมีความ
แหลมคมและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตามที่ซุนวู ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์ เคยกล่าวไว้ว่า 
รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง ซึ่งจุดมุ่งหมายของการประเมินสภาพแวดล้อมภายในเพื่อเป็นการ
ประเมิน จุดแข็ง (Strength) และ จุดอ่อน (Weakness) จากทรัพยากรและสมรรถนะในองค์กรนั้น 
โดยใช้ตัวแบบวิเคราะห์แบบ McKinsey 7 S Model ซ่ึงมีองค์ประกอบในการวิเคราะห์ 7 ด้านคือ1) 
ด้านโครงสร้างองค์กร (Structure) 2) ด้านระบบการบริหาร (System) 3) ด้านกลยุทธ์ (Strategy) 4) 
ด้านทักษะ (Skill), ด้านบุคลากร 5) ด้านรูปแบบด้านบริหารจัดการ (Style) 6) ด้านค่านิยมองค์กร 
(Shared value) 

 
การสังเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกด้วยตาราง TOW matrix  
หลังจากด าเนินการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกและสถานการณ์ภายใน จนสามารถ

สังเคราะห์ โอกาสและอุปสรรค กับจุดแข็งและจุดอ่อน นักวางแผนกลยุทธ์จะท าการประมวลข้อมูลทั้ง
สองด้วยกันเพื่อสรุปเป็นตารางความสัมพันธ์เชิงเมทริกซ์ของปัจจัยกลยุทธ์ทั้งสองด้านดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1  แสดงตารางการวิเคราะห์กลยุทธ์โดยวิธี TOWS Matrix 
 

ภายใน 
 

 
ภายนอก 

จุดแข็ง 
(Strengths) 

ระบุรายการจดุแข็งภายในจำนวน 
5-10 ประเด็นในช่องนี้ 

จุดอ่อน 
(Weakness) 

ระบุรายการจดุอ่อนภายในจำนวน 
5-10 ประเด็นในช่องนี้ 

โอกาส 
(Opportunities) 

ระบุรายการโอกาสภายนอก
จำนวน 5-10 ประเด็นในช่องนี้ 

SO Strategies 
กำหนดกลยุทธ์ในช่องนี้โดยจดุแขง็

ประสานกับความได้เปรียบใน
โอกาสให้ดำเนินกลยุทธ์รุกไป

ข้างหน้า 

WO Strategies 
กำหนดกลยุทธ์ในช่องนี้โดย

ได้เปรียบในโอกาสมาปดิจุดอ่อน 
ให้ดำเนินกลยุทธ์พัฒนาภายใน 

อุปสรรคหรือข้อจำกัด 
(Threats) 

ระบุรายการอุปสรรคอันมาจาก
ภายนอกจำนวน 5-10 ประเด็นใน
ช่องนี้ 

ST Strategies 
กำหนดกลยุทธ์ในช่องนี้โดยใช้จุด

แข็งหลบหลีกข้อจำกัด 
ให้ดำเนินกลยุทธ์สร้างพันธมิตร 

WT Strategies 
กำหนดกลยุทธ์ในช่องนี้โดย

ระมัดระวังจุดอ่อนและหลบหลีก
ข้อจำกัด 

ให้ดำเนินกลยุทธ์ปรับเปลี่ยนจาก
ภายใน 

 
Source:  Adapted from H. Weihrich, “The TOWS Matrix-A Tool for Situation Analysis,”  
             Long Range Planning (April 1982), p. 60. 
 

จากตารางนี้จะสรุปที่ชัดเจนว่า การประมวล SWOT Matrix น าไปสู่การวางกลยุทธ์ 4 
แนวทางคือ 

1) SO Strategies ถือเป็ นความได้ เปรี ยบยิ่ งที่ อาจเรียกว่า the best-case 
scenario 

2) WT Strategies ถือเป็นความได้เปรียบอันส าคัญ ที่ถือว่าเป็น the worst-case 
scenario 

3) WO Strategies เป็นการเดินหมากที่จะใช้ SO Strategies มาช่วย 
4) ST Strategies ถือเป็ นการเดินหมากที่ จะท าให้  SO Strategies มีความ

แข็งแกร่งมากขึ้น 
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2.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

3.  ขอบเขตของการวิจัย 
การศึกษานี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) โดยกลุ่มประชากรที่

ท าการศึกษาเป็นข้าราชการและพนักงานราชการทุกคนที่ปฏิบัติงานในศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตว
แพทย์ภาคเหนือตอนล่าง  

 
4.  การเก็บข้อมูล 
การเก็บข้อมูลออกเป็น 2 ส่วนคือ 1) การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ (Quantitative Sampling) 

เป็นการรวบรวมข้อมูลจากรายงานประจ าปีของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 -2563 เช่น ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ ได้รับ เพ่ือน ามาจัดท า
แบบสอบถามเกี่ยวกับ จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงาน 2) การเก็บข้อมูลเชิง
ประมาณ (Qualitative Sampling) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Google form) 
เกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ โดยเก็บข้อมูลใน
ระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 30 กันยายน 2564  
 

5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ส่วนคือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

(Qualitative analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากปัจจัยภายในได้แก่ จุดแข็งและจุดอ่อน โดยใช้
หลักการ PESTEL และ Five Force Model ปัจจัยภายนอกได้แก่ปัญหาและอุปสรรค โดยใช้หลักการ 
7 S Model  เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS โดยใช้ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานที่ได้จากแบบสอบถามและลงน ้าหนักคะแนนในตาราง SWOT matrix เพ่ือเป็นแนวทางใน
การก าหนดกลยุทธ์โดยใช้ TOW matrix 

ตัวแปรต้น 

ปัจจัยภายนอกทีมีผลต่อองค์กร (O,T) 

ปัจจัยภายในที่มีผลต่อองค์กร (S,W) 

ตัวแปรตาม 

กลยุทธ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน 
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ผลการศึกษา 
 
ผลการศึกษาจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative 

analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานประจ าปีของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคเหนือตอนล่าง ในระหว่างปี พ.ศ. 2559-2563  ได้แก่ ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ได้รับ 
ปัญหาอุปสรรค 2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประมาณ (Qualitative analysis) เป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS โดยใช้ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ได้จากแบบสอบถาม
และลงน ้าหนักคะแนนในตาราง SWOT matrix เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์โดยใช้ TOW 
matrix 

1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative analysis)  
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร ความเป็นมาของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ

ตอนล่างห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่างเป็นห้องปฏิบัติการถาวร
ที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2542 ตามกฤษฎีกา โดยมีสถานที่ตั้งอยู่ เลขท่ี 9 
หมู่ 15 ถนนพิษณุโลก - หล่มสัก ก.ม. 12  ต าบลวังทอง  อ าเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก   มีพ้ืนที่
ประมาณ 30 ไร่ 

วิสัยทัศน์ขององค์กรและพันธกิจ วิสัยทัศน์ขององค์กร คือ “เป็นองค์กรวิชาชีพ มุ่งเน้น
การศึกษาวิจัย การบริการชันสูตรโรคสัตว์ และตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ด้วยมาตรฐานสากล และ
เป็นศูนย์กลางทางวิชาการในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 

พันธกิจของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือล่าง 
1) ตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ 
2) ตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และมาตรฐานสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม 
3) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์และสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านปศุสัตว์ 
4) ส ารวจ เฝ้าระวัง สอบสวนภาวะโรคระบาด และติดตามผล เพ่ือสนับสนุนการ

วิเคราะห์  และชันสูตรโรคสัตว์ 
5) อบรมเผยแพร่วิชาการรวมถึงให้ค าแนะน าและแก้ปัญหาสุขภาพสัตว์ 
6) วิเคราะห์และรายงานภาวะโรคต่างๆในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
7) เป็นศูนย์ข้อมูล/เครือข่ายข้อมูลด้านสุขภาพสัตว์ประจ าเขตภูมิภาค 
นอกจากนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่างยังได้รับมาตรฐาน

ทางห้องปฏิบัติการ ISO 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข 
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โครงสร้างการบริหารงานภายในและอัตราก าลัง โครงสร้างของศูนย์วิจัยพัฒนาการสัตว
แพทย์ภาคเหนือตอนล่างมีการแบ่งการบริหารภายในเป็น 4 กลุ่มงาน โดยปัจจุบันมีอัตราก าลังทั้งสิ้น 
63 คน แบ่งเป็นข้าราชการจ านวน 16 คน ลูกจ้างประจ า 1 คนพนักงานราชการจ านวน 36 คน 
พนักงานจ้างเหมาบริการจ านวน 10 คน โดยแต่ละกลุ่มงานมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1) งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ ดูแลงานทางด้าน งานธุรการ รับ ส่งเอกสารทาง
ราชการระหว่างภายในและภายนอกหน่วยงาน งานด้านงบประมาณ งานด้านการเงิน งานด้านพัสดุ 
งานดูแลด้านครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง งานเลขานุการนัดหมายผู้อ านวยการศูนย์ฯ 

2) กลุ่มระบาดวิทยาและสารสนเทศ มีหน้าที่ ในการติดต่อประสานงานกับลูกค้า
และเกษตรกรที่ส่งตัวอย่างเข้ามาตรวจชันสูตรโรคสัตว์และกลุ่มตรวจสอบมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ การ
ดูแลงานระบบข้อมูลสารสนเทศด้านระบาดวิทยาของโรค 

3) กลุ่มชันสูตรโรคสัตว์ มีหน้าที่ ด าเนินการตรวจวินิจฉัยโรค สรุปผลการตรวจโรค 
โดยมีห้องปฏิบัติการย่อย คือ ห้องปฏิบัติการพยาธิและปรสิตวิทยา ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา 
ห้องปฏิบัติการแบคทีเรียและเชื้อรา ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา  

4) กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ มีหน้าที่ ด าเนินการตรวจรับรองสินค้า
ปศุสัตว์ เช่น เนื้อ นม ไข่ และสารตกค้างในผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์  ยาปฏิชีวนะตกค้าง มีห้องปฏิบัติการ
ย่อยคือ ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ห้องปฏิบัติการตรวจคุณภาพน ้านม ห้องปฏิบัติการตรวจหาสารเร่ง
เนื้อแดง ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมการปศุสัตว์ ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในอาหารสัตว์ 

งบประมาณที่ได้รับ  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ได้รับงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2559- 2563 แบ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายจ านวน 4 หมวด ตามแผนภูมิที่ 1 ดังต่อไปนี้ 
 

 
 
แผนภูมิที่ 1  แสดงบประมาณย้อนหลัง 5 ปี (2559-2563) ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ 
                 ภาคเหนือตอนล่าง  
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2.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประมาณ (Qualitative analysis)       
ผลการตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปจองผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นทั้งสิ้น 49 

คน คิดเป็นข้าราชการจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 32.7 พนักงานราชการ 33 คิดเป็นร้อยละ 67.3 
ตามรูปที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็นเพศหญิงร้อยละ 63.3  เพศ
ชายร้อยละ 36.7 ตามรูปที่ 2 ในส่วนวุฒิการศึกษาจะพบว่าบุคลากรมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
มากที่สุด ร้อยละ 85.7 รองลงมาคือสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 8.2 และอนุปริญญาตรีน้อยที่สุดร้อย
ละ 6.1 และไม่มีผู้มีการศึกษาน้อยกว่าระดับอนุปริญญา  9ตามรูปที่  3 ในส่วนอายุของผู้ตอบ
แบบสอบถามพบว่าอายุบุคลากรจะอยู่ในช่วง 41-50 ปีมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 42.9 รองลงมาคือ 
31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.7  และ 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.1 และ 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.3 
ตามรูปที่ 4 

 

  
 
รูปที่ 1 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามตามต าแหน่ง    รูปที่ 2 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามตามเพศ 

 

  
       
รูปที่ 3 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามตามวุฒิการศึกษา   รูปที่ 4 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามตามอายุ 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลการประเมินปัจจัยภายใน (จุดแข็ง จุดอ่อน) ใช้ตัวแบบประเมิน 7 S Model 
ด้านโครงสร้างองค์กร (Structure) ด้านระบบการ บริหาร (System) ด้านกลยุทธ์ (Strategy) ด้าน
ทักษะ (Skill) ด้านบุคลากร (Staff) ด้านรูปแบบด้านบริหารจัดการ (Style) ด้านค่านิยมองค์กร 
(Shared value)  โดยใช้ข้อมูลจากค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามตารางท่ี 2  

 
หัวข้อค ำถำมในแบบสอบถำม ประเภท จ ำนวน ค้ำเฉล่ีย ส้วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน ค้ำเฉล่ียรวม

กำรประเมินป้จจัยภำยในด้ำนจุดแข็งขององค้กร

ข้ำรำชกำร 16 3.55 0.25

พนักงำนรำชกำร 33 3.25 0.47

ข้ำรำชกำร 16 3.63 0.50

พนักงำนรำชกำร 33 3.30 0.53

ข้ำรำชกำร 16 3.24 0.25

พนักงำนรำชกำร 33 3.10 0.50

ข้ำรำชกำร 16 3.20 0.40

พนักงำนรำชกำร 33 2.73 0.45

ข้ำรำชกำร 16 3.21 0.50

พนักงำนรำชกำร 33 2.80 0.65

กำรประเมินป้จจัยภำยในจุดอ้อนขององค้กร ประเภท จ ำนวน ค้ำเฉล่ีย ส้วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน ค้ำเฉล่ียรวม

ข้ำรำชกำร 16 3.75 0.25

พนักงำนรำชกำร 33 3.33 0.82

ข้ำรำชกำร 16 3.61 0.40

พนักงำนรำชกำร 33 3.75 0.80

ข้ำรำชกำร 16 3.21 0.40

พนักงำนรำชกำร 33 3.38 0.56

ข้ำรำชกำร 16 3.23 0.40

พนักงำนรำชกำร 33 3.70 0.47

ข้ำรำชกำร 16 3.51 0.40

พนักงำนรำชกำร 33 3.19 0.78

3.40

3.46

3.17

2.96

3.54

3.01

3.68

3.29

3.46

3.35

4. เป้นหน้วยงำนด้ำนวิจัยและพัฒนำจึงมีควำมเป้นอิสระสูงค้อนข้ำงสูง

5. มีกำรฝ้กอบรมจำกหน้วยงำนท้ังภำยในประเทศและต้ำงประเทศอย้ำงต้อเน่ือง

1.เป้นหน้วยงำนของทำงรำชกำรท ำให้มีข้ันตอนมำกท ำให้กำรบริกำรกับประชำชน

ค้อนข้ำงช้ำเม่ือเทียบกับเอกชน

1. เป้นหน้วยงำนของทำงรำชกำรจึงมีควำมเป้นกลำงในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี

2. มีระบบประกันคุณภำพท่ีมีมำตรฐำนระดับสำกล ISO 17025:2017

3.มีบุคลำกรและผู้เช่ียวชำญท่ีมีควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำน

2. ไม้สำมำรถเก็บค้ำตรวจบริกำรได้เน่ืองจำกเป้นหน้วยงำนบริกำรประชำชนท ำให้ต้อง

พ่ึงพำงบประมำณจำกแผ้นดินเพียงทำงเดียว

3. ขำดแผนกลยุทธ้องค้กรท่ีเป้นแผนระยะยำว

4. มีป้ญหำขำดแคลนนำยสัตวแพทย้ท่ีมีประสบกำรณ้เน่ืองจำกมีกำรย้ำยของข้ำรำชกำร

บ้อย

5. จ ำนวนพนักงำนไม้เพียงพอในกรณีท่ีจะมีตัวอย้ำงทดสอบเพ่ิมข้ึนในอนำคต
 

 
ผลจากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับจุดแข็งขององค์กร พบว่าจุดแข็งขององค์กรที่มีผล

ค่าเฉลี่ยคะแนนสูงที่สุดคือ การได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ISO 17025:2017 (3.46) 
รองลงมาคือการเป็นหน่วยงานทางราชการมีความเป็นกลางและมั่นคงสูง ให้คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 
(3.40), การมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (3.17), การฝึกอบรมจากหน่วยงาน
จากภายนอกและภายในองค์กร (3.00) และการเป็นหน่วยงานด้านวิจัยและพัฒนามีอิสระค่อนข้างสูง 
(2.96) ตามล าดับ 

ผลจากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับจุดอ่อนขององค์กร พบว่าจุดอ่อนขององค์กรที่มีผล
ค่าเฉลี่ยคะแนนสูงที่สุดคือ ไม่สามารถเก็บค่าตรวจบริการได้เนื่องจากเป็นหน่วยงานบริการประชาชน
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ท าให้ต้องพ่ึงพางบประมาณจากแผ่นดินเพียงทางเดียว (3.68) รองลงมาคือ เป็นหน่วยงานของทาง
ราชการท าให้มีขั้นตอนมากท าให้การบริการกับประชาชนค่อนข้างช้าเมื่อเทียบกับเอกชน (3.54), มี
ปัญหาขาดแคลนนายสัตวแพทย์ที่มีประสบการณ์เนื่องจากมีการย้ายของข้ าราชการบ่อย (3.46) , 
จ านวนพนักงานไม่เพียงพอในกรณีที่จะมีตัวอย่างทดสอบเพ่ิมขึ้นในอนาคต (3.35), ขาดแผนกลยุทธ์
องค์กรที่เป็นแผนระยะยาว (3.29) ตามล าดับ 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลการประเมินปัจจัยภายนอก (ปัญหาและอุปสรรค) ใช้ตัวแบบในการประเมิน
คือ สภาพแวดล้อมทั่วไป ได้แก่ ด้านการเมือง, ด้านเศรษฐศาสตร์, ด้านสังคม, ด้านสิ่งแวดล้อม, ด้าน
เทคโนโลยี, ด้านกฎหมาย (PESTEL) และ สภาพแวดล้อมการแข่งขัน การคุกคามขอผู้ประกอบการ
รายใหม่, อ านาจต่อรองของลูกค้า, อ านาจต่อรองของซับพลายเออร์ , การคุกคามจากสินค้าที่มา
ทดแทน ,การแข่งขันของของผู้ที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน (Five Force Model) โดยใช้ข้อมูลจากค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามตารางท่ี 3 

 
ตารางท่ี 3 แสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินปัจจัยภายนอกด้านโอกาส,  
              อุปสรรค ขององค์กร   
 
กำรประเมินป้จจัยภำยนอกด้ำนโอกำสขององค้กร ประเภท จ ำนวน ค้ำเฉล่ีย ส้วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน ค้ำเฉล่ียรวม

ข้ำรำชกำร 16 3.81 0.54

พนักงำนรำชกำร 33 3.15 0.87

ข้ำรำชกำร 16 3.94 0.25

พนักงำนรำชกำร 33 3.30 0.47

ข้ำรำชกำร 16 3.88 0.34

พนักงำนรำชกำร 33 3.55 0.51

ข้ำรำชกำร 16 3.13 0.50

พนักงำนรำชกำร 33 3.52 0.51

ข้ำรำชกำร 16 3.81 0.75

พนักงำนรำชกำร 33 3.55 0.51

กำรประเมินป้จจัยภำยนอกด้ำนอุปสรรคขององค้กร ประเภท จ ำนวน ค้ำเฉล่ีย ส้วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน ค้ำเฉล่ียรวม

ข้ำรำชกำร 16 3.56 0.81

พนักงำนรำชกำร 33 2.94 0.50

ข้ำรำชกำร 16 3.88 0.79

พนักงำนรำชกำร 33 3.58 0.50

ข้ำรำชกำร 16 3.31 1.20

พนักงำนรำชกำร 33 2.61 1.17

ข้ำรำชกำร 16 3.88 0.50

พนักงำนรำชกำร 33 3.39 0.66

ข้ำรำชกำร 16 3.25 0.45

พนักงำนรำชกำร 33 3.45 0.56

2. อำหำรเป้นป้จจัยส่ีในกำรด ำรงชีวิตของมนุษย้ดังน้ันงำนด้ำนปศุสัตว้จะยังคงเป้นอำชีพ

ท่ีมีควำมย่ิงยืนต้อไป

3. อนำคตกำรตรวจโรคมีควำมส ำคัญมำกย่ิงข้ึน เน่ืองจำกภำวะโรคระบำดถ้ำตรวจพบโรค

เร็วจะสำมำรถควบคุมโรคได้ทันท้วงที

4. ป้ญหำด้ำนมลพิษ ของเสีย จำกกำรเล้ียงสัตว้ท ำให้งำนด้ำนกำรตรวจมำตรฐำนคุณภำพ

สินค้ำปศุสัตว้มีควำมส ำคัญ

3.48

3.35

3.71

3.32

3.68

3.25

3.73

2.96

1.  ประเทศไทยเป้นประเทศเกษตรกรรมและมีมูลค้ำส้งออกผลิตภัณฑ้ปศุสัตว้ไป

ต้ำงประเทศมีมูลค้ำหลำยแสนล้ำนบำท

3.62

3.มีป้ญหำเร่ืองกำรร้องเรียนผลกำรตรวจโรคมำกข้ึน

4.ภัยคุกคำมจำกโรคอุบัติใหม้ท่ีมำจำกต้ำงประเทศ เช้น โรคอหิวำต้แอฟริกำในสุกร

5.ครุภัณฑ้วิทยำศำสตร้มีรำคำแพงและเป้นสินค้ำน ำเข้ำจำกต้ำงประเทศ

5. ทุกประเทศจะต้องป้องกันโรคระบำดไม้ให้เข้ำสู้ประเทศตนกำรส้งออกสินค้ำปศุสัตว้ใน

อนำคตต้องผ้ำนกำรตรวจโรคก้อนทุกคร้ัง

1. มีห้องปฏิบัติกำรของภำคเอกชนเพ่ิมมำกข้ึนท่ีสำมำรถตรวจโรคเองได้

2.รำยได้ของศูนย้วิจัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย้มำจำกงบประมำณแผ้นดินเพียงทำงเดียว

3.63
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ผลจากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกด้านโอกาสขององค์กร พบว่าโอกาส
ขององค์กรที่มีผลค่าเฉลี่ยคะแนนสูงที่สุดคือ อนาคตการตรวจโรคมีความส าคัญมากยิ่งขึ้นเนื่องจาก
ภาวะโรคระบาดถ้าตรวจพบโรคเร็วจะสามารถควบคุมโรคได้ทันท่วงที (3.71) รองลงมาคือ ทุก
ประเทศจะต้องป้องกันโรคระบาดไม่ให้เข้าสู่ประเทศตนการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ในอนาคตต้องผ่าน
การตรวจโรคก่อนทุกครั้ง (3.67), อาหารเป็นปัจจัยสี่ในการด ารงชีวิตของมนุษย์ดังนั้นงานด้านปศุสัตว์
จะยังคงเป็นอาชีพที่มีความยิ่งยืนต่อไป (3.62) ,ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมและมีมูลค่า
ส่งออกผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ไปต่างประเทศมีมูลค่าหลายแสนล้านบาท (3.48), ปัญหาด้านมลพิษ ของเสีย 
จากการเลี้ยงสัตว์ท าให้งานด้านการตรวจมาตรฐานคุณภาพสินค้าปศุสัตว์มีความส าคัญ (3.32) 
ตามล าดับ 

ผลจากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกด้านอุปสรรคขององค์กร  พบว่า
อุปสรรคขององค์กรที่มีผลค่าเฉลี่ยคะแนนสูงที่สุดคือ รายได้ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์มา
จากงบประมาณแผ่นดินเพียงทางเดียว (3.72) รองลงมาคือ ภัยคุกคามจากโรคอุบัติใหม่ที่มาจาก
ต่างประเทศ เช่น โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (3.63), ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์มีราคาแพงและเป็นสินค้า
น าเข้าจากต่างประเทศ (3.35) ,มีห้องปฏิบัติการของภาคเอกชนเพ่ิมมากขึ้นที่สามารถตรวจโรคเองได้ 
(3.25), มีปัญหาเรื่องการร้องเรียนผลการตรวจโรคมากขึ้น (2.95) ตามล าดับ 

ขั้นตอนการประเมินปัจจัยภายในและภายนอก  
เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆมาแล้ว จะน ามาสังเคราะห์ข้อมูลมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1) จัดท ารายการจุดแข็ง จุดอ่อน รายการละ 5-10 ประเด็น ลงในคอลัมน์ที่ 1 
2) ก าหนดน ้าหนักแต่ละประเด็นลงในคอลัมน์ที่  2 โดนจะใส่น ้าหนักคะแนน 

น ้าหนัก 1 ส าคัญสูงสุดไปจนถึง 0 คือไม่ส าคัญมีน ้าหนัก=0 โดยพิจารณาจากผลกระทบของประเด็น
นั้นๆที่จะมีผลต่อสถานะเชิงกลยุทธ์ 

3)  ก าหนดคะแนนจากการประเมินแต่ละประเด็น โดยใช้ค่าเฉลี่ยที่ได้จากการ
ข้อมูลในแบบสอบถามมาใส่ ในคอลัมน์ที่ 3 

4) คูณน ้าหนักของแต่ละประเด็นกับน ้าหนักเป็นคะแนนน ้าหนักคอลัมน์ 4 
5) รวมคะแนนของน ้าหนักในคอลัมน์ 4 เพ่ือพิจารณาว่าประเด็นใดที่มีน ้าหนัก

คะแนนสูงที่สุดจะสามารถจะน ามาก าหนดกลยุทธ์ภายในองค์กรในตาราง SWOT Matrix 
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ตารางที่ 4  สรุปปัจจัยเชิงกลยุทธ์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ตามน ้าหนักคะแนนที่ได้ 
 

ป้จจัยเชิงกลยุทธ้ น้ ำหนัก คะแนน น้ ำหนักคะแนน

กำรประเมินป้จจัยภำยในด้ำนจุดแข็งขององค้กร

มีความเป็นกลางเพราะเป็นหน็วยงานของรัฐ 0.1 3.4 0.34

มีระบบประกันคุณภาพระดับสากล 0.2 3.464 0.693

มีผ็ูเชีย่วจากส็วนกลางในการสนบัสนนุ 0.1 3.17 0.317

มีข็อมูลที่เป็นกลางน็าเชือ่ถือ 0.05 2.964 0.148

มีการพัฒนาฝ็มืออย็างต็อเนือ่ง 0.05 3.005 0.15

กำรประเมินป้จจัยภำยในด้ำนจุดอ้อนขององค้กร

มีระเบียบทางราชการมากต็องท าตามข้ันตอน 0.1 3.482 0.348

ไม็มีระเบียบรองรับเก่ียวกับการคิดค็าบริการ 0.2 3.62 0.724

มีการเปล่ียนแปลงนโยบายจากส็วนกลางบ็อย 0.05 3.29 0.186

ต าแหน็งนายสัตวแพทย็มีการย็ายบ็อย 0.1 3.32 0.332

จ านวนตัวอย็างมีแนวโน็มเพ่ิมข้ึนทุกป็ 0.05 3.679 0.184

กำรประเมินป้จจัยภำยนอกด้ำนโอกำสขององค้กร

มีโอกาสเพ่ิมมูลค็าจากการส็งออกสินค็าปศุสัตว็ 0.1 3.482 0.348

อาหารยังมีความจ าเป็นในการด ารงชีวิตมนษุย็ 0.05 3.62 0.181

ถ็าตรวจพบโรคเร็วจะสามารถควบคุมป็องกันโรคได็ 0.2 3.71 0.742

ป็ญหาของเสียจากปศุสัตว็ท าให็ต็องมีมาตรฐานการเล้ียงสัตว็มากข้ึน 0.05 3.32 0.166

ทุกประเทศจะต็องป็องกันอุตสาหกรรมเกษตรของตนเองจากโรคระบาด 0.1 3.679 0.368

กำรประเมินป้จจัยภำยนอกด้ำนอุปสรรคขององค้กร

ฟาร็มเอกชนสามารถซ้ือเคร่ืองมือตรวจโรคเองเพ่ือตรวจเองได็ 0.1 3.251 0.325

ขาดระเบียบเก่ียวกับการจัดเก็บรายได็ 0.2 3.725 0.745

มีการร็องเรียนผลทดสอบไม็ตรงกับภาคเอกชน 0.05 2.959 0.148

โรคอุบัติใหม็ท าให็ต็องมีการตรวจเฝ็าระวังโรคมากข้ึน 0.1 3.634 0.363  
 

ผลการการจับคู่ด้วยตาราง TOW matrix 
หลังจากได้ด าเนินการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกและสถานการณ์ภายในซึ่งสามารถ

สังเคราะห์ โอกาส อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อน และน าข้อมูลทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ได้
คะแนนสูงที่สุด 2 อันดับมาใส่ในตาราง TOW Matrix เพ่ือสรุปวางกลยุทธ์แบ่งออกเป็น 4 แนวทางคือ 

1) SO Strategies ถือเป็นกลยุทธ์ที่ได้เปรียบให้ด าเนินการเชิงรุกไปข้างหน้า 
2) WT Strategies ถือเป็นกลยุทธ์ที่เสียเปรียบต้องด าเนินการปรับเปลี่ยน 
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3) WO Strategies ถือเป็นกลยุทธ์ที่จ าเป็นจะต้องพัฒนาจากภายในองค์กร 
4) ST Strategies เป็นกลยุทธ์ในการสร้างพันธมิตรเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่ง

ขององค์กร 

 
ตารางท่ี 5  ผลการการจับคูป่ัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในด้วยตาราง TOWS matrix 
 

 
 

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
 

1.  สรุปผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาโดยสรุปพบว่าการด าเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคเหนือตอนล่าง มีจุดแข็งและโอกาส คือ ในด้านการเป็นหน่วยงานของทางราชการซึ่งมีความเป็น
กลางสูงและมีระบบประกันคุณภาพการตรวจระดับสากลที่นานาชาติให้การยอมรับคือระบบ ISO 
17025: 201 ซึ่งหากมีการพัฒนาการการตรวจโรคที่ เป็นโรคอุบัติใหม่ ซึ่งจะเป็นการยกระดับ
มาตรฐานการตรวจโรคให้เป็นมาตรฐานสากลและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานด้านต่างประเทศ ซึ่ง
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สอดคล้องการ (แผนยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2562-2565, 2561) คือการยกระดับ
คุณภาพและศักยภาพของหอ้งปฏิบัติการให้ได้ตามมาตรฐานสากล  

ในส่วนจุดอ่อนและอุปสรรคที่ส าคัญคือ การมีรายรับจากงบประมาณแผ่นดินทางเดียวไม่
สามารถจัดเก็บรายได้ได้เอง ท าให้มีงบประมาณจ ากัดไม่สอดคล้องกับภาระงานที่เพ่ิมมากขึ้นอีกทั้ง
เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ยังมีราคาค่อนข้างสูงและเป็นสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศท าให้
งบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติซึ่งเมื่อพิจารณาจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561-2563 
ในส่วนงบลงทุนได้รับลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (บรรพชัย, 2561) ที่ศึกษา
เกี่ยวกับการให้หน่วยงานด้านบริการประชาชนสามารถจัดเก็บรายได้ได้เอง เพ่ือลดเงินภาษีที่ใช้
อุดหนุน ซึ่งจะเป็นการพัฒนาศักยภาพการให้บริการและเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารงานภายใน  
 ในส่วนกลยุทธ์ที่ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ต้องด าเนินการสามารถสรุปกลยุทธ์ใน
การด าเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ได้ดังนี้ 

1)  กลยุทธ์ที่ในการท างานเชิงรุก (SO Strategies) 
ต้องมีการพัฒนาการตรวจโรคที่ส าคัญให้ได้รับมาตรฐานระดับสากล ISO 17025: 

2017 เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางด้านมาตรฐานการตรวจโรคสัตว์และเพ่ือเพ่ิมขีดศักยภาพการตรวจ
สินค้าปศุสัตว์ไปยังมีการพัฒนาการตรวจโรคให้มีความครอบคลุมโรคระบาดที่ส าคัญและโรคอุบัติใหม่
ตามมาตรฐานระดับสากล 17025:2017 จะถือว่าเป็นโอกาสส าคัญที่จะท าให้เป็นห้องปฏิบัติการที่
ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ 

2)  กลยุทธ์ในการสร้างพันธมิตรเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์กร  (ST 
Strategies) 

เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ
ภาคเอกชนกับทางราชการจะเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพขององค์กรภาครัฐ ดังนั้นการสร้าง
ความสัมพันธ์กับทางภาคเอกชนจะท าให้การประสานการท างานร่วมกันอย่างราบรื่นและเป็นการมอง
เป้าหมายเดียวกันมุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ  

3)  กลยุทธ์ที่จ าเป็นจะต้องพัฒนาจากภายในองค์กร (WT Strategies) 
เป็นกลยุทธ์เพ่ือเป็นการพัฒนาความรวดเร็วของผลการทดสอบให้ตอบสนองความ

ต้องการของผู้ใช้บริการ เช่น การอ านวยความสะดวกเรื่องการให้บริการให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
ลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น  

4)  กลยุทธ์ที่ต้องด าเนินการปรับเปลี่ยน (WT Strategies) 
กลยุทธ์ที่องค์กรต้องมีการปรับเปลี่ยนคือ การด าเนินการแก้ไขระเบียบจาก

กรมบัญชีกลางในการให้สามารถจัดเก็บรายได้ได้เอง ซึ่งการแก้ไขระเบียบให้สามารถเก็บค่าบริการการ
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ตรวจได้เหมือนเอกชนแต่ราคาย่อมเยากว่าจะท าให้มีรายได้มาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การแพทย์หรือ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ได้อีกท้ังยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับแผ่นดินอีกทางหนึ่งด้วย 

 
2.  ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะผลการศึกษา เนื่องจากการศึกษานี้เป็นการศึกษาในช่วงการระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) จึงเป็นเพียงการศึกษาจากบุคลากรในองค์กรเท่านั้น ซึ่งข้อมูลที่ได้
อาจจะเป็นข้อมูลที่มาจากบุคคลากรในองค์กรซึ่งจะไม่เห็นมุมมองของผู้ใช้บริการ ซึ่งการศึกษาในครั้ง
ต่อไปอาจจะต้องท าการศึกษาบุคคลภายนอกที่มาใช้บริการ เช่นระดับคะแนนความพึงพอใจของการ
ให้บริการ ปัญหาอุปสรรคในการใช้บริการ เพ่ือที่จะเป็นข้อมูลในการที่จะมาปรับแก้ภายในองค์กรอีก
ทางหนึ่ง 
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บทคัดย่อ 
 
การวิจัยความรู้ความเข้าใจของข้าราชการธุรการส านักงานอัยการภายในเขตท้องที่ภาค 6 

เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาหลักการ
ส าคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  2) ศึกษาความรู้ความเข้าใจของ
ข้าราชการธุรการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  และ 3) ศึกษาความ
แตกต่างระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลกับความรู้ความเข้าใจของข้าราชการธุรการเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
ข้าราชการธุรการส านักงานอัยการภายในเขตท้องที่ภาค 6 จ านวน 9 จังหวัด คือ พิษณุ โลก 
นครสวรรค์ ก าแพงเพชร เพชรบูรณ์ สุโขทัย  ตาก  พิจิตร อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี  จ านวน 168 คน  
และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม  สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบ
ค่า t-test  และการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว   

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี  จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  มีต าแหน่งงานระดับปฏิบัติการ  ระยะเวลาการปฏิบัติราชการระหว่าง 1–5 ปี และ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อยู่ในระดับปานกลาง   

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  ข้าราชการธุรการที่มีเพศต่างกัน  มีความรู้ความเข้าใจ 
ไม่แตกต่างกัน  ส่วนข้าราชการธุรการที่มีอายุ  ระดับการศึกษา  ต าแหน่งงาน และระยะเวลาที่ปฏิบัติ
ราชการแตกต่างกัน  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้  คือ สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักให้ แก่
ข้าราชการธุรการ เพ่ือให้เห็นถึงความส าคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
ดังนั้น จึงควรสอดแทรกเนื้อหาสาระส าคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 
*

 นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
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ผ่านการฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการธุรการบรรจุใหม่  และควรให้ข้าราชการธุรการเรียนรู้และผ่านการ
ฝึกอบรมพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จากระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) 
ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เพ่ือเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทาง
ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารราชการ 

 
ค าส าคัญ:  ส านักงานอัยการ  ความรู้ความเข้าใจ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
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บทน า 
 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลนั้น  หน่วยงานภาครัฐต้องด าเนินการด้วยความ

ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ  มีความโปร่งใส  และประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ด าเนินงานของภาครัฐได้  ข้อมูลข่าวสารหน่วยงานของรัฐจึงถือเป็นหัวใจส าคัญในการบริหารราชการ  

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมายที่ให้สิทธิแก่ประชาชนใน
การรับรู้ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการ  และก าหนดหน้าที่ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการ
ต่าง ๆ ของรัฐ  ติดตาม ตรวจสอบการท างานของรัฐให้โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ แต่ในขณะเดียวกัน
กฎหมายฉบับนี้ก็มีการบัญญัติเกี่ยวกับข้อยกเว้นข้อมูลที่ไม่ต้องเปิดเผย เพราะหากเปิดเผยแล้วจะเกิด
ความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่ส าคัญของประชาชน จึงเป็นกฎหมายที่มีความส าคัญ
ต่อหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ   

จากรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
และประชาชน ต่อการปฏิบัติราชการของส านักงานอัยการสูงสุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 
ปรากฏว่า  ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 อยู่ในเกณฑ์ต ่ากว่า 80%  ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจว่า เมื่อประชาชนให้
ความส าคัญกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการเพราะเป็นกฎหมายที่รองรับสิทธิรับรู้  
ประกอบกับส านักงานอัยการสูงสุดเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจดูข้อมูลข่าวสารได้ และ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายดังกล่าวโดยไม่ปิดบัง  จึงสามารถสร้างความเชื่อมั่น
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้  อีกท้ังเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติตามที่กฎหมาย
บัญญัติไว้  หากเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีความรู้ความเข้าใจในสาระส าคัญ  ย่อมไม่สามารถปฏิบัติตามได้  
หรือด าเนินการอย่างไม่มีระบบ  เป็นเพียงการปฏิบัติตามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้น  
ก่อให้เกิดปัญหา  ดังนั้น การศึกษาความรู้ความเข้าใจของข้าราชการธุรการส านักงานอัยการในเขต
ท้องที่ภาค 6 เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ว่ามีมากน้อยเพียงใด  จึง
มีความส าคัญเพราะน าไปสู่ การตอบสนองต่อสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่ดีแก่ประชาชนสามารถน าไปสู่การพัฒนาการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  โดยเฉพาะเรื่องความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  เพ่ิมการตรวจสอบการ
ท างานโดยภาคประชาชน  ลดโอกาสการทุจริตคอรัปชั่น   

 
 



490 
 

บทความการศึกษาวิชาการศึกษาค้นควา้อิสระของ 
นักศกึษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
1)  เพ่ือศึกษาหลักการส าคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
2)  เพ่ือศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจของข้าราชการธุรการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูล

ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
3) เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลกับความรู้ความเข้าใจของ

ข้าราชการธุรการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 

สมมติฐาน 
  

คุณลักษณะส่วนบุคคลของข้าราชการธุรการส านักงานอัยการในท้องที่ภาค 6 ที่แตกต่างกัน  มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แตกต่างกัน 

 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 
 
การศึกษาเรื่อง ความรู้ความเข้าใจของข้าราชการธุรการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูล

ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยได้
ท าการรวบรวมและน าเสนอแนวคิดและงานวิจัยที่เก่ียวข้องตามประเด็นดังต่อไปนี้ 

1.  แนวคิดเกี่ยวกับความโปร่งใส 
ความโปร่งใสเป็นทั้งแนวคิดและกระบวนการที่น าไปสู่การเปิดเผย การตรวจสอบ และการ

บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  เพราะในแต่ละองค์กรและแต่ละสังคม
ล้วนมีวัฒนธรรมองค์กรธรรมเนียมปฏิบัติ  และความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของสังคมท่ีแตกต่างกัน 

ไพโรจน์ ภัทรนรากุล (2548, น. 208-215) อธิบายว่า หลักความโปร่งใส คือ การมีความ
โปร่งใสกับการบริหารงานทุก ๆ ด้าน เช่น การมีระบบงานที่ชัดเจนมีระบบคุณธรรมในการเลือกบุคคล
ฯลฯ เปิดโอกาสให้ประชาชนและสังคมภายนอกเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและผลการด าเนินงานที่ผ่านมา
ได้อย่างเสรีตามความเหมาะสมมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลการด าเนินงานต่อสาธารณะอย่าง
สม ่าเสมอ 

วิภาส ทองสุทธิ์ (2551) อ้างถึง  โกวิทย์ พวงงาม (2553, น. 87-89) อธิบายว่า  หลักความ
โปร่งใส ประกอบด้วยหลักการส าคัญ 4 หลักการ ได้แก่ 
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1)  ความโปร่งใสด้านโครงสร้างระบบงาน ประกอบด้วย การมีระบบตรวจสอบ
ภายใน และการตรวจสอบภายนอก มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความโปร่งใส การเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงาน  

2)  ความโปร่งใสด้านการให้คุณ คือ การสร้างระบบการจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์  

3)  ความโปร่งใสด้านการให้โทษ เป็นการก าหนดมาตรการปราม การตรวจสอบ 
การลงโทษ เพ่ือป้องกันการกระท าผิด  

4)  ความโปร่งใสในด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ซึ่งถือเป็นมาตรการที่ก่อให้เกิด
การกระท าที่เกิดความโปร่งใส  

2.  แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ 
ความรู้  หมายถึง เรื่องที่เกี่ยวกับการระลึกถึงสิ่ งเฉพาะ วิธีการและกระบวนการต่าง ๆ 

รวมถึงแบบกระสวนของโครงการวัตถุประสงค์ในด้านความรู้  โดยเน้นในเรื่องของกระบวนการทาง
จิตวิทยาของความจ า อันเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงเก่ียวกับการจัดระเบียบ   

Bloom, B. (1956) อ้างถึง อักษร สวัสดี (2542, น. 26-28) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้
หรือพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ของคนว่าประกอบด้วยความรู้ตามระดับต่าง ๆ รวม 6 ระดับ 
จากขั้นต ่าไปสู่ขั้นสูง ได้แก่ ความรู้ (Knowledge) เป็นความสามารถทางสมอง ในอันที่ทรงไว้หรือ
รักษาไว้ ซึ่งเรื่องราวต่าง ๆ ได้ มากน้อยเพียงใดนั้น ให้ดูที่ว่าบุคคลนั้นสามารถ เลือกได้ซึ่งสิ่งที่จะจ าไว้
ได้เพียงใด ความเข้าใจ (Comprehension) เป็นความสามารถในการสื่อความหมายทั้งให้ผู้อ่ืนรู้เจตนา
ของตนและตนรู้ความหมาย ความปรารถนาของผู้อ่ืน การน าไปใช้ (Application) เป็นความสามารถ
ในการน าความรู้ และความเข้าใจไปใช้ในการแก้ปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้น อย่างได้ผล ความสามารถในการ
น าไปใช้ไม่ได้ หมายถึง การได้เรียนรู้วิธีการ  น าวิธีการที่ได้รับไปเลียนแบบ แต่ความสามารถในการ
น าไปใช้ ในการแก้ปัญหาซึ่งเป็นเรื่องราวหรือเหตุการณ์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นความสามารถในการน าสิ่ง
ที่ได้จาก การเรียนการสอนไปแก้ไขสถานการณ์ให้ส าเร็จลุล่วงไป การวิเคราะห์ (Analysis) เป็น
ความสามารถ ในการพิจารณาเรื่องราวใด ๆ ออกเป็นส่วนย่อย ๆ การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็น
ความสามารถในการประกอบส่วนย่อย ๆ ให้เข้ากันได้เป็นเรื่องเป็นราว เป็นความสามารถในการ
พิจารณาเรื่องราว ในหลายๆลักษณะ แล้วน ามาจัดระบบโครงสร้าง เสียใหม่ซึ่งมีประสิทธิภาพดีกว่า
เดิม และการประเมินผล (Evaluation) เป็นความสามารถในการตัดสินตีราคาโดยอาศัยหลักเกณฑ์ 
(Criteria) และมาตรฐาน (Standard) ที่วางไว้  
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สงวน พรชัยสิริอรุณ (2543, น. 11) อธิบายว่า ความเข้าใจเป็นพฤติกรรมในขั้นที่ต่อจาก
ความรู้ เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความสามารถทางสมองและทักษะที่สูงขึ้นจนถึงระดับของการสื่อ
ความหมาย อาจท าได้ทั้งการใช้ปากเปล่า ข้อเขียน ภาษาหรือการใช้สัญลักษณ์ มักเกิดขึ้นหลักจากที่
บุคคลได้รับทราบข่าวสารต่าง ๆ แล้ว โดยการฟัง เห็น อ่านหรือเขียนก็ได้   

3.  แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
หยุด แสงอุทัย (2527, น. 192, อ้างถึง ณัฐชยา ไชยสลี, 2551, น. 7)  ได้อธิบายความหมาย

ของค าวา “สิทธิ” ตามความเห็นของสองนักกฎหมายชาวเยอรมัน คือ วินไซน์ (Windscheid) ซึ่งให้
ความส าคัญที่อ านาจ ดังนั้น สิทธิ จึงหมายถึง อ านาจที่กฎหมายให้แก่บุคคลในอันที่จะมีเจตจานง 
และเยียริ่ง (Jhering) ซึ่งให้ความส าคัญที่จุดประสงค์ กล่าวคือ การที่กฎหมายให้อ านาจแก่บุคคลที่จะ
มีเจตจานงเพ่ือประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งบุคคลมุ่งประสงค์  ดังนั้น สิทธิ จึงหมายถึง อ านาจที่
ให้แก่บุคคลในอันที่จะมีเจตจานง เพ่ือประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งบุคคลมุ่งประสงค์ 

4.  ความเป็นมาของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ก่อนการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นที่ยอมรับกัน

ว่าสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ในประเทศไทยมีอยู่อย่างจ ากัด การด าเนินงานของ
ส่วนราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นกิจการภายในของระบบราชการ  การเปิดเผยข้อมูลให้
สาธารณชนทราบขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบ ซึ่งมักจะปกปิดเป็นหลัก  การ
เปิดเผยเป็นกรณียกเว้น  การริเริ่มในเรื่องสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการที่
ส าคัญเกิดขึ้น ในรัฐบาลสมัยนายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายก รัฐมนตรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงระบบบริหารราชการขึ้นคณะหนึ่ง ซึ่งได้ยกร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการขึ้น 
ต่อมาในสมัย นายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรีครั้งที่หนึ่ง ได้มีการน าเสนอร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ ต่อสภาผู้แทนราษฎร แต่มีการยุบสภาเสียก่อน จึงตกไป การด าเนินการในเรื่องนี้ได้คืบหน้า
ต่อมาจนกระทั่งถึงรัฐบาลสมัย พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ส่งร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ให้
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาอีกครั้ง และสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 
2540 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2540 มีผลบังคับใช้ เมื่อพ้น
ก าหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา 

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางใน
การได้รับรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐ เพ่ือที่จะสามารถแสดงความคิดเห็น 
และใช้สิทธิ ทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง อันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดย 
ประชาชนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้ประชาชนมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีข้อยกเว้นอัน 
ไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัด และจ ากัดเฉพาะข้อมูล ข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อ
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ประเทศชาติ หรือต่อประโยชน์ที่ส าคัญของเอกชน ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคง และ
ยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของ ตนอย่างเต็มที่ เพ่ือรักษาประโยชน์ของตนได้อีก 
ประการหนึ่งด้วย ประกอบกับสมควรคุ้มครอง สิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการไปพร้อมกัน 

5.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
พิมพ์ธิดา วงศ์สุนทร (2552, บทคัดย่อ) ศึกษาการบังคับใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540 ในหน่วยงานของรัฐตามหลักธรรมาภิบาลของกระทรวงสาธารณสุข ผลการศึกษา
พบว่า  ปัญหาอุปสรรคในการบังคับใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.  2540 ใน
หน่วยงานของรัฐ มี 2 ส่วน คอื ปัญหาและอุปสรรคอันเกิดจากหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ปัญหาการขาด
ความรู้ความเข้าใจ ปัญหาการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ปัญหาด้านนโยบายของผู้บริหารที่ขาดการให้
ความส าคัญและปัญหาด้านนโยบายของรัฐบาลที่ขาดการสนับสนุนอย่างจริงจัง  ปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดจากประชาชนได้แก่ ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจและการเข้าถึงช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่มีอยู่อย่างจ ากัด  และได้เสนอแนวทางแก้ไข คือ สร้างความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งประสานความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาขน
เพ่ือกระตุ้นจิตส านึกในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนและให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานของรัฐโดยภาคประชาสังคม  

บุณยฤทธิ์ สราภิรมย์ (2547, บทคัดย่อ) ศึกษาความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ข้าราชการส านักข่าวกรองแห่งชาติ ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการ
ส านักข่าวกรองแห่งชาติ มีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ในระดับมาก และจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ข้าราชการส านักข่าวกรองแห่งชาติที่ได้รับรู้การ
ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กร อาทิ การจัดท านโยบาย การจัดตั้งหน่วยงาน
เฉพาะ การฝึกอบรม การประกาศโฆษณาเผยแพร่ต่างกัน จะท าให้มีระดับความรู้ความเข้าใจใน
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แตกต่างกัน แต่ข้าราชการส านักข่าวกรอง
แห่งชาติที่มีสถานภาพบุคคลและความสนใจติดตามในข้อกฎหมายที่แตกต่างกัน มีระดับความรู้ความ
เข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไม่แตกต่างกัน   

สุนี   ว่องนาวี (2547 , บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความรู้ความเข้าใจของบุคลากรส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดและส านักงานสาธารณสุขอ าเภอต่อพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 กรณีศึกษาจังหวัดยะลา ผลการศึกษาพบว่า  ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรที่มีต่อ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.  2540 ในภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง 
ประสบการณ์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของบุคลากรสาธารณสุข
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อยู่ในระดับปานกลาง  การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 ของบุคลากรสาธารณสุขอยู่ในระดับน้อย  โดยระดับการศึกษา ประสบการณ์เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และการได้รับการฝึกอบรม  เป็นปัจจัยที่มีผล
ต่อระดับความรู้ความเข้าใจฯ ส่วนปัจจัยทางด้านเพศ อายุ ระดับ (ซี) รายได้ อายุราชการ หน้าที่
รับผิดชอบ การติดตามข้อมูลข่าวสารจากสื่อมวลชน และการรับรู้จากการสื่อสารภายในองค์กร  ไม่มี
ผลต่อระดับความรู้ความเข้าใจของบุคลากรที่ศึกษา   

ทวี พลศิลา (2546, บทคัดย่อ)  ศึกษาความรู้ความเข้าใจของข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร
ที่มีต่อพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ศึกษาเฉพาะกรณี กองบังคับการต ารวจ
นครบาล 5 ผลการศึกษาพบว่า อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้ต่อเดือน สายการปฏิบัติงาน
ปัจจุบัน มีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 ด้วยระดับนัยส าคัญทางสถิติที่  0 .05 ส่วนชั้นยศ  สาขาที่ จบการศึกษา อายุราชการ  
ประสบการณ์ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ความสนใจติดตามข้อมูลข่าวสาร ไม่มี
ความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   

สุธาทิพย์  มุสิกอง (2546, บทคัดย่อ) ศึกษาความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของข้าราชการกรมป่าไม้  ผลการศึกษาพบว่า  ความรู้ความเข้าใจใน
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของข้าราชการกรมป่าไม้ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง  โดยปัจจัยทางด้านการศึกษา การติดตามข้อมูลข่าวสารจากสื่อมวลชน และการได้รับ
มอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540  แต่ปัจจัยทางด้านเพศ อายุ ต าแหน่งหน้าที่ ระดับ (ซี) จ านวนหน้าที่รับผิดชอบ 
อายุราชการ การฝึกอบรม การติดตามข้อมูลข่าวสารจากสื่อภายในองค์กร และการเคยใช้สิทธิในการ
ขอเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความรู้ความเข้าใจใน
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 
วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิด 

  
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ผู้ศึกษาได้รวบรวมคุณลักษณะ

ส่วนบุคคลได้แก่  เพศ  อายุ ระดับการศึกษา  ต าแหน่งงาน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  ของ
ข้าราชการธุรการส านักงานอัยการภายในเขตท้องที่ภาค 6 ที่มีผลกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ จึงก าหนดตัวแปรในการศึกษา  ซึ่ง
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ประกอบด้วยตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม  โดยตัวแปรอิสระ  ได้แก่  คุณลักษณะส่วนบุคคล (เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน  และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ)  ตัวแปรตาม  ได้แก่ ความรู้
ความเข้าใจที่มีต่อพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จากตัวแปรอิสระและตัวแปร
ตามทีไ่ด้จากการศึกษา  สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาได้ ดังภาพที่ 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ข้าราชการ

ธุรการส านักงานอัยการภายในเขตท้องที่ภาค 6 จ านวน 9 จังหวัด 288 คน  (ท่ีมา: ส านักอ านวยการ 
สอภ.6 ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564)  ส่วนขนาดตัวอย่างค านวณโดยใช้สูตร Taro Yamane ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 168 คน  โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา  
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่สร้างข้ึนจากแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
และทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.71 จากนั้นน าข้อมูลที่ ได้มา
ประมวลผลผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป  โดยใช้หลักสถิติในการวิเคราะห์และน าเสนอผ่านการใช้ค่าสถิติ 2 
แบบ คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยและ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ
สถิติเชิงอนุมาน  ได้แก่  การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย t-test และการวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA  และใช้วิธี LSD (Least Significant Difference) ส าหรับ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่  เมื่อพบว่ามีความแตกต่าง  ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้   คือ เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564  ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 (3 เดือน) 

 

 

คุณลักษณะส่วนบุคคล 

- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- ต าแหน่งงาน 
- ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

ความรู้ความเข้าใจ 

ที่มีต่อพระราชบัญญัติ 

ข้อมลูข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 
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ผลการศึกษา 
  

จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา  สามารถสรุปได้ดังนี้  
1.  คุณลักษณะส่วนบุคคล 
จากข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง ร้อยละ 75.60  มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 47 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 72 
มีต าแหน่งงาน ระดับปฏิบัติการ  ร้อยละ 46.40  และมีระยะเวลาการปฏิบัติราชการระหว่าง 1–5 ปี 
ร้อยละ 35.70 

2.  ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ข้าราชการธุรการส านักงานอัยการภายในเขตท้องที่ภาค  6 ส่วนใหญ่ร้อยละ 60 มีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 อยู่ในระดับปานกลาง  และ
กลุ่มข้าราชการธุรการฯ ที่มีคุณลักษณะส่วนบุคคลด้านอายุ  มีอายุ 51 ปีขึ้นไป  จบการศึกษาระดับ
ปริญญาโท  มีต าแหน่งงานระดับอาวุโส มีระยะเวลาการปฏิบัติราชการระหว่าง 10 – 15 ปี เป็นกลุ่ม
ที่มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540 มากกว่า
ข้าราชการธุรการฯ กลุ่มอ่ืน 

3.  ผลการทดสอบสมมติฐาน  สามารถสรุปได้ดังนี้  
1) การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจของข้าราชการธุรการของส านักงาน

อัยการภายในเขตท้องที่ภาค 6 เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.  2540  
จ าแนกตามเพศ พบว่า  ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

2) การวิเคราะห์ความแปรปรวนความรู้ความเข้าใจของข้าราชการธุรการของ
ส านักงานอัยการภายในเขตท้องที่ภาค 6 เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 จ าแนกตามอายุ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3) การวิเคราะห์ความแปรปรวนความรู้ความเข้าใจของข้าราชการธุรการของ
ส านักงานอัยการภายในเขตท้องที่ภาค 6 เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 จ าแนกตามระดับการศึกษา  พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4) การวิเคราะห์ความแปรปรวนความรู้ความเข้าใจของข้าราชการธุรการของ
ส านักงานอัยการภายในเขตท้องที่ภาค 6 เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 จ าแนกตามต าแหน่งงาน  พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

5) การวิเคราะห์ความแปรปรวนความรู้ความเข้าใจของข้าราชการธุรการของ
ส านักงานอัยการภายในเขตท้องที่ภาค 6 เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
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2540 จ าแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน  สามารถสรุปได้ตามตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานที่ สมมติฐาน Accept Reject 

1 เพ ศที่ แ ตกต่ างกั น  มี ค วาม รู้ ค วาม เข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
แตกต่างกัน 

  

2 อายุ ที่ แ ตกต่ างกั น  มี ค วาม รู้ ค วาม เข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  
แตกต่างกัน 

  

3 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540 
แตกต่างกัน 

  

4 ต าแหน่งงานที่แตกต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
แตกต่างกัน 

 
 

 

5 ระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่แตกต่างกัน มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 
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สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
  

1.  สรุป  
1) คุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง  
จากผลการศึกษาพบว่า  ข้าราชการธุรการส านักงานอัยการภายในเขตท้องที่ภาค 6 

เป็นเพศหญิง จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 75.60  มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี  จ านวน 79 คน คิด
เป็นร้อยละ 47  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  จ านวน 121 คน  คิดเป็นร้อยละ 72  มีต าแหน่งงาน
ประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ  จ านวน 78  คน คิดเป็นร้อยละ 46.40 มีระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการระหว่าง 1 – 5 ปี จ านวน 60 คน  คิดเป็นร้อยละ 35.70  

2)  ระดับความรู้ความเข้าใจของข้าราชการธุรการส านักงานอัยการภายในเขตท้องที่
ภาค 6 เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540    

จากการศึกษาพบว่า  ข้าราชการธุรการส านักงานอัยการภายในเขตท้องที่ภาค 6    
ส่วนใหญ่ร้อยละ 60 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540  ในระดับปานกลาง  จากคะแนนเต็ม 24 คะแนน  ข้าราชการธุรการที่ได้คะแนนต ่าสุด  5 คะแนน  
คิดเป็นร้อยละ 0.60  ได้คะแนนสูงสุด 22 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 0.60  โดยคะแนน 14  คะแนน เป็น
ระดับคะแนนที่ข้าราชการธุรการฯ ท าได้จ านวนมากท่ีสุด คือ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50  และกลุ่ม
ข้าราชการธุรการฯ ที่มีคุณลักษณะส่วนบุคคลด้านอายุ มีอายุ 51 ปีขึ้นไป  ด้านการศึกษา  จบการศึกษา
สูงสุดระดับปริญญาโท ด้านต าแหน่งงาน  มีต าแหน่งงานระดับอาวุโส  ด้านระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
มีระยะเวลาการปฏิบัติราชการระหว่าง 10 – 15 ปี  เป็นกลุ่มที่มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มากกว่าข้าราชการธุรการฯ กลุ่มอ่ืน 

3)   สมมติฐานการวิจัย 
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศของข้าราชการธุรการที่แตกต่างกัน  มีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.  2540 ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย  ส่วนอายุ  ระดับการศึกษา  ต าแหน่งงาน  และระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการที่แตกต่างกัน  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิตที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย 

 
2.  อภิปรายผล 

1)   ข้าราชการธุรการที่มีเพศต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจต่อพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไม่แตกต่างกัน ตามทัศนะของผู้วิจัย อาจเนื่องจากข้าราชการธุรการ
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สามารถเข้าถึงพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็น
เพศชายหรือหญิง  จึงท าให้ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ของข้าราชการธุรการส านักงานอัยการภายในเขตท้องที่ภาค 6 ทั้งเพศชายและเพศ
หญิงไม่แตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนี ว่องนาวี (2547,  บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาความรู้
ความเข้าใจของบุคลากรส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
ต่อพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กรณีศึกษาจังหวัดยะลา พบว่า เพศไม่มีผล
ต่อระดับความรู้ความเข้าใจของบุคลากรที่ศึกษา 

2)   ข้ าราชการธุ รการที่ มี อ ายุ แตกต่ างกัน  มี ความรู้ ค วาม เข้ าใจ เกี่ ยว กับ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  โดยข้าราชการธุรการที่มีอายุ 51 ปีขึ้นไป  มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มากกว่าข้าราชการธุรการกลุ่มอ่ืน ๆ ตามทัศนะของผู้วิจัยอาจ
เนื่องมาจาก  ข้าราชการธุรการในช่วงอายุดังกล่าวเป็นผู้ที่รับราชการมานาน และมักจะอยู่ในต าแหน่ง
หัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาระดับต้น  ซึ่งจะต้องเป็นผู้ก ากับงานอ านวยการทุกประเภท  จึงเกิดการ
เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ในขณะที่ข้าราชการธุรการที่มี
ช่วงอายุระหว่าง 21-30 ปี  มีระดับความรู้ความเข้าใจฯ น้อยที่สุด เพราะอาจเป็นข้าราชการธุรการที่
เพ่ิงรับราชการ อาจยังไม่มีความเข้าใจหรือยังไม่เคยได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ให้บริการงานด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการให้กับประชาชนแต่อย่างใด  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ทวี พลศิลา (2546, บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจของข้าราชการต ารวจ
ชั้นสัญญาบัตรที่มีต่อพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พบว่า อายุของข้าราชการ
ต ารวจชั้นสัญญาบัตรมีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนี ว่องนาวี (2547, บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษา
ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอต่อ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กรณีศึกษาจังหวัดยะลา พบว่า อายุ 
ไม่มีผลต่อระดับความรู้ความเข้าใจของบุคลากรที่ศึกษา 

3)  ข้าราชการธุรการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยข้าราชการธุรการที่มีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี  มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 น้อยกว่าข้าราชการธุรการที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโท  ตามทัศนะของผู้วิจัยอาจเนื่องมาจาก  ข้าราชการธุรการในระดับ
การศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีอยู่ในต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านงานพิมพ์ ซึ่งอาจมิได้มีความ
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เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหรือการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารของราชการแต่อย่างใด  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ทวี พลศิลา (2546, บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจของข้าราชการต ารวจ
ชั้นสัญญาบัตรที่มีต่อพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.  2540 พบว่า ระดับการศึกษา
ของข้าราชการต ารวจ มีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540  

4)  ข้าราชการธุรการที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกัน  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  โดยข้าราชการธุรการที่มีต าแหน่งงานระดับปฏิบัติงาน  มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 น้อยกว่าข้าราชการธุรการกลุ่มอ่ืน ๆ ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากข้าราชการธุรการระดับปฏิบัติงานมีหน้าที่หลักเกี่ยวกับงานธุรการด้านการพิมพ์ค าฟ้อง หรือ
พิมพ์หนังสือราชการ  แต่ข้าราชการธุรการระดับอาวุโส  ซึ่งมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มากกว่าข้าราชการธุรการกลุ่มอ่ืน  เนื่องจาก
ข้าราชการธุรการต าแหน่งระดับอาวุโสเป็นต าแหน่งผู้บังคับบัญชาระดับต้น ซึ่งจะต้องก ากับ ควบคุม 
ดูแลงานทุกประเภทของข้าราชการธุรการในหน่วยงาน  รวมถึงการตรวจและติดตามรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จึงต้องเรียนรู้ เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยแก่
ประชาชน ตามมาตรา 7, 9, 11, 15 และ 26 เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร แผนงาน โครงการและ
งบประมาณ  ประกาศผลผู้ ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯๆ  จึ งท าให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มากกว่าข้าราชการธุรการกลุ่มอ่ืน ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของสุธาทิพย์  มุสิกอง (2546, บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของข้าราชการกรมป่าไม้  พบว่า ต าแหน่งหน้าที่ไม่มีผลต่อ
ระดับความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

5)  ข้าราชการธุรการที่มีระยะเวลาการปฏิบัติราชการแตกต่างกัน  มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยข้าราชการธุรการที่มีระยะเวลาการปฏิบัติราชการน้อยกว่า 1 ปี มีระดับความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 น้อยกว่ากลุ่มอ่ืน ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากข้าราชการธุรการที่มีระยะเวลาการปฏิบัติราชการน้อยกว่า 1 ปี เป็นข้าราชการที่เพ่ิงได้รับ
การบรรจุแต่งตั้ง  ยังอยู่ในช่วงทดลองการปฏิบัติราชการ  จึงยังไม่ได้เรียนรู้งานที่หลากหลาย  ประกอบ
กับการอบรมหลักสูตรจริยธรรมและความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการส าหรับข้าราชการบรรจุใหม่ 
เน้นในเรื่องของจริยธรรมของข้าราชการ ระเบียบข้าราชการพลเรือน และระเบียบส านักงานอัยการสูงสุด
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ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ยังไม่มีการให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 ที่ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว  แต่ข้าราชการธุรการที่มี
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการช่วงระหว่าง 10-15 ปี  มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ นั้น  ตามทัศนะของผู้วิจัย อาจเนื่องมาจาก
ข้าราชการธุรการที่มีระยะเวลาการปฏิบัติราชการระหว่าง 10-15 ปี ดังกล่าว  เป็นข้าราชการที่รับ
ราชการมาระยะหนึ่งแล้ว จึงมีความช านาญงานหลายประเภทมีความรู้ความเข้าใจในระบบงานมากกว่า
กลุ่มอ่ืน ๆ เพราะได้รับการหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ  มีการเรียนรู้งานที่ท าอยู่เสมอ  หาก
เป็นงานใหม่ๆ ก็จะค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม  จึงท าให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มากกว่าข้าราชการธุรการกลุ่มอ่ืน  ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของสุนี 
ว่องนาวี (2547, บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาความรู้ความเข้าใจของบุคลากรส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอต่อพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กรณีศึกษา
จังหวัดยะลา  พบว่า  อายุราชการไม่มีผลต่อระดับความรู้ความเข้าใจฯ  

6)  ข้าราชการธุรการผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ในระดับปานกลาง  และเป็นรายข้อเรียงล าดับ
จากค่าเฉลี่ย 3 ล าดับ มากที่สุด  ได้แก่  1) ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้ เช่น  แผนงาน  โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีที่ก าลังด าเนินการ  ตาม
ทัศนะของผู้วิจัยอาจเนื่องมาจาก  การที่หน่วยงานก าหนดแผนงาน โครงการในแต่ละปีงบประมาณ
ออกมาแล้ว ก็จะจัดท ารายละเอียดหรือคู่มือเพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ  จึงท าให้ข้าราชการ
ธุรการส่วนใหญ่เห็นภาพรวมของแผนงาน  โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีที่ก าลัง
ด าเนินการนั้น  และเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นข้อมูลข่าวสารส าคัญที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  
เพ่ือแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานของหน่วยงาน 2) ประชาชนมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐ เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ  
ความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอ่ืน ตาม
ทัศนะของผู้วิจัยอาจเนื่องมาจากข้าราชการส่วนใหญ่ทราบดีว่าความมั่นคงของประเทศและความ
ปลอดภัยของบุคคลมีความส าคัญ  หากเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่อาจกระท าได้  3) 
หน่วยงานของรัฐ อาจปฏิเสธไม่ยอมเปิดเผยเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับพยานในการสอบสวนเรื่องต่าง ๆ  
ตามทัศนะของผู้วิจัยอาจเนื่องมาจาก  การที่หน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชาชั้นต้นหรือข้าราชการใน
ส านักงานเดียวกันได้ก าชับเกี่ยวกับเผยแพร่ข้อมูลพยาน ทั้งพยานในส านวนการสอบสวนคดี หรือพยาน
ในการสอบสวนข้อเท็จจริงในแต่ละเรื่องว่ามีความส าคัญต่อเรื่องนั้น ๆ  เพราะอาจท าให้รูปคดีเปลี่ยนไป 
หรือข้อเท็จจริงบิดเบือน  ข้าราชการธุรการส่วนใหญ่จึงมีความรู้ความเข้าใจที่ว่าหน่วยงานของรัฐอาจ
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ปฏิเสธไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพยานในการสอบสวนเรื่องต่าง ๆ  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด  คือ  หน่วยงานของรัฐอาจปฏิเสธไม่ยอมเปิดเผยเอกสารร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  โดยระบุ
ชื่อผู้ร้องเรียน  ตามทัศนะของผู้วิจัยอาจเนื่องมาจาก  การร้องเรียนนั้นหากจะแสดงให้เห็นว่าข้อมูล
ดังกล่าวเป็นเรื่องจริงตามที่ปรากฏในเอกสารร้องเรียน  เอกสารร้องเรียนฉบับนั้นต้องระบุชื่อผู้ร้องเรียน  
เพ่ือแสดงให้เห็นว่าผู้ร้องเรียนมีตัวตนที่แท้จริง  ไม่ใช่การสร้างเรื่องขึ้นมา  จึงเป็นเหตุให้ข้าราชการ
ธุรการมีความรู้ความเข้าใจว่า  หากเปิดเผยเอกสารร้องเรียนที่ระบุชื่อผู้ร้องเรียนนั้นอาจไม่มีผลกระทบต่อ
หน่วยงานแต่อย่างใด  อาจจะได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมเข้ามาอีกด้วย  

3.  ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งนี้  

1)   เมื่ออายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน  และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
แตกต่างกัน ท าให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ต่างกัน  ดังนั้น  หน่วยงานควรสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักให้เห็นถึงความส าคัญของ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  จึงควรก าหนดให้ข้าราชการธุรการซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนต้องเรียนรู้และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540” จากระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน  เพ่ือเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ รัฐเกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสารราชการ  

2)   ควรสร้างความรู้ความเข้าใจผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการธุรการบรรจุ
ใหม่ โดยสอดแทรกความรู้และแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
1)   ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับบุคลากรที่รับผิดชอบ

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  
2)  ควรศึกษาบุคลากรกลุ่ ม อ่ืน  เช่น  พนักงานอัยการ  พนักงานราชการ  

ลูกจ้างประจ า หรือจ้างเหมาบริการต าแหน่งนิติกร  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลาย 
3)  ควรศึกษาความสัมพันธ์ และผลกระทบของตัวแปรอ่ืนที่มีผลต่อความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เช่น ประสบการณ์ หรือ
ความสามารถในการแก้ไขปัญหา เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ  
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การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวดัสุโขทัย 

 
เบญจมาศ สายาจักร์* 

 

บทคัดย่อ 
 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดสุโขทัย วิธีการศึกษาใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิง
ปริมาณ หรือแบบผสมผสาน (Mixed Method) การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เอกสาร และ
การวิจัยเชิงประมาณโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ซึ่งมีหน่วยใน
การวิเคราะห์ คือ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดสุโขทัย และผู้ให้
ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับหน่วยในการวิเคราะห์ ได้แก่ ผู้แทนจากหน่วยงานผู้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดสุโขทัย จ านวน 16 ท่าน  

ผลการวิจัยพบว่า การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของจังหวัดสุโขทัย สามารถด าเนินการได้ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านบริบท 
ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

1)  ด้านบริบท แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัด
สุโขทัย มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและแผนระดับชาติ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2561 -2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และ
แผนพัฒนาภาคเหนือ พ.ศ. 2561 - 2565 

 2)  ด้านปัจจัยน าเข้า มีผลการประเมินความคิดเห็นอยู่ในระดับมากขึ้นไป มี
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.95 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดด้านปัจจัยน าเข้าในเรื่อง บุคลากร 
งบประมาณ และระบบเทคโนโลยี  

3)  ด้านกระบวนการ มีผลการประเมินความคิดเห็นอยู่ในระดับมากข้ึนไป มีค่าเฉลี่ย
รวมเท่ากับ 4.01 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดด้านกระบวนการในเรื่อง การน าแผนปฏิบัติ
ราชการไปสู่การปฏิบัติ และการก ากับติดตามและประเมินผล  

 
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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4)  ด้านผลผลิต มีผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ของจังหวัดสุโขทัยในภาพรวมบรรลุเป้าหมายผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด โดยมีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 83.33 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดว่าต้องผ่านเกณฑ์
เป้าหมายที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดสุโขทัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
ค าส าคัญ: จังหวัด แผนปฏิบตัิราชการประจ าปีของจังหวัด  การประเมิน 
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บทน า 
 
ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 ก าหนดให้คณะรัฐมนตรีวางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ การรายงานจัดท าผ่านระบบสารสนเทศ
เป็นหลัก ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (2562) จึงได้จัดท า
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพ่ือเป็นเครื่องมือให้หน่วยงานของรัฐใช้รายงาน
ผลการด าเนินการตามแผนระดับต่าง ๆ ของประเทศ ซึ่ง “หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย” (หน่วยงานที่
เป็นของรัฐไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือในรูปแบบอ่ืนใด และไม่ว่าจะ
เป็นองค์กรในฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการ หรือเป็นองค์กรอิสระหรือองค์กรอัยการ) มี
หน้าที่ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติและรายงานผลการ
ด าเนินการดังกล่าวต่อส านักงานฯ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 
2562) ดังนั้น การใช้งานระบบ eMENSCR ในการรายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติจึง
เป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วย และเริ่มใช้งานครั้งแรกตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่ง
ในส่วนของงบพัฒนาจังหวัดมีการน าระบบดังกล่าวมาใช้งานครั้งแรกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

รัฐบาลได้ประกาศใช้นโยบายยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นแผนแม่บท
หลักของการพัฒนาประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และประกาศใช้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นกลไกที่ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติสู่
การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายในระยะยาว โดยในยุทธศาสตร์ที่  9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่
เศรษฐกิจ มุ่งเน้นการพัฒนาโดยยึดพ้ืนที่เป็นตัวตั้ง และการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการผ่าน
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่เป็นการบูรณาการท างานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ 
โดยยึดพ้ืนที่ ภารกิจ และการมีส่วนร่วม และการบูรณาการแผนงาน และงบประมาณของทุกภาคที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ประกอบกับ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
บริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 ก าหนดให้มีการจัดท าแผนพัฒนาภาคเพ่ือก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาภาคที่สอดคล้อง เชื่อมโยงแผนระดับชาติ และนโยบายของรัฐบาล รัฐบาลได้ก าหนดให้
ใช้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นกรอบในการจัดท าแผนในระดับต่าง ๆ ให้สอดคล้อง และบูรณาการกัน เพ่ือให้
เกิดการผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย ตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 
2560 ดังนั้น แผนพัฒนาจังหวัด จึงถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบูรณาการและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ (ส านักงาน
จังหวัดสุโขทัย, 2563) 
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แผนพัฒนาจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2561-2565 ก าหนดวิสัยทัศน์ของจังหวัด “เมืองมรดกโลกเลิศล ้า 
เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรม เมืองแห่งอารยธรรมและความสุขอย่างยั่งยืน” โดยมีประเด็น
การพัฒนาที่ส าคัญ 6 ประเด็น ได้แก่ 1) พัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน ยกระดับ
คุณภาพและการบริการและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์มูลค่าเพ่ิมสูง 2) พัฒนาประสิทธิภาพสร้างมูลค่าเพ่ิม
ผลผลิตภาคการเกษตร อาหารแปรรูปและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  3) น้อมน าศาสตร์พระราชา 
พัฒนาคนและคุณภาพชีวิตสู่สังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการน ้า การพ้ืนฟู
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5) เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน และขยาย
ความร่วมมือความสัมพันธ์กับต่างประเทศ และ 6) พัฒนานวัตกรรมระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้บริการอย่างมีธรรมาภิบาล โดยจังหวัดสุโขทัยได้รับการจัดสรรงบประมาณใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 165,519,400 บาท และมีงบประมาณน าเข้า พ.ร.บ.โอน
งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 งบประมาณจ านวน 26,939,400 บาท ตามมาตรการด้าน
งบประมาณเพ่ือบรรเทาสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
คงเหลืองบประมาณในการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 138,580,100 บาท (ส านักงานจังหวัดสุโขทัย, 2564) 

การใช้ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ในการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดสุโขทัย พบว่า การน าข้อมูลใน
ระบบฯ มาใช้เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน ไม่สามารถประเมินผลการ
ด าเนินงานในภาพรวมได้ทั้งหมด เนื่องจากการรายงานข้อมูลความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ในบาง
โครงการไม่สอดคล้องกับผลการด าเนินงานจริง และหากน าข้อมูลจากระบบฯ มาใช้ในการประเมินผล
การด าเนินงานในภาพรวมของจังหวัดอาจน าไปสู่ข้อสรุปที่ไม่เป็นจริงในบางประเด็น และปัญหา
อุปสรรคบางประเด็นอาจถูกละเลย ไม่ได้รับการแก้ไข ปรับปรุง หรือค้นหาแนวทางการพัฒนาที่
เหมาะสม 

ผู้วิจัยในฐานะบุคลากรของกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด ส านักงาน
จังหวัดสุโขทัย จึงมีความสนใจที่จะประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดสุโขทัย โดยใช้ข้อมูลจากระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) และข้อมูลจากผู้แทนหน่วยงานที่น าแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัด ไปด าเนินการ เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดสุโขทัย และทราบถึงปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น 
เพ่ือค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรค ที่น าไปสู่การพัฒนาอย่างแท้จริง 
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
   

เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
จังหวัดสุโขทัย  
 

วิธีการวิจัยและกรอบแนวคดิ 
  

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ท าการทบทวนแนวคิด 
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยในงานวิจัยชิ้นนี้ การประเมิน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่ก่อนเริ่ม
ด าเนินงาน ระหว่างด าเนินงาน ไปจนสิ้นสุดการด าเนินงาน เพ่ือรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการ
ประมวลผล ว่าจะแก้ไข ปรับปรุงการด าเนินงานอย่างไรหากพบปัญหา อุปสรรค หรือที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้ง ใช้ข้อมูลที่ได้มาเพ่ือพัฒนาการด าเนินงานต่อไป และในการประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของจังหวัดสุโขทัย ผู้วิจัยเลือกใช้รูปแบบการ
ประเมินของ Stufflebeam (1967) ที่ เรียกว่า CIPP Model เนื่องจากเป็นการประเมินที่ เป็น
กระบวนการต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งเน้นที่ส าคัญคือ ใช้ควบคู่กับการบริหารการด าเนินงาน เพื่อหาข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา  

ดังนั้น การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ของจังหวัดสุโขทัย ก็เพ่ือประเมินความส าเร็จของผลการด าเนินงานตามแผนฯ และทราบถึง
ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานตามแผนฯ เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลและแนวทางในการจัดท าและ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชประจ าปีในปีงบประมาณต่อไปให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดย
ใช้ CIPP Model ประกอบไปด้วยการประเมินท่ีส าคัญ 4 ประเด็น ดังนี้ 

1)  การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation: C) เป็นการประเมินความ
สอดคล้องระหว่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดสุโขทัย กับ
นโยบายรัฐบาล และแผนระดับชาติ 

2)  การประเมินด้านปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation: I) เป็นการประเมินเพ่ือ
ตรวจสอบความพร้อมของปัจจัยต่างๆ ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ และเทคโนโลยี ว่ามีความพร้อม
และเพียงพอต่อการด าเนินงานหรือไม่  

3)  การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation : P) เป็นการประเมิน
ความเหมาะสมของกระบวนการน าแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติ การก ากับ และติดตามผลการ
ด าเนินงาน  
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4)  การประเมิ นด้ านผลผลิ ต  (Product Evaluation: P) เป็ นการป ระเมิ น
ความส าเร็จของเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดสุโขทัย 
เพ่ือเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายของ โดยพิจารณาทั้งในด้านผลลัพธ์ และผลกระทบ 
ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ เพ่ือประมวลประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของแผน 

สามารถน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาได้ดังภาพที่ 1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

การประเมินผลการด าเนินด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสุโขทัย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ด้วยรูปแบบ CIPP Model 

ประเมินบริบท 
(Context 

Evaluation) 
ความสอดคล้องระหว่าง
แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ของจังหวัดสุโขทัย 
กับนโยบายรัฐบาล และ
แผนระดับชาติ 

ประเมินผลผลติ 
(Product Evaluation) 

ความส าเร็จของ
เป้าหมายตามแผน 
ปฏิบัตราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของจังหวัดสุโขทัย 

ประเมนิกระบวนการ 
(Process Evaluation) 
ความเหมาะสมของ
กระบวนการน า
แผนปฏิบัติราชการไปสู่
การปฏิบัติ การก ากบั 
และติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

ประเมินปัจจัยน าเข้า 
(Input Evaluation) 

ความพร้อมของปัจจัยใน
การด าเนินงาน ได้แก่ 
- บุคลากร 
- งบประมาณ 
- เทคโนโลย ี

ปัญหา และอุปสรรค ในการด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการจัดท าและด าเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีในปีงบประมาณต่อไป

ให้มีประสิทธภิาพ และประสิทธิผลการด าเนินงาน 
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บทความการศึกษาวิชาการศึกษาค้นควา้อิสระของ 
นักศกึษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก  

การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
จังหวัดสุโขทัย โดยน าแนวคิดและรูปแบบการประเมิน CIPP Model ของ Daniel Stufflebeam มา
ก าหนดกรอบแนวคิด และน าเสนอกรอบแนวทางการประเมิน โดยก าหนดวัตถุประสงค์การประเมิน 
การประเมิน ประเด็นการประเมิน แหล่งข้อมูล วิธีการ/เครื่องมือ การวิเคราะห์ เกณฑ์การประเมิน 
รายละเอียดตามตารางที่ 1 

 

ตารางท่ี 1  แสดงแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
              งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดสุโขทัย ตามรูปแบบการประเมิน CIPP Model  
               ของ Stufflebeam  
 

ประเด็นการประเมิน แหล่งข้อมูล วิธีการ/เครื่องมือ การวิเคราะห ์ เกณฑ์การประเมิน 

1. ประเมินบริบท 
ความสอดคล้องระหว่าง
แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ของจังหวัดสุโขทัย 
กับนโยบายรัฐบาล และ
แผนระดับชาต ิ

1. เอกสาร/รายงานเกีย่วกับ
เกี่ยวกบันโยบายของรัฐบาล 
แผนระดับชาติ และอื่นๆที่
เกี่ยวขอ้ง 
2. เอกสาร/รายงานเกีย่วกับผล
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ของจังหวัดสุโขทัย 

แบบวิเคราะห์
เอกสาร 

วิเคราะห์เนื้อหา แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ของจังหวัดสุโขทัย 
มีความสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล และแผน
ระดับชาติ 

2. ประเมินปัจจัยน าเข้า 
ความเหมาะสมในด้าน 
2.1 งบประมาณ 
2.2 บุคลากร 
2.3 ระบบเทคโนโลย ี

ตัวแทน/ผู้แทน หน่วยงานผู้
ด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ของจังหวัดสุโขทัย 

แบบประเมินโดย
ใช้มาตราส่วน
ประมาณค่า 5 
ระดับ  

ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

เกณฑ์ค่าเฉลี่ยที่ก าหนด

ระดับมากขึ้นไป   

3.5 
 

3. ประเมินกระบวนการ 
ความเหมาะสมในการ
ด าเนินงานด้าน 
1. กระบวนการน า
แผนปฏิบัติราชการไปสู่
การปฏิบัต ิ
2. การก ากับ ติดตามผล
การด าเนินงาน 

 ตัวแทน/ผู้แทน หน่วยงานผู้
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ของจังหวัดสุโขทัย 

แบบประเมินโดย
ใช้มาตราส่วน
ประมาณค่า 5 
ระดับ  

ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

เกณฑ์ค่าเฉลี่ยที่ก าหนด

ระดับมากขึ้นไป   

3.5 
 
 

4. ประเมินผลผลิต 
1. ผลการด าเนินงานตาม
ตามเป้าหมาย 

1. เอกสาร/รายงานเกีย่วกับผล
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ของจังหวัดสุโขทัย 
เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 
(Final Report) 

แบบวิเคราะห์
เอกสาร 

วิเคราะห์เนื้อหา เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานจริง กับ
เป้าหมายทีก่ าหนดไว้ (ผล
การด าเนินงานตามตัวชีว้ัด
ในภาพรวมผา่นเกณฑ์
เปา้หมายที่ระบุไว้ใน 
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ตารางท่ี 1  (ต่อ) 
 

    

ประเด็นการประเมิน แหล่งข้อมูล วิธีการ/เครื่องมือ การวิเคราะห ์ เกณฑ์การประเมิน 

 2. แบบรายงานข้อมูลผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ในระบบติดตาม
และประเมินผลแผนแห่งชาติ 
(eMENSCR) 

  แผนปฏิบัติราชการของ
จังหวัดสุโขทัยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80)  
 

5. ปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะของการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบตัิราชการ
ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ของจังหวดั
สุโขทัย 

ผู้แทนหน่วยงานผู้ด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ของจังหวัดสุโขทัย 

แบบประเมินผล
การด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2563 ของ
จังหวัดสุโขทัย 

วิเคราะห์เนื้อหา
สภาพปัญหา 
อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะใน
การด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ 

 

 
แหล่งที่มา:  Stufflebeam (1967). 
 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  หรือแบบผสมผสาน (Mixed 
Method) ซึ่งมหีน่วยในการวิเคราะห์ ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
จังหวัดสุโขทัย และผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับหน่วยในการวิเคราะห์ ได้แก่ ผู้แทนจากหน่วยงาน 
ผู้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดสุโขทัย รวมทั้งสิ้น 6 
โครงการ 8 หน่วยงาน หน่วยงานละ 2 ท่าน รวมทั้งสิ้น 16 ท่าน เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถในการด าเนินงานนั้น ๆ โดยใช้เครื่องมือในการวิจัย 2 แบบ ได้แก่ 1) แบบวิเคราะห์
เอกสาร ใช้วิเคราะห์เกี่ยวกับบริบทในประเด็นความสอดคล้องระหว่างนโยบายรัฐบาล และแผน
ระดับชาติ กับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดสุโขทัย และวิเคราะห์
ผลผลิตจากการผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
จังหวัดสุโขทัย ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่ และ 2) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัด
สุโขทัย โดยใช้รูปแบบ CIPP Model ในการประเมินผล โดยสอบถามผู้แทนหน่วยงานผู้ด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดสุโขทัย จ านวน 16 ท่าน ในด้าน
ปัจจัยน าเข้า และด้านกระบวนการ โดยข้อค าถามมีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประเมินค่า (Rating 
scale) 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด และพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย
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ความเหมาะสมรายด้านหรือโดยรวมมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากขึ้นไป ซึ่งระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 

 

ผลการศึกษา 
 
การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ

จังหวัดสุโขทัย สามารถสรุปผลในภาพรวมได้ดังรายละเอียดตามตารางที่ 2 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2  สรุปผลการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
              พ.ศ. 2563 ของจังหวัดสุโขทัย 
 

รายการประเมิน สรุปผลการศึกษา เกณฑ ์ ผลการประเมิน 

1. ด้านบริบท 
- ความสอดคล้องระหว่าง
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
จังหวัดสุโขทัย กับนโยบาย
รัฐบาลและแผนระดับชาต ิ

 
- มีความสอดคล้องกัน 

 
- แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
จังหวัดสุโขทัยมีความ
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
และแผนระดับชาต ิ

ผ่าน 

2. ด้านปัจจยัน าเข้า 
- บุคลากร งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยี 

 
- มีความคิดเห็นค่าเฉลี่ย
โดยรวมเท่ากบั 3.95 

 ≥ 3.5 ผ่าน 

3. ด้านกระบวนการ 
- การน าแผนปฏิบัติราชการ
ไปสู่การปฏิบัต ิ
- การก ากับติดตามและ
ประเมินผล 

 
- มีความคิดเห็นค่าเฉลี่ย
โดยรวมเท่ากบั 4.01 

≥ 3.5 ผ่าน 

4. ด้านผลผลิต 
- ผลการด าเนินงานตามตาม
ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ของจังหวัดสุโขทัย 
จ านวน 6 โครงการ 20 
กิจกรรม 

 
ผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ัด 
- บรรลุเป้าหมายผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด จ านวน 5 โครงการ 
17 กิจกรรม (ร้อยละ 83.33) 
- ไม่บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์
ที่ก าหนด จ านวน 1 โครงการ 
3 กิจกรรม (ร้อยละ 16.67) 

 
ผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ัด
ในภาพรวมผา่นเกณฑ์
เป้าหมายที่ระบุไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการของจังหวัด
สุโขทัยไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 

ผ่าน 
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จากตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดสุโขทัย พบว่า สามารถด าเนินการได้ผ่านเกณฑ์การประเมินที่
ก าหนดทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

1)  ด้านบริบท แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัด
สุโขทัย มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและแผนระดับชาติ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2561 -2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560-2564) และ
แผนพัฒนาภาคเหนือ พ.ศ. 2561-2565 

2)  ด้านปัจจัยน าเข้า มีผลการประเมินความคิดเห็นอยู่ในระดับมากขึ้นไป มีค่าเฉลี่ย
รวมเท่ากับ 3.95 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดด้านปัจจัยน าเข้าในเรื่อง บุคลากร งบประมาณ 
และระบบเทคโนโลยี  

3)  ด้านกระบวนการ มีผลการประเมินความคิดเห็นอยู่ในระดับมากข้ึนไป มีค่าเฉลี่ย
รวมเท่ากับ 4.01 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดด้านกระบวนการในเรื่อง การน าแผนปฏิบัติ
ราชการไปสู่การปฏิบัติ และการก ากับติดตามและประเมินผล  

4)  ด้านผลผลิต มีผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ของจังหวัดสุโขทัยในภาพรวมบรรลุเป้าหมายผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด โดยมีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 83.33 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดว่าต้องผ่านเกณฑ์
เป้าหมายที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดสุโขทัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

จากผลการศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่พบจากการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดสุโขทัย สรุปได้ดังรายละเอียด
ตามตารางท่ี 3 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่พบจากการประเมินผลการด าเนินงานตาม 
              แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดสุโขทัย 

 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ด้านบุคลากร 
- บุคลากรในหน่วยงานมีจ านวนจ ากัดและมีภาระงาน
จ านวนมาก จึงท าให้ความต่อเนื่องในการด าเนินงานเกิด
ความล่าช้า และเกิดข้อผิดพลาดในการประสานงาน 
- บุคลากรไม่เพียงพอ และขาดความรู้ ทักษะในการ
ด าเนินงาน 

ควรพิจารณาจัดสรรบุคลากรหลักและบุคลากร
สนับสนุนให้สอดคล้องกับอัตราก าลังในปัจจุบัน และ
ภารกิจของหน่วยงานที่มีความหลากหลายและ
ปริมาณงานท่ีเพิ่มขึ้น 
 

ด้านงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เป็นไปตามค าขอ  

การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการควรค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นส าคัญ และกระจายงบประมาณให้ทั่วถึง 
ครอบคุลมทั้งจังหวัด 

ด้านระบบเทคโนโลย ี
- ไม่มี – 
 

 
- ไม่มี - 

ด้านการน าแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติ 
- การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ ราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 บางแผนงานโครงการขาดการบูร
ณาการระหว่างหน่วยงาน และขาดการประชาสัมพันธ์
และการสร้างการรับรู้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้ง
ประชาชน 
- ปัญหาทางด้านสภาพแวดล้อม ที่ ส่ งผลท าให้การ
ด าเนินงานตามแผนเกิดความล่าช้า อาทิ ภัยพิบัติ น ้าท่วม 
น ้าแล้ง โรคระบาด ท าให้ไม่สามารถด าเนินงานได้ตาม
ก าหนดเวลา และแผนงานท่ีวางไว้ 

- การส่งเสริมศักยภาพของพลังเครือข่าย การ
ประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ
ด า เนิน งานตามแผนงาน โครงการ ทั้ งใน เรื่ อ ง
งบประมาณและการด าเนินกิจกรรมในพ้ืนท่ี 
- ควรมี การบู รณ าการการปฏิบั ติ งานระหว่าง
หน่วยงาน เพื่อการก าหนดแนวทางการปฏิบัติ ให้
เป็ น ไป ใน ทิ ศ ท าง เดี ย วกั น  ถู ก ต้ อ ง  แ ล ะล ด
กระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติ งานในการแก้ไข
ปัญหาของประชาชน 

ด้านการก ากับติดตามและประเมินผล 
- ผลการด าเนินงานบางโครงการบางกิจกรรมไม่เป็นไป
ตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ เนื่องจากตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้มีค่า
เป้าหมายที่สูง 
- ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ท าให้การด าเนินงานท่ีมีลักษณะของการ 

- ทบทวน และปรับปรุงตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
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ตารางท่ี 3  (ต่อ) 
 

 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
รวมกลุ่ม รวมตัวผู้คนจ านวนมาก ต้องเลื่อนออกไปจนกว่า
สถานการณ์จะดีขึ้น ท าให้ผลการด าเนินงานล่าช้า 
- กิจกรรมบางกิจกรรมต้องลดทอน หรือตัดออกไป 
เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ท าให้
แผนงาน โครงการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

 

อื่นๆ 
- กฎระเบียบ/ข้อกฎหมาย ของทางราชการ ซึ่งการ
ด าเนินงานตามแผนต้องเป็นไปตามกฎระเบียบของทาง
ราชการเป็นส าคัญ ซึ่งอาจเป็นข้อจ ากัดในด้านการเร่งรัด
การด า เนิ น งาน ให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ  เนื่ อ งจาก เพิ่ ม
กระบวนการ และระยะเวลาการด าเนินงานมากขึ้น ท า
ให้ผลการด าเนินงานล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้
- การก าหนดความส าคัญในการวัดผลการด าเนินงานของ
ส่วนกลาง โดยใช้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นเกณฑ์
นั้น เป็นเพียงการวัดผลเชิงปริมาณเท่านั้น ไม่สามารถใช้
สรุปผลการด าเนินงานท่ีแท้จริงได้ 

 
- ควรมีการวัดผลการด าเนินงานโดยใช้ผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณควบคู่กับผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการตามแผนเพื่อการประเมิน วัดผล ทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 
สรุป อภิปราบผล และข้อเสนอแนะ 

 
1.  จากการประเมินด้านบริบทแผน  
พบว่า แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดสุโขทัย มีความ

สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและแผนระดับชาติ อันเป็นผลจากการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดสุโขทัย ได้ด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาตรา 9 ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องมีการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน โดยต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
เป้าหมายภารกิจ และผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ เพ่ือใช้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ ส่วนราชการมี
การบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
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ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้
เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยค านึงถึงความต่อเนื่องในการบริหารราชการ
แผ่นดินควบคู่กับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นกลไกที่ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2580) สู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายในระยะยาว โดยได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา
พร้อมทั้งแผนงาน โครงการส าคัญที่ส่วนราชการต้องด าเนินการให้เป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรก ของ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีกลไกของแผนพัฒนาภาคเหนือ พ.ศ. 2561 – 2565 เป็นแผน
แม่บทที่เกี่ยวข้องส าหรับหน่วยงานในการน าไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาจังหวัดในเขต
ภาคเหนือในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ภายใต้การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีขอองหน่วยงานให้มี
ความสอดคล้องเชื่อมโยง เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและ
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด สอดคล้องกับผลการศึกษาของส านักงานจังหวัดล าพูน กลุ่ม
งานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด (2563) ที่ได้ศึกษาเรื่องการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
จังหวัดล าพูน พบว่า ด้านบริบท แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัด
ล าพูน มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและแผนระดับชาติ 

2.  จากการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า  
ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากขึ้นไป แสดงให้เห็นว่า การจัดท าแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดสุโขทัย มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน เมื่อพิจารณา
ในแต่ละด้านพบว่า ด้านบุคลากร รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความ
ช านาญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็น
เพราะ บุคลากรของหน่วยงานได้รับการฝึกอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือรองรับการเป็น
ระบบราชการ 4.0 ตามโมเดลการพัฒนาประเทศไทย 4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ที่จะท าให้ระบบราชการสามารถเป็นที่ไว้วางใจ
และเป็นที่พ่ึงของประชาชนได้อย่างแท้จริงนั้น ซึ่งจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการ
ท างานใหม่ ให้เป็นไปตามพลวัตรการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยทักษิณ (2557) ที่ได้
ศึกษาเรื่องการประเมินด้านบริบท กระบวนการด าเนินงาน และผลผลิต ของแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปี งบประมาณ 2557 พบว่า ด้านการประเมินบริบท (Context) ความ
พร้อมของปัจจัยพ้ืนฐานจ านวนบุคลากรที่ด าเนินการ งบประมาณ แผนการด าเนินงาน การบริหาร
โครงการ มีความเหมาะสม การมีส่วนร่วมของกองงาน อยู่ในระดับมาก และพบปัญหา ได้แก่ 
บุคลากรยังไม่พร้อม และคอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอ และรายการที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุด คือ มีการจัดสรร
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บุคลากรที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ พลวัตรการ
เปลี่ยนแปลงที่ก้าวกระโดดในปัจจุบัน ท าให้ทุกส่วนราชการจ าเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ 
และความหลากหลายของภารกิจหน้าที่เพ่ิมขึ้น ท าให้บุคลากรมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเพ่ิมมากขึ้น
ตามการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคล้องกับ กานต์ชนก แถนสีแสง และกฤชวรรธน์ โล่วัชรินทร์ (2563) ที่
ได้ศึกษาเรื่องการน าแผนพัฒนาจังหวัดไปปฏิบัติของหน่วยบริหารราชการส่วนภูมิภาคภายในจังหวัด
มหาสารคาม พบว่า หน่วยงานประสบปัญหาในการน าแผนพัฒนาจังหวัดไปปฏิบัติ ได้แก่ หน่วยงาน
สังกัดที่ท าการปกครองอ าเภอ ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  

ด้านงบประมาณ  รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีระบบการใช้งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะจังหวัดสุโขทัยมีการ
ก ากับ เร่งรัด และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดในแต่ละ
ปีงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และต้องมีการรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้
จ่ายงบประมาณ (BB EvMIS) ไปยังส านักงบประมาณทุกไตรมาส รวมทั้งได้แต่งตั้งให้มีคณะท างาน
ด้านการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ภายใต้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสุโขทัย เพ่ือก ากับ ให้
ค าแนะน า ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของจังหวัด และรายการที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุด คือ งบประมาณที่ได้รับเพียงพอต่อการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ที่เป็นเช่นนี้เพราะ การพิจารณาจัดสรรงบประมาณของแต่ละจังหวัดนั้น ขึ้นอยู่กับ
การพิจารณาจัดสรรของราชการส่วนกลาง ได้แก่ ส านักงบประมาณ ซึ่งสอดคล้องกับกานต์ชนก แถนสี
แสง และกฤชวรรธน์ โล่วัชรินทร์ (2563) ที่ได้เรื่องการน าแผนพัฒนาจังหวัดไปปฏิบัติของหน่วย
บริหารราชการส่วนภูมิภาคภายในจังหวัดมหาสารคาม พบว่า หน่วยงานประสบปัญหาในการน า
แผนพัฒนาจังหวัดไปปฏิบัติ ได้แก่ หน่วยงานผู้พิจารณางบประมาณให้ความส าคัญ เรื่องการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานมากกว่าการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ท าให้บางพื้นที่ถูกละเลยการจะจัดสรรงบประมาณ 

ด้านเทคโนโลยี รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศที่มีส่วนช่วยให้
การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ จังหวัดสุโขทัยได้มี
การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาฐานข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การรวมรวมและใช้ข้อมูลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถิติการใช้จ่ายงบประมาณจากส านักงานคลังจังหวัด
สุโขทัย และกรมบัญชีกลาง การมีระบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
(BB EvMIS) ของส านักงบประมาณ และการมีระบบติดตามและประเมินผลแผนแห่งชาติ (eMENSCR) 
ของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้การจัดท าแผนปฏิบัติ



521 
 

บทความการศึกษาวิชาการศึกษาค้นควา้อิสระของ 
นักศกึษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก  

ราชการและการน าแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น และและ
รายการที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุด คือ มีระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศที่ทันสมัยเพ่ือจัดเก็บข้อมูลในหน่วยงาน 
ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ บางหน่วยงานอาจขาดความพร้อม และงบประมาณในการจัดหาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

3.  จากการประเมินผลด้านกระบวนการ  
ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากขึ้นไป แสดงให้เห็นว่า แผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดสุโขทัย มีความชัดเจน หน่วยงานสามารถน าแผนไปสู่
การปฏิบัติได้ ซึ่งสอดคล้องกับส านักงานจังหวัดล าพูน กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนา
จังหวัด (2563) ที่ได้ศึกษาเรื่องการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูน พบว่า ผลการประเมิน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูน ด้านกระบวนการ ได้แก่ การ
น าแผนสู่การปฏิบัติ และการก ากับติดตามและประเมินผล มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากทุก
รายการ  

4.  จากการประเมินด้านผลผลิต  
ในภาพรวมมีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด โดยมีผลการด าเนินงาน

บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จ านวน 5 โครงการ จากจ านวนทั้งหมด 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.33 ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ 
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นไปตามกรอบแนวทาง และทิศทางที่ก าหนด
ไว้ รวมทั้ง มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ให้เป็นไปตามประเด็นการพัฒนาจังหวัด ซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนระดับชาติ รวมทั้งบุคลากร และหน่วยงานมีการน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงานให้สามารถด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการบรรลุ และ
ไม่บรรลุเป้าหมายจ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.67 ที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะ สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ขยายวงกว้างไปทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานในพ้ืนที่ ท าให้บางโครงการ/กิจกรรม เช่น การจัดงานตามเทศกาล/งานประเพณีประจ า
อ าเภอ การจัดประชุม ฯลฯ ต้องชะลอ เลื่อนหรือยกเลิก ส่งผลให้การด าเนินงาน ไม่สามารถ
ด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดที่
ก าหนด  
 5.  ข้อเสนอแนะจากการประเมิน 

จากการศึกษาการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ของจังหวัดสุโขทัย สรุปเป็นข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 
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1)   ควรมีการจัดท าคู่มือตัวชี้วัด เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ของแผนงาน/โครงการที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ และแผนงาน/โครงการที่รองรับการปรับแผนจากการเปลี่ยนแปลง
ในมิติต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

2)  ควรทบทวนตัวชี้วัดทุกปีงบประมาณ เพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
สถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติยิ่งขึ้น   

3)  ควรพัฒนารูปแบบการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง  ๆ อย่าง
หลากหลายที่สามารถเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือสร้างการรับรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย
รัฐบาล แผนระดับชาติ แผนพัฒนาจังหวัด เป็นต้น และใช้เป็นช่องทางประสานงาน แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และตอบข้อซักถามในการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

4)  ควรมีการประเมินแผนเชิงคุณภาพควบคู่กับการประเมินเชิงปริมาณ เพ่ือให้ได้
ข้อมูลในเชิงลึกและเพ่ิมคุณค่าของกระบวนการประเมิน ส าหรับปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
บริหารแผนของจังหวัดให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5)  ควรส่งเสริมให้มีการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ อาทิ 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน เป็นต้น โดยการร่วมกันสร้างพลังผลักดันให้ทุก
ภาคส่วนที่มีภารกิจที่เชื่อมโยงกัน ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลส าเร็จเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

6)  ควรสร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรในการให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อน
แผนงาน/โครงการของหน่วยงาน เพ่ือตอบสนองเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดสุโขทัย 

7)  ควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้สามารถบูรณาการการท างานได้ทุกหน่วยงาน 
เพ่ือสนับสนุนการจัดท าแผน งบประมาณ และการติดตามประเมินผลการด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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บทบาทหน้าที่ของฝ่ายปกครองในการบริหารจัดการสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด–19)  

ในพ้ืนที่อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 
 

ปิยธิดา บุญโสพิศ* 
 

บทคัดย่อ 
 

บทบาทหน้าที่ของฝ่ายปกครองในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของ          
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) ในพ้ืนที่อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร             
มีวัตถุประสงคเ์พ่ือ 1)  ศึกษาบทบาทหน้าที่ของฝ่ายปกครองในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด– 19)  ในพ้ืนที่อ าเภอพรานกระต่าย  จังหวัด
ก าแพงเพชร 2) ศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด– 19)  ในพ้ืนที่อ าเภอพรานกระต่าย  จังหวัด
ก าแพงเพชร  การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  ใช้วิธีจัดเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง และการสนทนากลุ่ม ผลการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

1)  บทบาทหน้าที่ของฝ่ายปกครองในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด– 19)  ในพ้ืนที่อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 
พบว่าฝ่ายปกครองมีบทบาทหน้าที่ตามที่กฎหมายให้อ านาจไว้ในระเบียบกฎหมายตามอ านาจหน้าที่ที่
ให้ปฏิบัติ อาทิ บทบาทตามอ านาจหน้าที่ของอ าเภอตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534, บทบาทตามอ านาจ หน้าที่ของอ าเภอนายอ าเภอตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน  พ.ศ. 2534, บทบาทตามอ านาจ หน้าที่ของก านัน และผู้ใหญ่บ้าน ตามพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457, บทบาทตามอ านาจหน้าที่ของฝ่ายปกครองในฐานะเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดตอ่ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เป็นต้น 

โดยบทบาทหน้าที่ ของฝ่ ายปกครองนั้นแบ่ ง ได้ตามต าแหน่ ง 3 ระดับ  คือ                    
1) ผู้บริหารระดับสูง โดยต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง คือ นายอ าเภอ มีบทบาทหน้าที่หลักในการ
วางแผน การบริหาร การบูรณาการทุกภาคส่วนในระดับอ าเภอ และมีหน้าที่ในการสั่งการ ก ากับ ดูแล 
และประสานงานส่วนราชการ ปลัดอ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 2)  

 
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ต าแหน่งหัวหน้างาน  คือปลัดอ าเภอ เป็นผู้รับค าสั่งนายอ าเภอมาปฏิบัติ และสั่งการต่อไปยังเจ้าหน้าที่ 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยบทบาทหน้าที่ คือการประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ภายในพ้ืนที่ ซึ่งภารกิจหลักหลักในการบริหารสถานการณ์แบ่งออก 3 ด้าน คือ  
การป้องกัน ด้านการรักษา การเยียวยา 3) ต าแหน่งของผู้ปฏิบัติ ซึ่งได้แก่ เจ้าหน้าที่ปกครอง สมาชิก
กองอาสารักษาดินแดน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีบทบาทหน้าที่หลักในการช่วยเหลือนายอ าเภอ และ
ปลัดอ าเภอ ในการน าข้อสั่งการ มาตรการต่างๆไปปฏิบัติในพ้ืนที่ ประสานงานระหว่างพ้ืนที่กับส่วน
ราชการ  อสม. และประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารความรู้  
ให้กับประชาชนในพื้นท่ีทราบถึงสถานการณ์ และปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด        

2)  ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด– 19)  ในพ้ืนที่อ าเภอพรานกระต่าย  จังหวัดก าแพงเพชร พบว่ามีปัญหา
ส าคัญ 4 ประการ คือ 1) บุคลากรในการปฏิบัติงานที่ ไม่เพียงพอ ทั้งบุคลากรทางการแพทย์ และ
บุคลากรฝ่ายปกครอง มีจ านวนน้อยท าให้การปฏิบัติหน้าที่ไม่ทั่วถึง เนื่องจากมีปริมาณงานที่เพ่ิมมาก 
ท าให้ปฏิบัติงานไม่ทันต่อสถานการณ์  2) ระเบียบ ข้อสั่งการจากส่วนกลาง ไม่สอดคล้องกับพ้ืนที่ มี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายของส่วนกลางท าให้ผู้ปฏิบัติในพ้ืนที่มีความสับสนในการปฏิบัติงาน  3) 
งบประมาณในการบริหารงาน  วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการปฎิบัติหน้าที่มีไม่เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน และมีข้อจ ากัดในการใช้งบประมาณ รวมทั้งระยะเวลาในการเบิกจ่ายใช้เวลานานท าให้เกิด
ความล่าช้าต่อการแก้ปัญหาต่อสถานการณ์   4) ประชาชนมีความเข้าใจไม่ถูกต้องในข้อมูลและ
สถานการณ์โควิดที่แท้จริงในพ้ืนที่ และไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ท าให้ในพ้ืนที่ยังเกิดการแพร่ระบาด
อย่างต่อเนื่อง 

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 (โควิด–19) ดังนี้  1) กระทรวงสาธารณสุข /รัฐบาลควรเพ่ิมงบประมาณและบุคลากร
ในการปฏิบัติงาน ทั้งบุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรของฝ่ายปกครอง 2) ควรสร้างการรับรู้ผ่าน
สื่อต่าง ๆ โดยข้อมูลมาจากหน่วยงานหลักหน่วยงานเดียวเพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบ 3) ระดับ
จังหวัดควรมีการส ารวจถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ก่อนออกสั่งการระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ 
มาให้ปฏิบัติ เพื่อลดการซับซ้อน และลดความสับสนให้ผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งควรลดการรายงานต่าง ๆ ที่
ไม่จ าเป็น ให้หน่วยงานเดียวเป็นศูนย์กลางหลักในการรายงาน เพ่ือลดการคาดเคลื่อนของข้อมูล  
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ที่มาและความส าคัญ 
 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)  เป็นโรคระบาดที่เพ่ิงเกิดขึ้นใหม่ โดยมีการแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด 19 ไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และในหลายพ้ืนที่ของประเทศ
ไทยอย่างรวดเร็ว โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563  ก าหนดให้
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 
2558 และให้มีการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคดังกล่าว ประกอบรัฐบาลให้ความส าคัญกับ
บทบาทของฝ่ายปกครองในการบริหารจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าว จึงอาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 แต่งตั้งปลัดจังหวัด นายอ าเภอ เจ้าพนักงานปกครอง ก านัน 
ผู้ใหญบ่้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  

ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ได้จัดระเบียบการบริหาร
ราชการแผ่นดินออกเป็น 3 ส่วน ซึ่งได้แก่ ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ระเบียบบริหารราชการ
ส่วนภูมิภาค และระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในส่วนของการระเบียบบริหารราชการส่วน
ภูมิภาคนั้นเป็นไปตามหลักการแบ่งอ านาจ ซึ่งการจัดระเบียบการบริหารราชการส่วนภูมิภาคประกอบ
ไปด้วยจังหวัดและอ าเภอ ทั้งนี้อ าเภอถือได้ว่าเป็นหน่วยงานหลัก ในการปกครองส่วนภูมิภาค เป็น
ศูนย์กลางของการบริหารราชการส่วนภูมิภาค  ที่ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศและเป็นศูนย์รวมของ
ส่วนราชการหลายส่วนราชการในส่วนภูมิภาค  โดยอ าเภอมีหน้าที่ในการให้บริการ และแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับประชาชน รวมทั้งขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการ
ปกครองให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือบ าบัดทุกข์  บ ารุงสุขและสนองความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างทั่วถึง  โดยฝ่ายปกครอง มีนายอ าเภอเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในอ าเภอ  
ปลัดอ าเภอ(เจ้าพนักงานปกครอง) เป็นผู้ช่วยเหลือนายอ าเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง สมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดน ตลอดจนก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งของนายอ าเภอ  

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด– 19) ภายในประเทศที่
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น และในส่วนของ อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร  ได้เกิดสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีความรุนแรงมากขึ้น และปัจจุบันได้
ตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพ้ืนที่จ านวนมาก ฝ่ายปกครองในฐานะ
หน่วยงานส่วนภูมิภาคมีหน้าที่หลักในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และสนับสนุนนโยบายของรัฐ 
ประกอบกับเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 จึงมีบทบาท
หน้าที่หลักในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด– 19)  
ในพ้ืนที่ไม่ว่าจะเป็น การอ านวยการ ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ การส ารวจและตรวจสอบผู้เดิน
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ทางเข้าพ้ืนที่ การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพ้ืนที่ การป้องกันโรคระบาดในพ้ืนที่ รวมไปถึงการ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นต้น  ดังนั้นผู้วิจัย
จึงสนใจที่จะศึกษาบทบาทหน้าที่ของฝ่ายปกครองในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด– 19)  ในพ้ืนที่อ าเภอพรานกระต่าย  จังหวัดก าแพงเพชร 
เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ศึกษา มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด– 19)  ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 

ขอบเขตการศึกษา 
 
ขอบเขตด้านเนื้อหา 

1)  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ 
2)  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 
3)  บทบาทท่ีถูกก าหนดของฝ่ายปกครอง 
4)  การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019     

(โควิด– 19)  
ขอบเขตด้านพื้นที่  
ขอบเขตในการศึกษาพ้ืนที่ครั้งนี้  คือ อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 
ขอบเขตด้านประชากร 
ฝ่ายปกครองในพ้ืนที่ อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน  31 คน 

ประกอบด้วย  
1)  นายอ าเภอ  จ านวน  1 คน 
2)  ปลัดอ าเภอ  จ านวน  4 คน 
3)  เจ้าหน้าที่ปกครอง   จ านวน  1 คน 
4)  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน   จ านวน  5 คน 
5)  ก านัน  จ านวน  10 คน 
6)  ผู้ใหญ่บ้าน  จ านวน  10 คน 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ในการศึกษาในครั้งนี้ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บข้อมูลในช่วงเดือน สิงหาคม 2564 ถึง พฤศจิกายน 

2564  
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
1.  การศึกษาข้อมูลจากเอกสารซึ่งได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลหนังสือทางวิชาการ 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยการศึกษารวบรวมจากหนังสือ เอกสาร บทความ แนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดขอบเขตในการศึกษา ใช้ประกอบการวิเคราะห์ และใช้อ้ างอิงใน
การวิจัย  

2.  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview or Formal Interview) ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของฝ่ายปกครองในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด– 19)  ในพ้ืนที่อ าเภอพรานกระต่าย  จังหวัด
ก าแพงเพชร ทั้งนี้ผู้ศึกษาได้คิดแบบสัมภาษณ์ข้ึนเองและได้ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์มาจากงานวิจัยของ 
ชัชวาล ผึ้งทอง โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจ านวน 6 คน ได้แก่ นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ และ
เจ้าหน้าที่ปกครอง ซึ่งผู้ศึกษาจะด าเนินการสัมภาษณ์เดี่ยว รายละเอียดแบบสัมภาษณ์ ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ส่วนที่ 2 บทบาทหน้าที่ของท่านในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด– 19)  ในพ้ืนที่อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 
ส่วนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด– 19)  ในพ้ืนที่อ าเภอพรานกระต่าย  จังหวัดก าแพงเพชร 
3.  สัมภาษณ์กลุ่ม  (Group Interview) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของฝ่าย

ปกครองในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด– 19)  ใน
พ้ืนที่อ าเภอพรานกระต่าย  จังหวัดก าแพงเพชร ทั้งนี้ผู้ศึกษาได้คิดแบบสัมภาษณ์ขึ้นเองและได้
ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์มาจากงานวิจัยของ ชัชวาล ผึ้งทอง โดยแบบสัมภาษณ์เป็นค าถามชุดเดียวกับ
แบบสัมภาษณ์เดี่ยว ซึ่งการสัมภาษณ์กลุ่ม ประกอบด้วย  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน  ก านัน และ
ผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 25 คน แบ่งกลุ่มกลุ่มละ 5 คน จ านวน 5 กลุ่ม  รายละเอียดการสัมภาษณ์กลุ่ม 
ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ส่วนที่ 2 บทบาทหน้าที่ของท่านในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด– 19)  ในพ้ืนที่อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 
ส่วนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด– 19)  ในพ้ืนที่อ าเภอพรานกระต่าย  จังหวัดก าแพงเพชร 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ผู้ศึกษาจะใช้การวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา ดังนี้ 

1)   ผู้ศึกษาน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
2)   น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และได้แยกประเด็นแล้วมาเปรียบเทียบความ

เหมือนความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลไปวิเคราะห์ 
3)   น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ

น าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์เพื่อสรุปผลการวิจัย 

 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทหน้าที่ของฝ่ายปกครองในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด– 19)  ในพ้ืนที่อ าเภอพรานกระต่าย  จังหวัด
ก าแพงเพชร ในบทที่ 4 นี้เป็นการเสนอถึงผลการวิจัย เพ่ือมุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์ผลการวิจัย 2 ข้อ
ที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ คือ1) เพ่ือศึกษาบทบาทหน้าที่ของฝ่ายปกครองในการบริหารจัดการสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด– 19)  ในพ้ืนที่อ าเภอพรานกระต่าย  จังหวัด
ก าแพงเพชร 2) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด– 19)  ในพ้ืนที่อ าเภอพรานกระต่าย  จังหวัด
ก าแพงเพชร  โดยแบ่งการน าเสนอออกเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

1.  บทบาทหน้าที่ของฝ่ายปกครองในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด– 19)  ในพ้ืนที่อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร     

2.  ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (โควิด– 19)  ในพ้ืนที่อ าเภอพรานกระต่าย  จังหวัดก าแพงเพชร 

3.  ข้อเสนอแนะ /แนวทางในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด– 19)  ในพ้ืนที่อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัด
ก าแพงเพชร 
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1.  บทบาทหน้าที่ของฝ่ายปกครองในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส  โคโรนา 2019 (โควิด– 19)  ในพื้นที่อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 

บทบาทหน้าที่ชองฝ่ายปกครองถูกก าหนดไว้ระเบียบกฎหมายตามอ านาจหน้าที่ที่ให้ปฏิบัติ  
อาทิบทบาทตามอ านาจหน้าที่ของอ าเภอตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                 
บทบาทตามอ านาจหน้าที่ของอ าเภอนายอ าเภอตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. 
2534 บทบาทตามอ านาจหน้าที่ของก านัน และผู้ใหญ่บ้าน ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ 
พ.ศ. 2457 บทบาทตามอ านาจหน้าที่ของฝ่ายปกครองในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558   

โดยบทบาทหน้าที่ของฝ่ายปกครองนั้นแบ่งได้ตามต าแหน่ง 3 ระดับ คือ                    
 1)  ผู้บริหารระดับสูง โดยต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง คือ นายอ าเภอ มีบทบาทหน้าที่
หลักในการวางแผน การบริหาร การบูรณาการทุกภาคส่วนในระดับอ าเภอ และมีหน้าที่ในการสั่งการ 
ก ากับ ดูแล และประสานงานส่วนราชการ ปลัดอ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
เพ่ือให้เกิดการท างานในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2)  ต าแหน่งหัวหน้างาน  คือปลัดอ าเภอ เป็นผู้รับค าสั่งนายอ าเภอมาปฏิบัติ และสั่ง
การต่อไปยังเจ้าหน้าที่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยบทบาทหน้าที่ คือการประสานงานกับส่วนราชการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ภายในพ้ืนที่ ซึ่งภารกิจหลักหลักในการบริหาร
สถานการณ์แบ่งออก 3 ด้าน คือ  การป้องกัน ด้านการรักษา การเยียวยา  
 3)  ต าแหน่งของผู้ปฏิบัติ ซึ่งได้แก่ เจ้าหน้าที่ปกครอง สมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีบทบาทหน้าที่หลักในการช่วยเหลือนายอ าเภอ และปลัดอ าเภอ ในการ
น าข้อสั่งการ มาตรการต่างๆไปปฏิบัติในพ้ืนที่ ประสานงานระหว่างพ้ืนที่กับส่วนราชการ  อสม. และ
ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารความรู้ ให้กับประชาชนในพ้ืนที่
ทราบถึงสถานการณ์ และปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด 
    

2.  ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด– 19)  ในพื้นที่อ าเภอพรานกระต่าย  จังหวัดก าแพงเพชร 

ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด– 19)  ในพ้ืนที่อ าเภอพรานกระต่าย  จังหวัดก าแพงเพชร พบว่ามีปัญหาส าคัญ 4 
ประการ คือ 1) บุคลากรในการปฏิบัติงานที่ ไม่เพียงพอ ทั้งบุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรฝ่าย
ปกครอง มีจ านวนน้อยท าให้การปฏิบัติหน้าที่ไม่ทั่วถึง เนื่องจากมีปริมาณงานที่เพ่ิมมาก ท าให้
ปฏิบัติงานไม่ทันต่อสถานการณ์  2) ระเบียบ ข้อสั่งการจากส่วนกลาง ไม่สอดคล้องกับพ้ืนที่ มีการ
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เปลี่ยนแปลงนโยบายของส่วนกลางท าให้ผู้ปฏิบัติในพ้ืนที่มีความสับสนในการปฏิบัติงาน 3) 
งบประมาณในการบริหารงาน  วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการปฎิบัติหน้าที่มีไม่เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน และมีข้อจ ากัดในการใช้งบประมาณ รวมทั้งระยะเวลาในการเบิกจ่ายใช้เวลานานท าให้เกิด
ความล่าช้าต่อการแก้ปัญหาต่อสถานการณ์   4) ประชาชนมีความเข้าใจไม่ถูกต้องในข้อมูลและ
สถานการณ์โควิดที่แท้จริงในพ้ืนที่ และไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ท าให้ในพ้ืนที่ยังเกิดการแพร่ระบาด
อย่างต่อเนื่อง  

3.  ข้อเสนอแนะ /แนวทางในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด– 19)  ในพื้นที่อ าเภอพรานกระต่าย  
จังหวัดก าแพงเพชร 

ข้อเสนอแนะ /แนวทางในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด– 19)  สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

1)  กระทรวงสาธารณสุข /รัฐบาลควรบริหารจัดการแก้ไขปัญหาให้เป็นระบบ  ควร
จัดสรรงบประมาณ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการปฎิบัติหน้าที่ให้เพียงพอและให้ทันต่อสถานการณ์  
และ ควรบริหารให้ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ มีราคาถูกมากกว่าปัจจุบัน เพ่ือให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงและป้องกันตัวเองได้ดีมากขึ้น  

2)  สร้างความเข้าใจประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบถึงข้อมูลข่าวสารหลัก
จากส่วนราชการ เพ่ือให้ประชาชนสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง อีกทั้งต้องมีมาตรการในการลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืนอย่างเข้มงวด  

3)  ควรเพ่ิมจ านวนบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานทั้งบุคลากรทางการแพทย์ 
และบุคลากรของฝ่ายปกครอง อาทิ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว  

4)  ผู้บังคับบัญชาระดับสูงควรจะมีการส ารวจถึงปัญหาอุปสรรคในการจะต้อง
ปฏิบัติงาน ก่อนที่จะสั่งการระเบียบ ข้อบังคับต่างๆมาให้ปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติ งานสามารถชี้แจง
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฎิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่ซับซ้อน และเป็น
การสร้างความสับสนให้ผู้ปฏิบัติงาน  

5)  ควรลดการรายงานต่างๆที่ไม่จ าเป็น ให้การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับสการณ์การ
ต่างๆในพ้ืนที่ผ่านหน่วยงานเดียวเป็นศูนย์กลางหลักในการรายงาน เพ่ือลดการคาดเคลื่อนของข้อมูล  
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อภิปรายผล 
 
ผลการศึกษาวิจัยมีประเด็นส าคัญที่ผู้วิจัยน ามาอภิปรายตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ 

1)  เพ่ือศึกษาบทบาทหน้าที่ของฝ่ายปกครองในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด– 19)  ในพ้ืนที่อ าเภอพรานกระต่าย  จังหวัดก าแพงเพชร 2) เพ่ือ
ศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด– 19)  ในพ้ืนที่อ าเภอพรานกระต่าย  จังหวัดก าแพงเพชร ดังนี้ 

จากผลการศึกษาพบว่า บทบาทของฝ่ายปกครองนั้นแบ่งได้ตามต าแหน่ง คือ ผู้บริหาร
ระดับสูง หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับการให้ความหมายของวราคม ทีสุคะ (2527, น. 
174)  ให้ความหมายของบทบาทว่า เป็นหน้าที่ที่บุคคลจะต้องท าตามความคาดหวังของคนส่วนใหญ่
ในสังคม กล่าวคือ บุคคลใดก็ตามที่ด ารงต าแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่งในสังคมจะต้องปฏิบัติไปตามนั้น 
ส่วนค าว่าหน้าที่นั้น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554) ให้ความหมายว่าของหน้าที่ ว่า
หมายถึงกิจที่จะต้องท าด้วยความรับผิดชอบ กล่าวโดยสรุปได้ว่าบทบาทของฝ่ายปกครองนั้น บุคคล
คลที่มีต าแหน่งต่างกันย่อมมีบทบาทที่ต่างกันและมีหน้าที่ต่างกัน ซึ่งขอบเขตของบทบาทจะถูก
ก าหนดไว้ในค าบรรยายลักษณะงานและนโยบายอย่างเป็นทางการ ให้บุคคลปฏิบัติและเป็นสิ่งที่บุคคล
ได้ปฏิบัติจริง และเราจะเห็นได้ว่าบทบาทและหน้าที่มักจะอยู่ควบคู่กัน นั่นคือเมื่อมีบทบาทที่ถูก
ก าหนดโดยต าแหน่ง ในแต่ละต าแหน่งย่อมมีหน้าที่ที่ของบุคคลนั้น ๆ ที่ต้องปฏิบัติด้วยความ
รับผิดชอบอีกด้วย   

ทั้งนี้จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัย จะเห็นได้ว่า  Broom and 
Selznick (1977,  อ้างถึงใน จ านง อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ, 2539, น. 45-46) อธิบายลักษณะของ
บทบาทไว้ 3 ลักษณะ แต่มีบทบาทลักษณะของบทบาทที่สอดคล้องกับบทบาทของฝ่ายปกครองนั้น  
คือ บทบาทตามอุดมคติ (Ideal Role) ซึ่งได้แก่ บทบาทที่ก าหนดไว้เป็นกฎหมายหรือตามความ
คาดหวังของบุคคลทั่วไปของสังคมเป็นแบบฉบับที่สมบูรณ์ ผู้ที่มีสถานภาพหนึ่ง ๆ ควรกระท าแต่อาจ
ไม่มีใครท าตามนั้น และยังสอดคล้องกับลักษณะของบทบาทที่วิทยา วรรณศิริ (2533, น. 20-21) ได้
สรุปแนวคิดเก่ียวกับลักษณะบทบาท  3 ลักษณะ โดยลักษณะของบทบาทท่ีสอดคล้องนั่น คือ บทบาท
ที่ก าหนดไว้หรือบทบาทตามอุดมคติเป็นบทบาทที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของต าแหน่งทางสังคมไว้  
เมื่อพิจารณาถึงบทบาทหน้าที่ของฝ่ายปกครองนั้นจะเห็นได้ว่าบทบาทของฝ่ายปกครองนั้นได้ถูก
ก าหนดไว้ในต าแหน่งต่าง ๆ ตามต าแหน่งหน้าที่ของตนเอง ซึ่งการก าหนดขอบเขตของบทบาทจะถูก
ก าหนดไว้ระเบียบกฎหมายตามอ านาจหน้าที่ที่ให้ปฏิบัติ  ยกตัวอย่างเช่น บทบาทตามอ านาจหน้าที่
ของอ าเภอตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534, บทบาทตามอ านาจ หน้าที่
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ของอ าเภอนายอ าเภอตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. 2534,บทบาทตามอ านาจ 
หน้าที่ของก านัน และผู้ใหญ่บ้าน ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 , บทบาท
ตามอ านาจหน้าที่ของฝ่ายปกครองในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เป็นต้น 

ส าหรับส าหรับต าแหน่งของนายอ าเภอ นายอ าเภอเป็นผู้บริหารระดับสูง มีบทบาทหน้าที่
หลักในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ถูกก าหนดไว้ตามข้อความในข้างต้น โดยจะเห็นได้ว่าใน
การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด– 19)  ในพ้ืนที่
อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร นั้นนายอ าเภอมีบทบาทหน้าที่หลักในการการวางแผน การ
บริหาร การบูรณาการทุกภาคส่วนในระดับอ าเภอ เพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในขณะเดียวกันก็มีหน้าที่ในการสั่งการ ก ากับ ดูแล และ
ประสานงานส่วนราชการ ปลัดอ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเมื่อพิจารณา
แล้วสอดคล้องความหมายของการบริหารที่ Drucker (1992, อ้างถึงใน สมพงศ์ เกษมสิน, 2523, น. 
6) กล่าวว่า การบริหาร คือศิลปะในการท างานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อ่ืน และสอดคล้องกับ
ความหมายของ สมพงศ์  เกษมสิน  (2514, น. 13-14) ที่ได้อธิบายว่าการบริหาร หมายถึง การใช้
ศาสตร์และศิลป์น าเอาทรัพยากรบริหาร (Administrative Resource) เช่น คน เงิน วัสดุสิ่งของ และ
การจัดการมาประกอบการตามกระบวนการบริหาร (Process of Administration) ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเราจะเห็นได้ว่าในการบริหารจัดการสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด– 19)  ในพ้ืนที่อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัด
ก าแพงเพชร นายอ าเภอจะต้องบูรณาการทุกภาคส่วน และน าทรัพยากรที่มีอยู่มาบริหารจัดการ โดย
ใช้ศาสตร์และศิลป์เพ่ือให้การท างานบรรลุวัตถุประสงค์  นอกจากนี้ในบทบาทหน้าที่ของนายอ าเภอใน
การบริหารงานนั้นยังสอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการ POSCORB ของ Gulick (1937, อ้างถึงใน 
ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน,  2558, น. 35)  ที่ได้เสนอว่าผู้บริหารควรมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับหลักการ
จัดการ คือ “POSCORB” รายละเอียด ดังนี้ 1) การวางแผน (Planningนอกองค์การ 2) การจัด
องค์การ (Organizing) 3) การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน (Staffing) 4) การประสานงาน (Coordinating) 
5) การรายงาน (Reporting) 6) การจัดท างบประมาณ (Budgeting)  

นอกจากนี้ผลการศึกษายังสอดคล้องกับการศึกษาของ วัชรเดช เกียรติชานน (2564)  ที่ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทบาทของนายอ าเภอในทศวรรษหน้า โดยผลพบว่า นายอ าเภอมีบทบาท
ตามกรอบกฎหมายที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ก าหนดและกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ 
มอบหมาย นายอ าเภอต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงปัจจุบัน และ
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ตามกฎหมายในความรับผิดชอบของ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 1) การบริหารการ
ปกครองท้องที่ 2) การบริหารการ ทะเบียน 3) งานนิติการและการรักษาความสงบเรียบร้อย 4) การ
อ านวยความเป็นธรรม 5) การอ านวยการกองอาสารักษาดินแดน 6) การรักษาความสงบเรียบร้อย
และความมั่นคง ภายใน  7) การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ การประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ การขับเคลื่อน
นโยบาย พิเศษและอ านวยการบริหาร ซึ่งผลวิจัยในด้านนี้ผู้วิจัยเห็นว่ามีความสอดคล้องกับบทบาท
ของฝ่ายปกครอง ที่นายอ าเภอมีบทบาทตามกรอบกฎหมายที่ถูกก าหนดไว้  

ส่วนผลการศึกษาที่ไม่สอดคล้องนั้นคือเรื่อง บทบาทนายอ าเภอตามที่ประชาชนคาดหวังและ
บทบาทท่ีเป็นจริงตามการรับรู้ของนายอ าเภอและประชาชน นายอ าเภอต้องอาศัยภาวะความเป็นผู้น า
ในการจัดการความรู้ที่จะขับเคลื่อนงานตาม นโยบายและภารกิจต่าง ๆ ให้บรรลุผลในระดับพ้ืนที่ใน
การพัฒนาเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง  นายอ าเภอจะต้องกล้าที่จะเป็นผู้น าและ
กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงต้องท างานอย่างนักบริหารมืออาชีพ มีระบบการวางแผนที่ดี ก าหนด
กระบวนงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์เป้าหมายและ ผลสัมฤทธิ์ ของงาน  มีการคิดนอกกรอบและ
การคิดเชิงบวก มองโลกในแง่ดี เมื่อพบปัญหา อุปสรรคต้องเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส มองเป้าหมาย
สุดท้ายคือความส าเร็จและประโยชน์อยู่ ที่ประชาชนสังคมและประเทศชาติ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าไม่
สอดคล้องนั้น เนื่องจากผู้วิจัยได้ศึกษาบทบาทที่ถูกก าหนด ไม่ได้ศึกษาบทบาทนายอ าเภอตามที่
ประชาชนคาดหวังและบทบาทที่เป็นจริงตามการรับรู้          

ส าหรับประเด็นต่อมาเป็นประเด็นบทบาทของฝ่ายปกครองในต าแหน่งหัวหน้ างาน คือ
ปลัดอ าเภอ ซึ่งเป็นผู้รับค าสั่งนายอ าเภอมาปฏิบัติ และสั่งการต่อไปยังเจ้าหน้าที่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
โดยบทบาทหน้าที่ คือการประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ภายในพ้ืนที่ ซึ่งภารกิจหลักหลักในการบริหารสถานการณ์แบ่งออกเป็น 3 ด้านด้วยกัน ได้แก่ การ
ป้องกันการแพร่ระบาด ด้านการรักษา การเยียวยา จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ศึกษาวิจัยเห็นได้ว่าในบทบาทหน้าที่ของฝ่ายปกครอง สอดคล้องกับข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุม
โรคอ าเภอ (ศปก.อ.) พรานกระต่าย (2564)  ในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด– 19) ในบทบาทหน้าที่ของฝ่ายปกครอง อ าเภอพรานกระต่าย  
จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งมีด้วยกับ 3 ด้าน ประกอบด้วย              

1)  ด้านการป้องกัน จัดตั้งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอพรานกระต่าย 
(ศปก.อ.พรานกระต่าย)  การสนับสนุนการฉีดวัคซีนร่วมกับสาธารณสุขอ าเภอพรานกระต่ายและโรง
พยาลพรานกระต่ายให้กับประชาชนในพ้ืนที่การตั้งด่านตรวจจุดสกัดในพ้ืนที่  การประชาสัมพันธ์การ
ปฏิบัติตนตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน 
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ผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารทางราชการ และแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ทราบ  การส ารวจและตรวจสอบผู้ที่เดิน
ทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน ใน ระบบ “Thai QM” (Thai Quarantine Monitor) จัดตั้งสถานที่กักกันและ
สังเกตอาการผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ระดับต าบล (Local Quarantine) 

2)  ด้านการควบคุมโรค การโรงพยาบาลสนาม จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพ่ือจัดตั้ง
โรงพยาบาลสนาม อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร ขึ้นเพ่ื อรับบริจาคเงินมาใช้ในการ
ด าเนินงานโรงพยาบาลสนามอ าเภอพรานกระต่าย    

3)  ด้านการเยียวยา การมอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีการสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ที่ต้องกักตัว 14 วัน การจัดตั้งโรงครัวเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ
บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องผู้เข้ารับการรักษา และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019        

สุดท้ายบทบาทหน้าที่ของฝ่ายปกครองตามต าแหน่งของผู้ปฏิบัติ ซึ่งได้แก่ เจ้าหน้าที่ปกครอง 
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีบทบาทหน้าที่หลักในการช่วยเหลือนายอ าเภอ 
และปลัดอ าเภอ ในการน าข้อสั่งการ มาตรการต่างๆไปปฏิบัติในพ้ืนที่ ประสานงานระหว่างพ้ืนที่กับ
ส่วนราชการ สอดคล้องกับการศึกษาของ ชัชวาล ผึ้งทอง (2563) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทหน้าที่
ของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในการน านโยบายการป้องกันโรคโคโรน่า 2019 ไปปฏิบัติ ในพ้ืนที่ต าบลราชาเทวะ 
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยผลการศึกษาพบว่าก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลราชาเทวะใน
ฐานะเจ้าหน้าที่รัฐ ได้รับค าสั่ง แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการน านโยบายต่าง ๆ ที่รัฐบาลได้ออกมาเพ่ือ
ใช้ในการป้องกันโรคไวรัส โคโรน่า 2019 ไปปฏิบัติในท้องที่ที่ตนเองดูแลรับผิดชอบ เช่น การตรวจคัด
กรองผู้ที่เดินทางผ่าน เข้าออกในพ้ืนที่ การตรวจสถานประกอบการ ร้านค้าต่าง ๆ ที่ให้หยุดกิจการ
เป็น การชั่วคราว การลงพ้ืนที่ส ารวจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโค
โรน่า 2019 เป็นต้น ซึ่งผลวิจัยในด้านนี้ผู้วิจัยเห็นว่ามีความสอดคล้องกับบทบาทของฝ่ายปกครอง 
ของก านัน ผู้ใหญ่บ้านที่ผู้วิจัยท าการศึกษาทั้งด้านการปฎิบัติตาม  อ านาจนาจที่ตาม พระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และภารกิจงานของฝ่ายปกครอง  

กล่าวโดยสรุป บทบาทหน้าที่ของฝ่ายปกครองในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด– 19)  ในพ้ืนที่อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัด
ก าแพงเพชร เป็นบทบาทหน้าที่ที่ได้ถูกก าหนดไว้ตามกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้อ านาจแก่ฝ่าย
ปกครองในการปฏิบัติงาน ท าให้ฝ่ายปกครองสามารถบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด– 19)  ในพ้ืนที่ได้เป็นอย่างด ี      
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ผลการวิจัยพบว่าปัญหาหลักในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด– 19)  ในพ้ืนที ่มีปัญหาหลัก 4 ด้าน ดังนี้  

1)  บุคลากรในการปฏิบัติงานมี่ไม่เพียงพอ  
2)  ระเบียบ ข้อสั่งการจากส่วนกลาง ไม่สอดคล้องกับพ้ืนที่ มีการเปลี่ยนแปลง

นโยบายของส่วนกลางท าให้ผู้ปฏิบัติในพ้ืนที่มีความสับสนในการปฏิบัติงาน  
3)  งบประมาณในการบริหารงาน  วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการปฎิบัติหน้าที่มีไม่

เพียงพอในการปฏิบัติงาน  
4)  ประชาชนมีความเข้าใจไม่ถูกต้องในข้อมูลและสถานการณ์โควิดที่แท้จริงในพ้ืนที่ 

และไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ท าให้ในพื้นที่ยังเกิดการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นนั้น คือ เรื่องระเบียบ ข้อสั่งการ บุคลากรไม่เพียงพอ 

และการขาดงบประมาณในการด าเนินงาน ซ่ึงในประเด็นนี้สอดคล้องกับข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการ
ควบคุมโรคอ าเภอ (ศปก.อ.) พรานกระต่าย (2564)  ในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด– 19) ในบทบาทหน้าที่ของฝ่ายปกครอง อ าเภอพราน
กระต่าย  จังหวัดก าแพงเพชร ด้านการควบคุมโรค โดยฝ่ายปกครองมีบทบาทหลักในการการจัดตั้ง
โรงพยาบาลสนาม และจัดตั้งศูนย์รับบริจาคขึ้นเพ่ือรับบริจาคเงินมาใช้ในการด าเนินงานโรงพยาบาล
สนามอ าเภอพรานกระต่าย  ซึ่งปัญหาด้านงบประมาณไม่เพียงพอนั้น เป็นปัญหาหลักในการ
ปฏิบัติงานเป็นอย่างมากแม้ว่าจะมีงบประมาณจากการบริจาค แต่ในระยะยาวหากว่ามีผู้ป่วยมากขึ้น
จนเตียงในโรงพยาบาลสนามเต็ม นั่นแสดงว่าย่อมต้องใช้งบประมาณนอกมากขึ้น หากรัฐบาลไม่
สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานอาจก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตได้  ส าหรับการที่ประชาชน มี
ความเข้าใจไม่ถูกต้องในข้อมูลและสถานการณ์โควิด -19 ในพ้ืนที่นั้น ส่วนราชการสามารถด าเนินการ
แก้ปัญหาได้ ผ่านการประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ    

 
ข้อเสนอแนะ 

 
1.  ข้อเสนอแนะเพื่อการบริหาร  

1)  กระทรวงสาธารณสุข /รัฐบาลควรเพ่ิมงบประมาณและบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน ทั้งบุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรของฝ่ายปกครอง อาทิ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่
พัสดุ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
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2)  ต้องสร้างการรับรู้ผ่านสื่อต่างๆ โดยข้อมูลมาจากหน่วยงานหลักหน่วยงานเดียว 
ให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบ เพ่ือให้ประชาชนสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง อีกทั้งต้องมีมาตรการในการ
ลงโทษผู้ฝ่าฝืนอย่างเข้มงวด 

3)  ระดับจังหวัดควรมีการส ารวจถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ก่อนออกสั่ง
การระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ มาให้ปฏิบัติ เพ่ือลดการซับซ้อน และลดความสับสนให้ผู้ปฏิบัติงาน อีก
ทั้งควรลดการรายงานต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็น ให้หน่วยงานเดียวเป็นศูนย์กลางหลักในการรายงาน เพ่ือลด
การคาดเคลื่อนของข้อมูล  

 
2.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป  

1)  ควรสัมภาษณข์ยายกลุ่มจากก านันผู้ใหญ่บ้าน โดยรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ  
ด้วย เช่น สาธารณสุขอ าเภอ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เป็นต้น และเพ่ิมปริมาณผู้ให้ข้อมูล 

2)  ควรท าการศึกษาวิจัยปัจจัยที่จะส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครองให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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บทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้านที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการ
อ านวยความเป็นธรรม อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 

 
รัฐพงษ์  พาค า* 

 

บทคัดย่อ 
  

การค้นคว้าอิสระ เรื่อง บทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้านที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้านการอ านวยความเป็นธรรมอ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ในครั้งนี้มีประชากรในการศึกษาคือ 
ก านัน และผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร รวมทั้งสิ้น 51 คน โดยใช้เครื่องมือในการ
เก็บข้อมูลคือการเก็บแบบสอบถาม ให้ประชากรในการศึกษาตอบแบบสอบถามด้วยตัวเอง จ านวน 
51 ชุด จากนั้นจะใช้เครื่องมือทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (percentage : %) 
ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean :  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร (Standard deviation : S.D.) 
จากนั้นวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One – Way ANOVA) และหาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทในด้านภาวะผู้น า  บทบาทด้านการ
ประสานงาน และบทบาทด้านการบังคับบัญชา ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการ
อ านวยความเป็นธรรม โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation)  
 โดยผลการศึกษาพบว่า บทบาทด้านภาวะผู้น าส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.696 มีความสัมพันธ์ที่ระดับค่อนข้างมาก บทบาทด้านการประสานงาน 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.740 มีความสัมพันธ์ที่
ระดับค่อนข้างมาก บทบาทด้านการบังคับบัญชา ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.747 มีความสัมพันธ์ที่ระดับค่อนข้างมาก  ส่วนผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ต าแหน่ง ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง และ
ระดับการศึกษา ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการอ านวยความเป็นธรรม ในส่วนของบทบาท
ด้านภาวะผู้น า  บทบาทด้านการประสานงาน และบทบาทด้านการบังคับบัญชา ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการอ านวยความเป็นธรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ
 

ค าส าคัญ: บทบาท ประสิทธิภาพ การอ านวยความเป็นธรรม 
 

*
 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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บทน า 
  

ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นบุคลากรที่มีความส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้น าทางปกครองใน
ระดับต าบล หมู่บ้าน และอีกบทบาทหนึ่งในฐานะเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมาย โดยเฉพาะตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  พ.ศ. 2457 ได้ก าหนดให้ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือนายอ าเภอในการปฏิบัติหน้าที่ในการอ านวยความเป็นธรรม ดูแล
รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่ราษฎร สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ และ
ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี อ านวยความสะดวกแก่ราษฎรในการติดต่อหรือรับบริการกับส่วนราชการ
หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับฟังปัญหาและความเดือดร้อนและความต้องการที่
จ าเป็นของราษฎรแจ้งต่อส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การ
ช่วยเหลือส่งเสริมอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ ควบคุมดูแลราษฎรให้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายหรือระเบียบแบบแผนราชการ เรียกประชุมราษฎรแจ้งให้ราษฎรช่วยเหลือกิจการ
สาธารณประโยชน์ เพ่ือบ าบัดป้องกันภยันตราย สาธารณฉุกเฉินช่วยบรรเทาสาธารณภัย กล่าวได้ว่า 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้ช่วยเหลือนายอ าเภอในการปฏิบัติหน้าที่ ก็จะต้องปฏิบัติภารกิจหน้าที่
เช่นเดียวกับนายอ าเภอของต าบล หมู่บ้าน ในการเป็นผู้แทนของรัฐบาล น าภารกิจของรัฐและนโยบาย
ของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ พร้อมกันนั้นจะต้องดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับให้เป็นไปตาม
กฎหมายเพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม โดยเฉพาะการบูรณาการทุกภาคส่วน
ราชการในการจัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริม และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส 
เพ่ือให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคม และเมื่อเกิดการขัดแย้งในสิทธิ เสรีภาพ และ
หน้าที่ของประชาชน เกิดข้อพิพาท ก านันผู้ใหญ่บ้าน ก็จะต้องแก้ไขปัญหาการข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นใน
ต าบล หมู่บ้านโดยเร็วโดยการประนีประนอมข้อพิพาท เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน 
จากบทบาทหน้าที่ด้านการอ านวยความเป็นธรรมของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จะเห็นว่าเป็นหน่วยที่มีความ
ใกล้ชิดกับประชาชน และเป็นหน่วยแรกที่จะทราบและเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นใน
พ้ืนที่  ซึ่งบทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานด้านการอ านวยความเป็น
ธรรมอย่างมาก (กรมการปกครอง, 2562, น. 132) 

โดยอ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็นจ านวน 5 ต าบล มีจ านวน
หมู่บ้านทั้งสิ้น 51 หมู่บ้าน โดยมีเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองอ าเภอ คือ ก านัน จ านวน 5 คน และ
ผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 46 คน ทั้งนี้ผู้วิจัยด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอ าเภอ) ซึ่งมีโอกาสได้
ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านของการอ านวย
ความเป็นธรรมของแต่ละหมู่บ้านมีความแตกต่างกัน ซึ่งพบปัญหาต่าง ๆ ที่แตกต่างกันออกไป เช่น 
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การไม่สามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่างๆได้  การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่าช้าและ
ผิดพลาด ไม่มีการวางแผนในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การขาดการสื่อสารที่ถูกต้องกับประชาชน เป็น
ต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาถึงบทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน
การอ านวยความเป็นธรรม ในพ้ืนที่อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 

 

วัตถปุระสงค์ของการศึกษา 
 

1)  เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยส่วนบุคคลของก านัน -ผู้ใหญ่บ้านที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการอ านวยความเป็นธรรม 

2)  เพ่ือศึกษาถึงบทบาทด้านภาวะผู้น าของก านัน-ผู้ใหญ่บ้านที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการอ านวยความเป็นธรรม 

3)  เพ่ือศึกษาถึงบทบาทด้านการประสานงานของก านัน-ผู้ใหญ่บ้านที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานด้านการอ านวยความเป็นธรรม 

4)  เพ่ือศึกษาถึงบทบาทด้านการบังคับบัญชาของก านัน-ผู้ใหญ่บ้านที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานด้านการอ านวยความเป็นธรรม 

5)  เพ่ือศึกษาถึงข้อบกพร่องด้านบทบาทของก านัน-ผู้ใหญ่บ้าน ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ด้านการอ านวยความเป็นธรรม อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 

 

การทบทวนวรรณกรรมและวิธีการศึกษา 
 

1.  ความสัมพันธ์ด้านส่วนบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538, น. 41) อธิบาย ว่าการแบ่งส่วนตัวแปรลักษณะส่วนบุคคลนั้น 
ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา และสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม โดย 1) เพศ ความแตกต่าง
ทางเพศท าให้บุคคลมีพฤติกรรมการติดต่อสื่อสารที่ต่างกัน ทั้งยังมีเรื่องของความคิดระหว่างเพศหญิง
และเพศชายที่มีความแตกต่างกันอย่างมาก 2) อายุ เป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดความแตกต่างกันในเรื่อง
ของพฤติกรรม ซึ่งเก่ียวข้องกับประสบการณ์จากการด าเนินชีวิต 3) ระดับการศึกษา เป็นปัจจัยที่ท าให้
บุคคลมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน รวมไปถึงหลักการใช้เหตุและผลในการ
พิจารณาตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 4) สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งหมายถึง อาชีพ รายได้ และ
สถานะภาพทางสังคมของบุคคล เพราะแต่ละบุคคลมีวัฒนธรรม ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน จึงท าให้
มีเป้าหมาย ทัศนคติที่แตกต่างกัน 
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ปิยะวรรณ มารวิชัย (2550) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัทอีซี่ บายจ ากัด (มหาชน) พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นว่าประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับสูง (ตามความรับรู้ของพนักงาน) โดยให้ระดับความคิดเห็นด้านการปฏิบัติงานตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่องค์กรก าหนดไว้มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับหนึ่ง ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานมี
ความสัมพันธ์กับ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน และปัจจัยที่ส่งผล ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในเรื่องของปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ 
ต าแหน่งงาน และระดับ เงินเดือน รวมถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมต่างกันก็ส่งผลต่อระดับ ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน  

อัครินทร์ พาฬเสวต (2546) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงานบริษัท คาโออินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จ ากัด พบว่า พนักงานที่มีเพศ ระดับการศึกษา 
ระดับต าแหน่งงาน ต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างานแตกต่างกันความสัมพันธ์ของอายุและ
ประสบการณ์การท างาน ของพนักงาน พบว่า  มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างาน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เนตรทราย กาญจนอุดมการ (2552) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงจูงใจกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของ
เจ้าหน้าที่ ได้แก่ เพศ อายุสถานภาพ ต าแหน่งงานและเงินเดือนมีผลต่อระดับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

2.  ความสัมพันธ์บทบาทด้านภาวะผู้น าต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 สุชาติ ทองมา (2560 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดย
ผลการวิจัยพบว่า  1) ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวม มี 6 องค์ประกอบ คือ การสร้างจุดเชื่อมต่อ การสร้างและ
แบ่งปันความรู้พฤติกรรมผู้น าแบบกิจสัมพันธ์ การตัดสินใจ ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน และการสื่อข้อความ 
2) รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือองค์ประกอบที่ 1 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีตัวบ่งขี้ส าคัญ 2 ตัว 
คือ การสร้างจุดเชื่อมต่อ และการสร้าง และแบ่งปันความรู้ โดยมีแนวปฏิบัติที่ดีคือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรใช้หลักการตลาดมาประยุกต์ใช้ในการ บริหารเป็นนักจัดการความรู้ที่ดี และสามารถ
ใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน องค์ประกอบที่ 2 พฤติกรรมผู้น า มีตัวบ่งชี้ส าคัญ  คือการมีพฤติกรรม
ผู้น าแบบกิจสัมพันธ์โดยมีแนวปฏิบัติที่ดี คือ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมสร้างความศรัทธา มี
ความยุติธรรม เสียสละและตัดสินใจบนความถูกต้อง องค์ประกอบที่ 3 บทบาทภาวะผู้น ามีตัวบ่งชี้
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ส าคัญ 3 ตัวคือ การตัดสินใจ ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน และการสื่อข้อความ โดยมีแนวปฏิบัติที่ดี คือการ
ตัดสินใจในรูปแบบของคณะกรรมการ และการปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเองอยู่เสมอ สอดคล้องกับ 
ณัยจันทร์ ใจกล้า (2562, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา:กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยส่วนบุคคล
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านการใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านการสร้างแรงบันดาลใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านการกระตุ้นทางปัญญาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และศึกษา
ปัจจัยด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พบว่า ปัจจัย
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงที่สุด คือ ด้านการกระตุ้นทาง
ปัญญา รองลงมาคือ ด้านการใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ซึ่งผู้น าต้องสนับสนุนการกระตุ้นทางปัญญา
เพ่ือการสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพ มากไปกว่านั้น พศธน วุฒิสกุลพร (2562 , บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
ถึงปัจจัยด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
สถานีต ารวจนครบาลพระโขนง พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และปัจจัยด้านภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในรายด้านพบว่า ด้านการมีอิทธิพลอย่าง
มีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และด้านการค านึงถึงปัจเจกบุคคล มีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

 โดยสรุปแล้ว ผู้น า หมายถึง ผู้ที่ท าหน้าที่ในการบริหาร การสร้างแรงจูงใจ การอ านวยการ 
และการประสานงานต่อผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ โดยผู้น านั้นอาจเกิดโดยธรรมชาติหรือการได้รับมอบหมายบทบาทหน้าที่จากบทบัญญัติทาง
กฎหมายก็ได้ ในส่วนของก านัน-ผู้ใหญ่บ้านเป็นลักษณะของผู้น าที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน ซึ่ง
เป็นลักษณะของผู้น าที่ได้รับบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายและความยินยอมจากประชาชน เพ่ือท า
หน้าที่เป็นผู้น าชุมชน ประสานงานในด้านต่างๆเพ่ือตอบสนองหรือแก้ไขปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนนั้นๆ ดังนั้นเองบทบาทด้านภาวะผู้น าของก านัน – ผู้ใหญ่บ้าน จึงอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการอ านวยความเป็นธรรม ของอ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 

3.  ความสัมพันธ์บทบาทด้านการประสานงานต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ทองกร แกล้วกล้า (2539 , บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ การประสานงานด้าน

วัฒนธรรมของศึกษาธิการอ าเภอตามความคิดเห็นของหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอในจังหวัด
เชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของหัวหน้าส่วนราชการระดับอ าเภอในจังหวัด
เชียงราย ที่มีต่อการติดต่อประสานงานต้านวัฒนธรรมของศึกษาธิการอ าเภอ และเพ่ือแสวงหา
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แนวทางในการประสานงานของศึกษาธิการอ าเภอในการค าเนินงานด้านวัฒนธรรมได้เก็บข้อมูลจาก
ประชากร ซึ่ง เป็นหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอในจังหวัดเชียงราย ทั้งสิ้น 153 คน พบว่าการ
ประสานงานด้านวัฒนธรรมของศึกษาธิการอ าเภอตามความคิดเห็นของหัวหน้าส่วนราชการประจ า
อ าเภอ ใน 3 ด้าน คือ ด้านการประสานงานด้านบุคคล การประสานงานด้านงบประมาณ และการ
ประสานงานด้านวัสดุ อยู่ในระดับปานกลางทั้ง 3 ด้าน ในขณะ เดียวกันก็มีความเห็นว่าการ
ประสานงานด้านวิธีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ระบุว่า เกิดจากการขาดบุคลากร การขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐบาล และการขาด
วัสดุอุปกรณ์ แต่ก็แก้ไขปัญหา เหล่านี้ได้ โดยขอความช่วยเหลือด้านบุคลากรในการยืมตัวหรือขอ
ค าแนะน าชี้แนะจากบุคลากรหน่วยงานอ่ืน การขอรับบริจาคค้านงบประมาณจากองค์กรเอกชนและ
บุคลากรในท้องถิ่น และการขอยืมวัสดุอุปกรณ์จากหน่วยงานอ่ืน ดังนั้น จึงท าให้การประสานงาน
วัฒนธรรมด้านวิธีการปฏิบัติงานไม่ค่อยมีปัญหา เท่าใดนักในทางปฏิบัติ  นอกจากนี้  จ าเนียร 
พรหมบุตร (2547, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการประสานงานของ
สมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงราย เพ่ือจัดท าแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการประสาน
ของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงรายในการส่งเสริมและการพัฒนาครูและผู้บริหารโรงเรียนใน
สังกัด ผลการศึกษาสรุปได้ว่า การประสานงานเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหารและครูของสมาคม
โรงเรียนเอกชนยังมีการปฏิบัติในระดับน้อย เนื่องจากไม่มีความชัดเจนในด้านนโยบายขาดการ
วางแผน การมีส่วนร่วม และการก ากับ ติดตาม การประสานงานไม่มีบคุลากรรับผิดชอบโดยเฉพาะ ใช้
เครื่องมือสื่อสารเฉพาะเอกสารรับส่งและ โทรศัพท์ ส าหรับเรื่องที่ต้องประสานงานระหว่างโรงเรียน
เอกชนกับสมาคม ส่วนใหญ่เป็นเรื่องทางธุรการและการเงิน ทั้งนี้ การประสานงานในการส่งเสริมและ
พัฒนาผู้บริหารและครูสมาคม โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงรายผู้บริหารและครูมีความพึงพอใจใน
ระดับปานกลาง จึงต้องมีการพัฒนาความรู้และทักษะในการประสานงาน สอดคล้องกับ ฐิติพันธ์ รักใคร่ 
(2553, บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการประสานงาน
ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า (1) ปัญหา
การบริหารจัดการที่ส าคัญ คือ กรมควบคุมโรคขาดการก าหนดและมอบหมายอ านาจหน้าที่ด้านการ
ประสานงานให้ผู้บริหารให้ชัดเจน (2) แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ส าคัญ คือ 
กรมควบคุมโรคควรก าหนดและมอบหมายอ านาจหน้าที่ด้านการประสานงานของผู้บริหารให้ชัดเจน 
รวมทั้งควรแบ่งอ านาจให้แก่ผู้ใต้บังกับบัญชาเพ่ิมมากขึ้น และ (3) ปัจจัยที่มีส่วนส าคัญท าให้แนว
ทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการประสานงานของกรมควบคุมโรคควรประสบผลส าเร็จ
ที่ส าคัญ คือ กรมควบคุมโรคควรการก าหนดมาตรการติดตามและตรวจสอบการ ใช้จ่ายงบประมาณ
ด้านการประสานงานของผู้บริหารอย่างรัดกุม 
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 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความสัมพันธ์บทบาทด้านการประสานงานต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สรุปได้ว่า การประสานงานหมายถึง การเชื่อมประสานด้านบุคลากร 
วัสดุอุปกรณ์ ทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรจุวัตถุประสงค์ของงาน ทั้งในส่วนของการ
ประสานงานภายในหน่วยงาน และการประสานงานระหว่างหน่วยงานหรือองค์กร เพ่ือให้การ
ด าเนินงานนั้นไม่เกิดความซ ้าซ้อนและสามารถด าเนินหรือปฏิบัติงานตามเป้าประสงค์ของงาน ซึ่งการ
ประสานงานอย่างเป็นระบบจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

4.  ความสัมพันธ์บทบาทด้านการบังคับบัญชาต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
กนกวรรณ กุลชาติชัย (2545, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ

การบังคับบัญชา กับความส าเร็จในงานและผลส าเร็จในธุรกิจของผู้บริหารธุรกิจก่อสร้างในเขต
ภาคเหนือตอนบน ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารที่มีลักษณะการบังคับบัญชาแตกต่างกันมีความส าเร็จ
ในงานและผลส าเร็จในธุรกิจต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และลักษณะการบังคับ
บัญชาแบบเน้นงาน (9,1) และแบบทีมงาน (9,9) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับค่าความส าเร็จในงานและ
ผลส าเร็จในธุรกิจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับ เขียน แสงหนุ่ม (2518) ได้
ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชากับความส าเร็จและความพอใจใน
การท างานของผู้ใต้บังคับบัญชาพบว่า ความ ส าเร็จในงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ที่หัวหน้าถือมนุษย์
สัมพันธ์เป็นส าคัญนั้น มีระดับสูงกว่าความส าเร็จในงานของผู้ใต้บังคับบัญชาที่หัวหน้าถืองานเป็น
ส าคัญอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนด้านความพอใจในการท างาน ผู้ใต้บังคับบัญชาที่หัวหน้ าถือ
งานเป็นส าคัญกลับสูงกว่าผู้ใต้บังคับ บัญชาที่หัวหน้าถือมนุษย์สัมพันธ์เป็นส าคัญ เมื่อพิจารณาจากค่า
ความแตกต่างของค่า วิกฤต แล้วปรากฏว่าผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งสองกลุ่มมีความส าเร็จใกล้เคียงกันมาก 
และความพอใจในการท างานมีความแตกต่างกันพอสมควร จากผลการค้นคว้าที่พบครั้งนี้ น่าจะมีการ
แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาที่ถืองานเป็นส าคัญให้บริหารงาน มากกว่าผู้บังคับบัญชาที่ถือมนุษย์สัมพันธ์เป็น
ส าคัญ เพราะผู้บริหารที่ถืองานเป็นส าคัญมีผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความพอใจในการท างานสูงกว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้บริหารที่ถือมนุษย์สัมพันธ์เป็นส าคัญ เมื่อเปรียบเทียบด้านความส าเร็จในงานก็
มีความส าเร็จพอ ๆ กัน  

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับบทบาทด้านการบังคับบัญชา สรุปได้ว่า การบังคับบัญชา 
คือ การปกครองของผู้บังคับบัญชา โดยค านึงถึงผู้ใต้บังคับบัญชาและเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา มีการมอบอ านาจใน การปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนให้อิสระในการ
ท างานและเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ซึ่งลักษณะของการบังคับ
บัญชาของผู้บังคับบัญชาแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไป ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่
แตกต่างกันด้วย 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  

การศึกษาเรื่อง บทบาทของก านันผู้ใหญ่บ้านที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการ
อ านวยความเป็นธรรม อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยได้ก าหนดตัวแปรในการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
ตัวแปรอิสระ กล่าวคือเป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการอ านวยความเป็น
ธรรม ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล อาทิ เพศ อายุ สถานภาพ ต าแหน่ง ระยะเวลาการ
ด ารงต าแหน่งระดับการศึกษา 2) ปัจจัยบทบาทในด้านต่าง ๆ โดยอ้างอิงกับแนวคิดและทฤษฎีบทบาท 
คือ บทบาทตามก าหนด  อาทิ บทบาทด้านภาวะผู้น า บทบาทด้านการประสานงาน และบทบาทด้าน
การบังคับบัญชา และตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการอ านวยความเป็นธรรม
ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร อันได้แก่ ผลการปฏิบัติงานในการไกล่เกลี่ยเรื่อง
ร้องเรียน ระยะเวลาในการด าเนินงานตามแนวทางที่ก าหนด ความคุ้มค่าต่อวัสดุอุปก รณ์หรือ
งบประมาณท่ีเสียไป 

 ซึ่งจากการก าหนดตัวแปรอิสระและตัวแปรตามของงานวิจัย สามารถก าหนดกรอบแนวคิด
การวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพ้ืนที่อ าเภอ   
บึงนาราง จังหวัดพิจิตร จ านวน 51 คน โดยใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลและการวิเครา ะห์เป็น
แบบสอบถาม และน าแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นน าไปประมวลผลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS และน าเสนอผลการศึกษาโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage : %) ค่าเฉลี่ย 
(Arithmetic mean : ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร (Standard deviation : S.D.) และใช้
การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One 
– Way ANOVA) ในการหาความสัมพันธ์ระหว่ างตัวแปรวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ Pearson 
Correlation ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ที่อยู่ในมาตรวัดระดับ Interval หรือ 
Ratio ค่าท่ีได้เรียกว่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ มีค่าอยู่ระหว่าง -1.00 ถึง 1.00 

 

ผลการศึกษา 
  

การศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทของก านันผู้ใหญ่บ้านที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน
การอ านวยความเป็นธรรม อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร นั้น เป็นรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัย
ได้ศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลและน ามาวิเคราะห์ โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการทดสอบ
สมมติฐานที่เก่ียวกับตัวแปรแต่ละตัว โดยแบ่งการน าเสนอออกเป็นประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 

1.  ข้อมูลทั่วไปของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 

 ผลการศึกษาพบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี สถานภาพ
สมรส มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง มากกว่า 10 ปีขึ้นไป และมีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 

2.  ผลการวิเคราะห์บทบาทในด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  สรุปได้
ดังนี้ 

1)  บทบาทด้านภาวะผู้น า พบว่า ความคิดเห็นด้านบทบาทด้านภาวะผู้น าของกลุ่ม
ตัวอย่าง ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ “ท่านมีความตื่นตัวอยู่
เสมอต่อการปฏิบัติงานในฐานะผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน”  (ค่าเฉลี่ย = 4.49) รองลงมาคือ “ท่านมีความ
ตรงไปตรงมา มีความเป็นธรรมในการแก้ปัญหาต่างๆของประชาชน” (ค่าเฉลี่ย = 4.25) และล าดับที่สามคือ 
“ท่านสามารถสร้างความร่วมมือในการท างานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและคนในชุมชนได้” (ค่าเฉลี่ย = 4.24) 
ส่วนระดับความเห็นด้านบทบาทด้านภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือ “ท่านสามารถรับมือกับความกดดันและอุปสรรคในการท างานได้” (ค่าเฉลี่ย = 3.96) 

2)  บทบาทด้านการประสานงาน พบว่า ความคิดเห็นบทบาทด้านการประสานงาน
ของกลุ่มตัวอย่าง ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกคือ “ท่าน
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สามารถถ่ายทอดค าสั่ง/ข้อสั่งการให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้องชัดเจน”  (ค่าเฉลี่ย = 4.18)  
รองลงมาคือ “ท่านสามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหาของประชาชน” 
(ค่าเฉลี่ย = 4.10) และล าดับที่สามคือ “ท่านมีการจัดระบบการท างานเป็นคณะท างานเพ่ือการแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในชุมชนของท่าน” (ค่าเฉลี่ย = 4.06) ส่วนระดับความเห็นบทบาทด้านการ
ประสานงาน ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ “ท่านมีวิธีการสื่อสารกับ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ”  และ “ในชุมชนของท่านมีการประสานงานในการร่วมกันปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”  (ค่าเฉลี่ย = 3.94) 

3)  บทบาทด้านการบังคับบัญชา พบว่า ความคิดเห็นบทบาทด้านการบังคับบัญชา
ของกลุ่มตัวอย่าง ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกคือ 
“ผู้บังคับบัญชาเหนือท่านให้การสนับสนุนในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่”  (ค่าเฉลี่ย = 4.22)  
รองลงมาคือ “ท่านรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการแก้ปัญหาต่างๆ อยู่ เสมอ”  และ 
“ผู้บังคับบัญชาเหนือท่านให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานอย่างสม ่าเสมอ  ”(ค่าเฉลี่ย = 4.20)  และ
ล าดับที่สามคือ “ท่านสามารถให้ค าแนะน าต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานได้” (ค่าเฉลี่ย = 
4.04)  ส่วนระดับความเห็นบทบาทด้านการบังคับบัญชาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ “ท่านสามารถควบคุมหรือโน้มน้าวจิตใจให้ประชาชนเห็นด้วยกับท่าน” (ค่าเฉลี่ย 
= 3.76) 

3.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สรุปได้ดังนี้ 
 ความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกคือ“ท่าน
ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อบทบาทการเป็นผู้น า”  (ค่าเฉลี่ย = 4.25)  รองลงมาคือ “ท่านมี
การพัฒนาตนเองในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ” (ค่าเฉลี่ย = 4.18) และล าดับที่สามคือ “ท่าน
สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี” (ค่าเฉลี่ย = 4.10) ส่วนระดับความเห็น
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ “ในชุมชนของท่านไม่มีเรื่องร้องเรียนที่ค้าง 
หรือไม่สามารถไกล่เกลี่ยได”้ (ค่าเฉลี่ย = 3.63)  ตามล าดับ 

4.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้านการอ านวยความเป็นธรรม อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 

ตัวแปรอิสระ คือ  1) บทบาทด้านภาวะผู้น า 2) บทบาทด้านการประสานงาน 3) ด้านการ
บังคับบัญชา  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าระดับสัมประสิทธิ์ (r) ความสัมพันธ์ระดับที่
ระดับค่อนข้างมาก มีแนวโน้มสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  ดังนี้  1) บทบาทด้านภาวะผู้น าส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.696 มีความสัมพันธ์ที่
ระดับค่อนข้างมาก  (0.61 – 0.80)   2) บทบาทด้านการประสานงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
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ปฏิบัติงาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.740 มีความสัมพันธ์ที่ระดับค่อนข้างมาก 
(0.61-0.80)   3) บทบาทด้านการบังคับบัญชา ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.747 มีความสัมพันธ์ที่ระดับค่อนข้างมาก  (0.61-0.80) 

5.  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ยอมรับ ปฏิเสธ 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล   

    1.1 เพศ  ✓ 

    1.2 อายุ  ✓ 

    1.3 สถานภาพ  ✓ 

    1.4 ต าแหน่ง  ✓ 

    1.5 ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง  ✓ 

    1.6 ระดับการศึกษา  ✓ 

2. บทบาท   

    2.1 บทบาทด้านภาวะผู้น า ✓  

    2.2 บทบาทด้านการประสานงาน ✓  

    2.3 บทบาทด้านการบังคับบัญชา ✓  

 

อภิปรายผล 

 
1.  บทบาทด้านภาวะผู้น า 

 บทบาทด้านภาวะผู้น าของก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน อ าเภอบึงนาราง มีผลการศึกษาด้าน
ความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบทบาทในการเป็นผู้น าของก านัน
และผู้ใหญ่บ้านนั้นมีความส าคัญต่อการท างานมาก โดยจากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นด้านบทบาท
ด้านภาวะผู้น าของกลุ่มตัวอย่าง ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก 
คือ “ท่านมีความตื่นตัวอยู่เสมอต่อการปฏิบัติงานในฐานะผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน”  (ค่าเฉลี่ย = 4.49) 
รองลงมาคือ “ท่านมีความตรงไปตรงมา มีความเป็นธรรมในการแก้ปัญหาต่างๆของประชาชน” 
(ค่าเฉลี่ย = 4.25) ซึ่งสอดคล้องกับ Stogdill (อ้างใน ดิลก บุณเรืองรอด, 2552, น. 28-29) กล่าวว่า 
ภาวะผู้น าที่ก่อให้เกิดการเป็นภาวะผู้น าสูง ประกอบด้วยต่างๆ เช่น ความตื่นตัวต่อสภาพแวดล้อมทาง
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สังคมอยู่เสมอ ท าให้รับรู่สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว  ความสามารถในการปรับตัว ต้องมีความสามารถ
ในการปรับตัวต่อสถานการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป และมีความตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือ
แสดงถึงความจริงใจต่อคนรอบข้าง ส่วนในล าดับที่สามคือ “ท่านสามารถสร้างความร่วมมือในการ
ท างานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและคนในชุมชนได้” (ค่าเฉลี่ย = 4.24) หมายถึงก านัน ผู้ใหญ่บ้านในฐานะ
ผู้น าต้องมีความสามารถในการสร้างความร่วมมือกันแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ ซึ่งสอดคล้องกับ สมพงษ์ 
เกษมสิน (2543) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้น า คือ การที่ผู้น าใช้อิทธิพลหรืออ านาจหน้าที่ในความสัมพันธ์ซึ่ง
มีอยู่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อปฏิบัติ และอ านวยการโดยใช้กระบวนการการติดต่อ
ซึ่งกันและกัน เพ่ือมุ่งให้บรรลุผลตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ 
 2.  บทบาทด้านการประสานงาน 

 บทบาทด้านการประสานงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอบึงนาราง มีผลการศึกษาด้าน
ความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าการประสานงานกันระหว่างก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านกับหน่วยงานอ่ืนๆที่เข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการท างานนั้นเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ 
โดยจากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นบทบาทด้านการประสานงานของกลุ่มตัวอย่าง ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกคือ “ท่านสามารถถ่ายทอดค าสั่ง/ข้อสั่ง
การให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้องชัดเจน”  (ค่าเฉลี่ย = 4.18)  รองลงมาคือ “ท่านสามารถ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหาของประชาชน” (ค่าเฉลี่ย = 4.10) และล าดับที่
สามคือ “ท่านมีการจัดระบบการท างานเป็นคณะท างานเพ่ือการแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน
ของท่าน” (ค่าเฉลี่ย = 4.06) ซึ่งทั้ง 3 ด้านนั้นเป็นการประสานงานกันระหว่างหน่วยงาน ซึ่งเป็นการ
เน้นให้มีการประสานงานกันด้วยความชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับ ฐิติพันธ์ รักใคร่ (2553 : บทคัดย่อ) ที่
ได้ศึกษาเรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการประสานงานของกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า (1) ปัญหาการบริหารจัดการที่
ส าคัญ คือ กรมควบคุมโรคขาดการก าหนดและมอบหมายอ านาจหน้าที่ด้านการประสานงานให้
ผู้บริหารให้ชัดเจน (2) แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ส าคัญ คือ กรมควบคุม
โรคควรก าหนดและมอบหมายอ านาจหน้าที่ด้านการประสานงานของผู้บริหารให้ชัดเจน รวมทั้งควร
แบ่งอ านาจให้แก่ผู้ใต้บังกับบัญชาเพ่ิมมากขึ้น 
 3.  บทบาทด้านการบังคับบัญชา 

 บทบาทด้านการบังคับบัญชาของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอบึงนาราง มีผลการศึกษาด้าน
ความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า การจัดโครงสร้างการบังคับบัญชาในแต่
ละหมู่บ้านมีความแตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ต่างกันไปด้วย โดยจากการศึกษา
พบว่า ความคิดเห็นบทบาทด้านการบังคับบัญชาของกลุ่มตัวอย่าง ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
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ปฏิบัติงานที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกคือ “ผู้บังคับบัญชาเหนือท่านให้การสนับสนุนในการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่”  (ค่าเฉลี่ย = 4.22)  รองลงมาคือ “ผู้บังคับบัญชาเหนือท่านให้ค าแนะน าใน
การปฏิบัติงานอย่างสม ่าเสมอ ”(ค่าเฉลี่ย = 4.20)  และล าดับที่สามคือ “ท่านสามารถให้ค าแนะน าต่อ
ผู้ ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานได้” (ค่าเฉลี่ย = 4.04)  ซึ่ งเป็นความสัมพันธ์ในด้านของ
ผู้บังคับบัญชาเหนือก านัน ผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป ที่มีการปฏิบัติตนที่ดีต่อก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จนน าไปสู่การมี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดีด้วยเช่นกัน สอดคล้องกับ กนกวรรณ กุลชาติชัย (2545 : บทคัดย่อ) 
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการบังคับบัญชา กับความส าเร็จในงานและผลส าเร็จ
ในธุรกิจของผู้บริหารธุรกิจก่อสร้างในเขตภาคเหนือตอนบน ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารที่มีลักษณะ
การบังคับบัญชาแตกต่างกันมีความส าเร็จในงานและผลส าเร็จในธุรกิจต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และลักษณะการบังคับบัญชาแบบเน้นงาน (9 ,1) และแบบทีมงาน (9 ,9) มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับค่าความส าเร็จในงานและผลส าเร็จในธุรกิจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01  
 4.  ข้อเสนอแนะ 

 เพ่ือเป็นการน าผลการวิจัยในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะใน
การท าการวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้ 

1)  ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านอ่ืนๆ ว่ามีความแตกต่าง
จากผลการศึกษาในครั้งนี้หรือไม่ โดยเฉพาะปัจจัยด้านบุคคลที่แตกต่างกัน 

2)  ควรมีการท าวิจัยในเชิงคุณภาพ เพ่ือได้ทราบถึงผลการวิจัยในเชิงลึก ในประเด็น
ที่งานวิจัยไม่สามารถศึกษาได้ เนื่องจากในบางประเด็นอาจมีความซับซ้อนและไม่สามารถวัดเป็น
ตัวเลขได้ 
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แนวทางในการป้องกันปัญหายาเสพติดของภาคีเครือข่าย 
ในพ้ืนที่ต าบลถาวรวัฒนา อ าเภอทรายทองวฒันา  

จังหวัดก าแพงเพชร 
 

วีรวัฒน์ ปิงพยอม* 
 

บทคัดย่อ 
 

แนวทางในการป้องกันปัญหายาเสพติดของภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ต าบลถาวรวัฒนา อ าเภอ
ทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) ศึกษาแนวทางในการป้องกันปัญหายา
เสพติดของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือศึกษาแนวทางในการป้องกันปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลถาวร
วัฒนา 2) เพ่ือเสนอแนวทางการส่งเสริมการป้องกันปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืน ประชากรส าหรับ
การศึกษา คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานป้องกันปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลถาวรวัฒนา 
จ านวน 17 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่ เป็นค าถามปลายเปิด ที่ก าหนดประเด็นส าคัญภายใต้
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย ให้กับกลุ่มเป้ าหมายดั งกล่าว ใช้การวิ เคราะห์ เชิ งอรรถาธิบาย 
(Explanatory Research) อธิบายความจากข้อมูลการวิจัยภาคสนามโดยแบบสอบถาม และศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นที่ได้จากกลุ่มเป้าหมายปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะเพ่ือให้ทราบถึงแนวทางที่สามารถป้องกันปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ได้ ผลการศึกษา 
ดังต่อไปนี้ 

1)  มีการตรวจตรา อยู่เวรยามของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีการจัดชุดปฏิบัติการ
ประกอบด้วย ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และอาสาสมัครต่าง ๆ ร่วมกันด าเนินการ
ตรวจตราพ้ืนที่สุ่มเสี่ยงต่อการมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่นที่ล่อแหลมต่อการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ในพ้ืนที่ทุก
หมู่บ้านเป็นประจ า 

2)  มีการประชุมชี้แจงให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบถึงโทษ และพิษภัยของยาเสพติด 
ผ่านที่ประชุมประจ าเดือนของหมู่บ้านเพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ชุมชนในการป้องกันยาเสพติด 

3)  มีการท าประชาคมเพ่ือคนหาผู้ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เมื่อพบ
รายชื่อผู้ที่มีพฤติกรรมฯ จะด าเนินการโดยใช้กลไกของคุ้มบ้านในการช่วยกันสอดส่องดูแล และติดตาม
พฤติกรรม รวมทั้งส่งรายชื่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการตามระเบียบกฎหมายต่อไป 

 
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณโุลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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4)  ในหมู่บ้าน ชุมชนมีการตั้งกฎหมู่บ้านเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกัน
ของคนในหมู่บ้านเพ่ือที่จะน ามาบังคับใช้กับผู้ยุ่งเกีย่วกับยาเสพติด เช่น ครัวเรือนใดยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ
ติดจะถูกตัดสทิธิในการกูย้ืมเงินของกองทุนหมู่บ้านเป็นต้น  

5)  มีการใช้เยาวชนในการสอดส่องดูแลเพ่ือนในชุมชน และชักชวนกันท ากิจกรรมที่
เกิดประโยชน์ เช่น โครงการ To be number one ในชุมชนที่ให้เยาวชนในพ้ืนที่แสดงออกในสิ่งที่
ถูกต้อง เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด มีการแข่งขันการจัดกีฬาต้านภัยยาเสพติดเป็นประจ าทุกปี 

6)  มีการสุ่มตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะในกลุ่มเสี่ยงในชุมชน และในพ้ืนที่ต าบล
ถาวรวัฒนา อย่างเป็นประจ า 
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บทน า 
 

1.  ที่มาและความส าคัญ 
ยาเสพติดถือว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญระดับโลก เป็นปัญหาความมั่นคงปลอดภัยของมนุษยชาติ 

(Human security) และยาเสพติด เป็นปัจจัยหลักส าคัญในการเป็นบ่อนท าลายก าลังทรัพยากรมนุษย์
ของชาติ ซึ่งสถานการณ์ยาเสพติดโลก ข้อมูลจากรายงาน World Drug Report 2020 ของ UNODC 
พบว่า ในปี พ.ศ. 2561 ทั่วโลกมีผู้ใช้ยาเสพติดประมาณ 269 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 5.3 ของประชากร
โลก ซึ่งถือว่าเป็นจ านวนที่มีอัตราต่อจ านวนประชากรโลกสูง รายละเอียดตามแผนภูมิ ดังต่อไปนี้  

 
แผนภูมิแสดงจ านวนผู้ใช้ยาเสพติดทั่วโลก ปี พ.ศ. 2561 

 

 
 
ภาพที่ 1  แสดงจ านวนผู้ใช้ยาเสพติดทั่วโลก ปี พ.ศ. 2561 
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ยาเสพติดที่มีผู้ใช้มากที่สุดคือ กัญชา 192 ล้านคน รองลงมาคือกลุ่มโอปิออยด์ 58 ล้านคน 
แอมเฟตามีนและอนุพันธ์ 27 ล้านคน เอ็กซ์ตาซี 21 ล้านคน และโคเคน 19 ล้านคน ส่วนยาเสพติดที่
มีการจับกุมได้มากท่ีสุดคือ กัญชา 5,610 ตัน รองลงมาคือ โคเคน 1,131 ตัน ฝิ่น 704 ตัน เมทแอมเฟ
ตามีน 228 ตัน เฮโรอีนและมอร์ฟีน 139 ตัน โอปิออยด์ที่ใช้ในทางยา 73 ตัน แอมเฟตามีน 21 ตัน 
และเอ็กซ์ตาซี 12 ตัน 
 ในประเทศไทยจากสถานการณ์การลักลอบน าเข้ายาเสพติดที่ทวีความรุนแรง อย่างต่อเนื่อง
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทั้งในด้านความถี่และปริมาณยาเสพติดที่ลักลอบน าเข้า ส่งผลให้ มีการจับกุม
คดียาเสพติด ได้เป็นจ านวนมาก ข้อมูลสถิติการจับกุมคดียาเสพติดของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิ ดังต่อไปนี้  
 

แผนภูมิแสดงข้อมูลสถิติการจับกุมคดียาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 
 
ภาพที่ 2  แสดงข้อมูลสถิติการจับกุมคดียาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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จับกุมคดียาเสพติด ทั้งหมด 324,552 คดี ผู้ต้องหา 338,560 คน ตรวจยึดยาบ้า 319 ล้าน
เม็ด ไอซ์ 23,872 กิโลกรัม เฮโรอีน 597 กิโลกรัม คีตามีน 1,342 กิโลกรัม และเอ็กซ์ตาซี 510,223 
เม็ดการลักลอบน าเข้ายาเสพติดจ านวนมาก ทั้งจากพ้ืนที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะ
ถูกลักลอบล าเลียงเข้ามาส่งมอบ และพักคอยในพ้ืนที่ภาคกลาง ปริมณฑล และกรุงเทพมหานคร 
สะท้อนให้เห็นว่าพ้ืนที่ภาคกลาง ปริมณฑล และกรุงเทพมหานคร ยังคงเป็นพ้ืนที่ค้าและแพร่ระบาด
ยาเสพติดที่ส าคัญ เป็นทั้งพ้ืนที่ส่งมอบยาเสพติด แหล่งพักยาเสพติด ก่อนที่จะกระจายไปยังพ้ืนที่ แพร่
ระบาดอ่ืน ๆ ส่งผลให้สถานการณ์การแพร่ระบาดในพ้ืนที่ในภาพรวมยังไม่ลดระดับความรุนแรงลง 

จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญของประเทศต่าง ๆ  
ทั่วโลกและประเทศไทย ซึ่งก่อให้เกิดปัญหามากมาย ทั้งในด้านเศรษฐกิจ และสังคม ด้านทรัพยากร
มนุษย์ อีกทั้งยังเป็นมูลเหตุของการเกิดปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่ต่าง ๆ อีกด้วย ซี่งท าให้รัฐบาลต้อง
สูญเสียงบประมาณในการด าเนินการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงการ
บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาประเทศไปสู่ความมัน่คง และความเจริญ  

ความรุนแรงของสถานการณ์ยาเสพติด จึงเป็นตัวแปรที่ส าคัญให้มีการก าหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกรัฐบาลที่
ผ่านมาให้ความส าคัญต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการก าหนด เป็นวาระแห่งชาติ (National 
Agenda) และระดมสรรพก าลังทุกภาคส่วนในการป้องกัน แก้ไข และปราบปรามยาเสพติดอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ก็ยังมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ทั้งในระดับหมู่บ้าน / 
ชุมชน ระดับต าบล ระดับอื่นๆ ทั่วทุกพ้ืนที่  

ต าบลถาวรวัฒนา อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร  เป็นต าบลหนึ่งในสามต าบล
ของอ าเภอทรายทองวัฒนา ซึ่งมีต าบล ทุ่งทราย, ทุ่งทอง, และถาวรวัฒนา  มีทั้งหมาด 10 หมู่บ้าน มี
เนื้อที่ประมาณ 76.61 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 47,881.25 ไร่ มีประชากร รวม 6,710  คน 
ชาย 3,366 คน หญิง 3,344 คน คิดเป็นความหนาแน่นของประชากรเท่ากับ 87.58 คน ต่อตาราง
กิโลเมตร ซึ่งถือว่าเป็นพ้ืนที่ที่มีเขตติดต่อยกับหลายอ าเภออีกทั้งยังเป็นพ้ืนที่ที่สามารถเข้าออกได้
หลายทางจึงเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ แต่จากการประเมินสถานะหมู่บ้านของ
ส านักงาน ป.ป.ส. พบมีหมู่บ้านที่มีปัญหาน้อย จ านวน 2 หมู่บ้าน และหมู่บ้านที่ไม่มีปัญหา จ านวน 8 
หมู่บ้าน  
 ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันปัญหายาเสพติดของภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่
ต าบลถาวรวัฒนา อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร จะได้น าข้อมูลมาศึกษาวิเคราะห์ และ
ช่วยในการปรับปรุงแก้ไข และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการป้องกันปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ได้
อย่างมีประสทธิภาพ   
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ค าถามงานวิจัย 
  

1)  ในพ้ืนที่ต าบลถาวรวัฒนามีกระบวนการป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างไร 
2)  ในพ้ืนที่ต าบลถาวรวัฒนามีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการป้องกันอย่างไรบ้าง 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1)  เพ่ือศึกษาแนวทางในการป้องกันปัญหายาเสพติดของกระทรวงมหาดไทย 
2)  เพ่ือศึกษาแนวทางในการป้องกันปัญหายาเสพติดของภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ต าบลถาวร

วัฒนา 
3)  เพ่ือเสนอแนวทางการส่งเสริมการป้องกันปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืน 

 

ขอบเขตการศึกษา 
 

ขอบเขตด้านเนื้อหา (เขียนในขอบเขตของมหาดไทย) 
1)  แนวทางในการป้องกันปัญหายาเสพติดในมิติของกระทรวงมหาดไทย 
2)  สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ต าบล และแนวทางการ

ป้องกันปัญหายาเสพติด  
3)  แนวทาง กระบวนการ และกลไก ในการป้องกันปัญหายาเสพติด จากอดีตถึง

ปัจจุบัน 
ขอบเขตด้านพื้นที่  

 ขอบเขตในการศึกษาพ้ืนที่ครั้งนี้  คือ ต าบลถาวรวัฒนา อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัด
ก าแพงเพชร 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ในการศึกษาในครั้งนี้ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บข้อมูลในช่วงเดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 
2564 รวมระยะเวลา 3 เดือน 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  

1)  ผลของการศึกษาวิจัยสามารถทราบถึงแนวทางในการป้องกันปัญหายาเสพติด 
ของภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ต าบลถาวรวัฒนา และน าเสนอต่อองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือสามารถน ามาใช้ปรับกระบวนการในการป้องกันปัญหายาเสพติด ในพ้ืนที่อ่ืนๆ ได้ 

2)  สามารถทราบถึงปัญหา อุปสรรค ในการป้องกันปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบล 
ถาวรวัฒนา และหาแนวทางแก้ไขเพ่ือเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแนวทางต่อไป 
 

นิยามศัพท์ 
  

ยาเสพติด หมายถึง ยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
การศึกษาเรื่องแนวทางในการป้องกันปัญหายาเสพติดของภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ต าบล 

ถาวรวัฒนา อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร  ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ระเบียบ
กฎหมายและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

 
1.  สถานการณ์ยาเสพติดในภาพรวม 
สถานการณ์ยาเสพติดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ้ืนที่สามเหลี่ยมทองค ายังคงเป็น

แหล่งผลิต ยาเสพติดที่ส าคัญของโลก มีการผลิตยาเสพติดหลายชนิด ได้แก่ ฝิ่น เฮโรอีน ยาบ้า ไอซ์ 
และคีตามีน แม้ว่าในภาพรวม การลักลอบปลูกฝิ่นในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาจะมีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา แต่ยังคงเป็นแหล่งผลิตฝิ่นและเฮโรอีนที่ส าคัญของ
โลก ขณะที่สถานการณ์การผลิตยาเสพติดประเภทสารสังเคราะห์ในพ้ืนที่ สามเหลี่ยมทองค ามี
แนวโน้มขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการลักลอบผลิตเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า และไอซ์) 
ข้อมูลของ UNODC พบว่า ตลาดการค้าเมทแอมเฟตามีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ขยายตัวเพ่ิมขึ้น ในปี พ.ศ. 2562 มีการจับกุมและตรวจยึดได้ 115 ตัน โดยของ
กลางเมทแอมเฟตามีนกว่าร้อยละ 80 ถูกตรวจยึด ได้ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นการ
ตรวจยึดยาบ้า 511 ล้านเม็ด ไอซ์ 63 ตัน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2562 สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการ
ผลิตไอซ์ที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างมากในภูมิภาค การแพร่ระบาดของเมทแอมเฟตามีนในภูมิภาคเอเชีย
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ตะวันออกเฉียงใต้ มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นตามการขับเคลื่อนของตลาดการค้า เมทแอมเฟตามีนใน
ภูมิภาค โดยเฉพาะไอซ์ที่พบว่าการผลิตมีความบริสุทธิ์ของสารเมทแอมเฟตามีนสูงมาก แต่ราคาลด
ต า่ลงมากท่ีสุดในห้วง 10 ปี แสดงให้เห็นถึงต้นทุนในการผลิตที่ลดลง และความสามารถในการเข้าถึง
สารเคมี/สารตั้งต้นที่ใช้ในกระบวนการผลิตของกลุ่มผู้ค้า รวมไปถึงรูปแบบวิธีการสังเคราะห์แบบใหม่
ที่มีการปรับเปลี่ยนสารเคมี/สารตั้งต้นชนิดใหม่ ๆ เพื่อทดแทนสารเคมีตัวเดิมที่ถูกควบคุม  
 สถานการณ์ยาเสพติดในประเทศไทยจากสถานการณ์การลักลอบน าเข้ายาเสพติดที่ทวีความ
รุนแรง อย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทั้งในด้านความถี่และปริมาณยาเสพติดที่ลักลอบน าเข้า 
ส่งผลให้มีการจับกุมคดียาเสพติด ได้เป็นจ านวนมาก ข้อมูลสถิติการจับกุมคดียาเสพติดของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จับกุมคดียาเสพติด ทั้งหมด 324 ,552 คดี ผู้ต้องหา 
338,560 คน ตรวจยึดยาบ้า 319 ล้านเม็ด ไอซ์ 23 ,872 กิโลกรัม เฮโรอีน 597 กิโลกรัม คีตามีน 
1,342 กิโลกรัม และเอ็กซ์ตาซี 510,223 เม็ดการลักลอบน าเข้ายาเสพติดจ านวนมาก ทั้งจากพ้ืนที่
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะถูกลักลอบล าเลียงเข้ามาส่งมอบ และพักคอยในพ้ืนที่ภาค
กลาง ปริมณฑล และกรุงเทพมหานคร สะท้อนให้ เห็นว่ า พ้ืนที่ภาคกลาง ปริมณฑล และ
กรุงเทพมหานคร ยังคงเป็นพ้ืนที่ค้าและแพร่ระบาดยาเสพติดที่ส าคัญ เป็นทั้งพ้ืนที่ส่งมอบยาเสพติด 
แหล่งพักยาเสพติด ก่อนที่จะกระจายไปยังพ้ืนที่ แพร่ระบาดอ่ืน ๆ ส่งผลให้สถานการณ์การแพร่
ระบาดในพื้นที่ในภาพรวมยังไม่ลดระดับความรุนแรงลง 
 
ตารางที่ 1  เปรียบเทียบ จ านวนผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดถูกด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรม 
               ระหว่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 
 

เดือน ปีงบประมาณ 
2561 

(จ านวนราย) 

ปีงบประมาณ 
2562 

(จ านวนราย) 

ปีงบประมาณ 
2563 

(จ านวนราย) 

หมายเหตุ 

ตุลาคม 13,286 15,791 14,433  
พฤศจิกายน 17,172 19,015 18,599  
ธันวาคม 15,794 30,683 15,375  
มกราคม 16,198 35,585 22,110  
กุมภาพันธ์ 16,138 19,921 12,917  
มีนาคม 16,898 24,440 16,190  
เมษายน 18,766 39,254 13,528  
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ตารางที่ 1  (ต่อ) 
 

เดือน ปีงบประมาณ 
2561 

(จ านวนราย) 

ปีงบประมาณ 
2562 

(จ านวนราย) 

ปีงบประมาณ 
2563 

(จ านวนราย) 

หมายเหตุ 

พฤษภาคม 17,560 54,849 18,070  
มิถุนายน 18,032 91,905 17,766  
กรกฎาคม 18,666 69,815 13,250  
สิงหาคม 18,485 106,830 19,684  
กันยายน 16,386 83,729 14,042  

รวม 203,381 591,817 195,924  

 
2.  แนวทางการป้องกันปญัหายาเสพติดของกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงมหาดไทย มีพันธกิจ ดังต่อไปนี้ 

 1)  ก ากับดูแล จัดระบบการบริหารการปกครองส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ 
การปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งส่งเสริม การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

 2)  รกัษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงภายใน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
กับต่างประเทศ 

 3)  อ านวยความเป็นธรรมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับ
พ้ืนที ่

 4)  ส่งเสริมการพัฒนาเมือง โครงสร้างกายภาพ การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 5)  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาและแก้ไข ปัญหาตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
7)  ให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือการ

บริหารและพัฒนาประเทศ 
ตามพันธกิจข้อที่ 2 กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคง

ภายใน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ ซึ่งในการรักษาความสงบเรียบร้อย และ
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ความมั่นคงภายในนั้น มีภารกิจเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเกี่ยวข้องอยู่ด้วย 
กระทรวงมหาดไทยจึงมีการก าหนดโครงสร้างในการด าเนินงานเกี่ยวกับยาเสพติด ดังต่อไปนี้  
  1)  ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
  ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะและจัดท าข้อเสนอในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งภาคเอกชน ประชาชน 
ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด  รวมทั้งจัดท ารายงานสรุปการด าเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด และด าเนินการในฐานะส านักงานประสานการแก้ไขปัญหายาเสพติด
กระทรวงมหาดไทย  รวมถึงงานที่เป็นนโยบายเร่งด่วนที่ได้รับมอบหมายเฉพาะกิจจากรัฐบาล  
  2)  ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรมการปกครอง  
  ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะและจัดท าข้อเสนอในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง  รวมทั้งภาคเอกชน ประชาชน 
ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด  รวมทั้งจัดท ารายงานสรุปการด าเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด และด าเนินการในฐานะส านักงานประสานการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ระดับกรม จังหวัดและอ าเภอ  รวมถึงงานที่เป็นนโยบายเร่งด่วนที่ได้รับมอบหมายเฉพาะกิจจาก
รัฐบาล 
  3)  ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด 
  ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะและจัดท าข้อเสนอ รวมถึงอ านวยการ ติดตาม และแปลง
นโยบายสู่การปฏิบัติในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัด  รวมทั้ง
ภาคเอกชน ประชาชน ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด  รวมทั้งจัดท ารายงาน
สรุปการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และด าเนินการในฐานะส านักงานประสานการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับจังหวัดและอ าเภอ  รวมถึงงานที่เป็นนโยบายเร่งด่วนที่ได้รับมอบหมาย
เฉพาะกิจจากรัฐบาล 
       4)  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปรามยาเสพติดอ าเภอ 
  ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะและจัดท าข้อเสนอ รวมถึง และแปลงยโยบายสู่การ
ปฏิบัติในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับอ าเภอ  โดยจัดชุดปฏิบัติการใน
การด าเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่อ าเภอ และรายงานผลให้ศูนย์อ านวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.), 
2564) 
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จากที่กล่าวมาข้างต้นท าให้เห็นถึงโครงสร้างเกี่ยวกับการด าเนินงานในเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดของ
กระทรวงมหาดไทย โดยที่กระทรวงมหาดไทยมีวิธีด าเนินการในการป้องกันปัญหายาเสพติด   9 
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
   ขั้นตอนสร้างชุมชนเข้มแข็งเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติด  
  ขั้นตอนที่ 1 : สืบสภาพชุมชน เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลที่ส าคัญของชุมชนอย่าง
ไม่เป็นทางการเพ่ือท าความเข้าใจสภาพแวดล้อมผู้คน สังคมเศรษฐกิจขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ปัญหาต่างๆของชุมชนโดยสังเขป ซึ่งนอกจากการพบปะพูดคุยกับ ชาวบ้านตามครัวเรือนแล้ว อาจ
อาศัยโอกาสต่าง ๆ เปิดเวทีย่อย ๆ เพ่ือเผยแพร่แนวคิดว่า การแก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชนได้
จ าเป็นต้องอาศัยพลังสามัคคีจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพ่ือดูแลชุมชนของคนเอง  
  ขั้นตอนที่ 2 : พบปะแกนน า/ผู้น าธรรมชาติ ชุมชนจะเข้มแข็งได้ปัจจัยส าคัญคือ
ประชาชนในชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงคอยให้ความ ร่วมมือกับทางราชการ
เท่านั้น ผู้น าธรรมชาติซึ่งมาจากศรัทธาของประชาชนจะเป็นตัวแทนของชุมชนในการแสดงความ เป็น
เจ้าของการด าเนินงาน ในขณะที่ผู้น าทางการจะเป็นผู้ประสานงานที่ดีระหว่างชุมชนกับหน่วยราชการ
และคอย สนับสนุนการด าเนินงานของผู้น าธรรมชาติ  
  ขั้นตอนที่ 3 : ประกาศวาระหมู่บ้าน/ชุมชน (เวทีประชาคมครั้งแรก) เป็นการจัดเวที
ประชาคมครั้งแรกเพ่ือให้ชาวบ้านคัดเลือก “คณะผู้น าธรรมชาติ” ของชุมชน การเลือกผู้น าธรรมชาติ
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ จัดตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนหรือเรียกอย่าง กระชับว่า 
“คณะกรรมการชุมชนเข้มแข็ง” ทั้งผู้น าทางการที่มีอยู่แล้วและผู้น าธรรมชาติที่ได้รับเลือกจะเข้ามา
ร่วมกัน เป็นกรรมการเพ่ือเป็นองค์กรแกนน าในการสร้างและใช้พลังชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดรวมทั้งพัฒนาชุมชนใน ด้านต่างๆให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
  ขั้นตอนที่ 4 : รณรงค์ประชาสัมพันธ์ หลักส าคัญของการรณรงค์ประชาสัมพันธ์คือ
ให้ทุกครัวเรือนเข้าใจแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยประชาชนเป็นหลัก และขยาย
ความร่วมมือของชาวบ้านมาเป็นแนวร่วมด าเนินการให้มากที่สุด โดยใช้หลักสันติวิธี ในการท างาน 
เพ่ือไม่ให้กระทบกระทั่งบาดหมางกัน  
  ขั้นตอนที่ 5 : คัดแยกผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (เวทีประชาคมครั้งที่ 2) 
ด้วยแนวคิดที่ว่า“ปัญหายาเสพติดอยู่ที่ผู้เสพและผู้ค้าโดยผู้เสพเป็นฐานให้แก่ผู้ค้าหากไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็
อยู่ ไม่ได้” คณะกรรมการชุมชนเข้มแข็งจะจัดประชุมและให้กรรมการแต่ละคนกรอกชื่อผู้เสพ-ผู้ค้า-
ผู้ผลิตรวมทั้งที่มี พฤติกรรมน่าสงสัยลงในแบบสอบถามแล้วหย่อนลงกล่องกระดาษเพ่ีอไม่ให้รู้ว่า
กรรมการคนไหนกรอกชื่อใครเมื่อครบ แล้วจึงเปิดกล่องน าทั้งหมดมาพิจารณาร่วมกันเพ่ือจัดท าเป็ น
บัญชีรายชื่อผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในชุมชน เพ่ือน าไปสู่กระบวนการ“คัดแยกผู้ มี
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พฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งหมดในชุมชน” ซึ่งอาศัยหลักการ “คัดแยก เพ่ือให้การช่วยเหลือ
มิใช่เพ่ือนามาลงโทษ” คู่มือแนวทางการด าเนินงานแผนประชารัฐร่วมใจ สรางหมู่บ้านชุมชนมั่นคง 
ปลอดภัยยาเสพติด  
  ขั้นตอนที่ 6 : แนวทางการป้องกันยาเสพติด การบูรณาการการป้องกันปัญหายาเสพติด
ในชุมชนระหว่างชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการ ให้ด าเนินการเป็นกระบวนการที่
สอดคล้องระหว่างกัน โดยมีจุดเน้นที่แตกต่างกันตามลักษณะความรุนแรงของปัญหา ยาเสพติด การ
สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา โดยศูนย์เยาวชนระดับพ้ืนที่ การ
ด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ ทั้งสถานประกอบการ
ที่มีลูกจ้าง ต ่ากว่า 10 คน และ สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 10 คนข้ึนไป  
  ขั้นตอนที่ 7 : การรับรองครัวเรือน ( เวทีประชาคมครั้งที่ 3 ) เป็นการประชุมเพ่ือ
รับรองครัวเรือนไม่มีสมาขิกอยู่ในบัญชีรายชื่อ โดยครบครัวที่ได้รับการรับรองก็จะจัดพิธี มอบธงขาว
และใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องเป็นครัวเรือนปลอดยาเสพติด โดยเชิญบุคคลส าคัญและผู้มี
เกียรติ ต่างๆมาร่วมเป็นสักขีพยานถือเป็นกิจกรรมปลุกกระแสและสร้างขวัญก าลังใจให้ชุมชน แต่ทั้งนี้
หากครัวเรือนใดเข้าไป ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกก็จะถูกถอนสถานภาพครัวเรือนปลอดยาเสพติด 
  ขั้นตอนที่ 8 : ใช้มาตรการทางสังคม เป็นขั้นตอนการด าเนินการต่อผู้มีพฤติกรรม
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งจะได้วิธีโน้มน้าวชักจูงทั้งผ่านสื่อรณรงค์ และการพบปะของคณะกรรมการ 
เพ่ือให้บุคคลเหล่านั้นมาแสดงตัวเพ่ือประกาศว่าจะเลิกเสพเลิกค้า กรณีที่ เป็นผู้เสพ ก็จะมีการ
บ าบัดรักษาตามความจ าเป็นและความเหมาะสมของแต่ละรายไป กรณีของผู้ค้ารายย่อยซึ่งมีเหตุจูงใจ
จาก ต้องการเงินมาซื้อยาเสพจะได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้เสพทั่วไป ส่วนผู้ค้ารายย่อยอ่ืน ๆ จะ
ถูกกระแสสังคมกดดัน ให้เลิกค้า เนื่องจากผู้เสพในชุมชนหมดไป ประกอบกับคณะกรรมการยึดหลัก 
“ให้อภัย” ให้โอกาสกลับใจโดยจะมี การติดตามตรวจสอบพฤติกรรมว่ากลับตัวได้จริงหรือไม่ซึ่ ง
คณะกรรมการจะใช้มาตรการทางกฎหมายเป็นทางเลือก สุดท้ายส าหรับผู้ที่ไม่ยอมเลิกค้ายาเสพติด  
  ขั้นตอนที่ 9 : รักษาสถานะชุมชนเข้มแข็ง เป้าหมายสูงสุดของการสร้างชุมชน
เข้มแข็งเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ได้อยู่ที่การท าให้ชุมชนปลอดยาเสพ ติดอย่างรวดเร็วหากแต่เป็น
การท าให้ชุมชนปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน ดังนั้นบทบาทของคณะกรรมการชุมชน เข้มแข็งจึงต้อง
เป็นแกนนาในการระดมความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในชุมชนเพ่ือช่วยกันสอดส่องเฝ้าระวัง ป้องกัน
ไม่ให้ยาเสพติดหวนกลับมาอีกโดยการประชุมประชาคมเพ่ือรับรองครัวเรือนปลอดภัยยาเสพติดเป็น
ประจ าทุกเดือนรวมทั้งต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุนในด้านต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นภูมิคุ้มกันยาเสพ
ติดระยะยาวและเป็นการรักษาสถานะชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (ส านักงาน ป.ป.ส., 2559) 
 



571 
 

บทความการศึกษาวิชาการศึกษาค้นควา้อิสระของ 
นักศกึษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก  

3.  แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วม 
แนวคิดการมีส่วนร่วม หมายถึง การกระท าของบุคคลที่เข้าไปมีส่วนร่วมต่อกระบวนการใด

กระบวนการหนึ่ง ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด โดยเป็นเป้าหมายส าคัญ คือ การมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใน
โครงการ นักวิชาการแต่ละท่านได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้ 
 ถวิลวดี บุรีกุล (2551, น. 5) ได้ให้ความหมายการมีส่วนร่วมดังนี้ การพิจารณาถึงการมีส่วน
ช่วยเหลือโดยสมัครใจโดย ประชาชนต่อโครงการใดโครงการหนึ่งของโครงการสาธารณะต่างๆ ที่คาด
ว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาชาติแต่ไม่ได้ หวังว่าจะให้ประชาชนเปลี่ยนแปลงโครงการ หรือวิจารณ์เนื้อหา
ของโครงการ 
 เครย์ตัน (2547, น. 1) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าเป็นกระบวนการ
ซึ่งสาธารณชนมีความห่วงกังวล มีความต้องการ และมีทัศนะที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐในการตัดสินใจ 
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการสื่อสารสองทางที่มีเป้าหมายโดยรวมเพ่ือที่จะให้
เกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้นและได้รับการสนับสนุนจากสาธารณชน  
 จากการให้ความหมายการมีส่วนร่วมของถวิลวดี  บุรีกุล และเจมส์แอลเครย์ตัน กล่าวว่าการ
มีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการของโครงการหนึ่งๆ โดยการมี
ส่วนร่วมดังกล่าวเป็นกระบวนการสื่อสารแบบ 2 ทางที่มีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของ
โครงการนั้นๆ 
 ยงยุทธ พ่ึงวงศ์ญาติ (2543, น. 11) กล่าวว่าการศึกษาการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงนั้นต้อง
พิจารณาการมีส่วนร่วมตั้งแต่การร่วมคิดร่วมตัดสินใจในการค้นหาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
การร่วมในการปฏิบัติการแก้ไขปัญหา และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล อย่าง ไรก็ตาม การที่
ประชาชนจะมีส่วนร่วมในขั้นตอนใดนั้นขึ้นอยู่กับว่าผู้นั้นมีโอกาสที่จะเข้ามามีส่วนร่วมเพียงใด ผู้ที่มี
หน้าที่ในการรับผิดชอบในกิจกรรมโดยตรงย่อมมีโอกาสที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจ
เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหามากกว่าผู้ที่ไม่ได้รับไม่ได้มีความรับผิดชอบโดยตรง 
 ปาริชาต สถาปิตานนท์ (2549) กล่าวว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของประชนชน ประกอบด้วย
ภารกิจส าคัญ 5 ประการ  

1)  การมีส่วนร่วมในการวางแผน ได้แก่ การที่ประชาชนมีบทบาทในกิจกรรมต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนโครงการ นับตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหาการก าหนดล าดับความส าคัญของ
ปัญหา การก าหนดเป้าหมาย การก าหนดแนวทางในการด าเนินการ การก าหนดแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผลโครงการ 

2)  การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม ได้แก่ การสนับสนุนด้านทรัพยากรต่างๆ 
และการประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
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3)  การมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ ได้แก่ การน าเอากิจกรรมต่างๆ มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์โดยเฉพาะในด้านการเพิม่ระดับการพ่ึงตนเอง และการควบคุมทางสังคม 

4)  การมีส่วนร่วมในการได้รับผมประโยชน์ ได้แก่ การแจกจ่ายประโยชน์ต่างๆ ใน
การพัฒนาอย่างยุติธรรม 

5)  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ได้แก่ การให้ประชาชนได้รับทราบถึงสภาพ
ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพ่ือร่วมกันหาทางแก้ไขในล าดับต่อไป 
 จากการให้ความหมายข้างต้น ยงยุทธ  พ่ึงวงศ์ญาติ และปาริชาต  สถาปิตานนท์ ได้กล่าว
เพ่ิมเติมถึงกระบวนการการมีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การด าเนินกิจกรรม ไปจนถึงการการ
ประเมินผล ทั้งนี้การจะเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการขึ้นอยู่กับโอกาสในการเข้าไปมีส่วนร่วมจาก
ความหมายข้างต้น สรุปได้ว่าการมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการที่ประชาชนเข้าร่วมอย่างแข็งขันและมี
ส่วนช่วยเหลือโดยสมัครใจในการด าเนินกิจกรรมที่ต้องมีการตัดสินใจเพ่ือให้ได้ประโยชน์แก่สาธารณ
ทั้งในการตัดสินใจในการเริ่มด าเนินการกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้อง
ร่วมด้วยช่วยกันในการแสดงความคิดเห็นและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆกัน อีกทั้งยังต้องจัดสรร
ผลประโยชน์ที่เกิดการด าเนินกิจการนั้น ๆ ให้ทั่วถึงและเป็นธรรมโดยทั่วกัน 

 
4.  วิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 กานต์ ไทยาภิรมย์ (2548) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การท างานร่วมระหว่างภาครัฐและภาค
ชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด: กรณีศึกษาเครือข่ายประชาคมขัวมุง ต าบลขัวมุง 
อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษารูปแบบการท างานร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐและชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2) เพ่ือศึกษายุทธวิธีและกระบวนการ
ระหว่างภาครัฐและชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 3) เพ่ือศึกษาผลของการท างาน
ร่วมกันระหว่างภาครัฐและชุมชนในการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ประชากรได้ แก่ ภาคี
เครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ ต าบลขังมึง อ าเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ 
จ านวน 50 คน โดยผลการศึกษาดังนี้ การแก้ไขปัญหายาเสพติดสามารถน าไปเชื่อมกับกระบวนการ
ต่าง ๆ ของชุมชนด้านอ่ืน ๆ ได้ซึ่งภายใต้การท างานของเครือข่าย ประชาคม ที่เกิดจากจิตส านึกความ
เป็นหนึ่งเดียวในชุมชนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคชุมชน ท าให้เกิดโอกาสขึ้นในเครือข่ายชุมชน คือ
โอกาสในการเรียนรู้การท างานด้วยศักยภาพการท างานของ เครือข่ายชุมชนเป็นศูนย์กลางโดยมี
หน่วยงานภาครัฐเป็นหุ้นส่วนที่ส าคัญคอยเดิมในส่วนที่ขาด ซึ่งจากผลการเรียนรู้ดังกล่าวก่อให้เกดิทุน
ทางสังคมต่าง ๆ มากมายในเครือข่ายทั้งกระบวนการชุมชนเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เกิด
แกนน าชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เกิดเครือข่าย พันธมิตรทั้งชุมชน ภาครัฐและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
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เกิดองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือว่าเป็นผลที่ได้จากการท างานโคย
เครือข่ายเอง และกลายเป็นทุน การขยับงานประเด็นต่อ ๆ ไป หรือกลายเป็นต้นทุนอย่างดีในการ
ท างานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในอนาคตและที่ส าคัญเป็นต้นทางในการเชื่อมกับการพัฒนาสู่
ชุมชนเข้มแข็งที่จะป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่จะเข้ามากระทบกับชุมชนไม่เพียงแต่ปัญหายาเสพติด
เท่านั้น 
 พิสัย พรหมสุวรรณ (2551) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเพ่ือการ
ป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด: กรณีศึกษาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านหนองขามก่ิงอ าเภอ
บ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาความเป็นมา โครงการกองทุนแม่ของ
แผ่นดินและรูปแบบการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2)  เพ่ือ
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 3) เพ่ือน ารูปแบบการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มาเป็น
ต้นแบบให้แก่ชุมชนอ่ืน ๆ ผลการศึกษา พบว่าการมีส่วนร่วมของสมาชิก เป็นปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส าเร็จในการ เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติด เนื่องจากสมาชิกในชุมชน
ทุกคนย่อมเป็น ส่วนส าคัญในการสร้างความเจริญให้กับชุมชนของตน ไม่ว่าการร่วมเป็นหูเป็นตาให้กับ
ชุมชน ในส่วนของความเห็นเกี่ยวกับขนาดของชุมชนสามารถอธิบายได้ว่าขนาดของชุมชน ไม่เป็น
ปัญหาใน การสร้างชุมชนเข้มแข็ง หรือการดูแลความปลอดภัยในชุมชนจากปัญหาสังคมต่าง  ๆ ซึ่ง
ประเด็น ย่อยที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือชุมชนจะเล็กหรือใหญ่ไม่เป็นปัญหาในการสร้างชุมชน
เข้มแข็ง รองลงมาพ้ืนที่ในชุมชนของท่านสามารถติดต่อกันได้อย่างสะดวก และ คือ ชุมชนขนาดเล็ก
ย่อมจะคล่องตัวในการประสานงานได้ดีกว่าชุมชนขนาดใหญ่ และความเห็นเกี่ยวกับการสนับสนุนจาก 
ภาครัฐ เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง เพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติด 
 ชนธัญ แสงพุ่ม, ฐิยาพร กันตาธนวัฒน์, และวิภาวรรณ ยั่งยุบล (2554) ได้ศึกษาเรื่อง การ
พัฒนาความเมแข็งของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในลักษณะไตรภาคี โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยและคุณลักษณะที่มีผลต่อการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยระบบไตรภาคีทั้งในเชิงเอกสารและการวิจัยคุณภาพ 2) 
เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ระบบหลัก และระบบสนับสนุนของชุมชนเข้มแข็งที่สามารถด าเนินการด้าน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยระบบไตรภาได้เป็นอย่างดี 3) เพ่ือศึกษาบทเรียนและการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ของภาคปฏิบัติการชุมชนที่มีลักษณะการด าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในระบบไตรภาคี 4) เพ่ือให้ได้มาซึ่งปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ที่น าไปสู่
การก าหนดรูปแบบการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระบบไตรภาคีท่ีมีประสิทธิภาพ
ต่อไป ผลการศึกษา พบว่าว่าชุมชนกลุ่มตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินการทั้งในด้านการ
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ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึง การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
ในชุมชนที่รับผิดชอบ เกิดขึ้นจากปัจจัยส าคัญ 2 ประการ ได้แก่  

1)  ปัจจัยหลัก (ปัจจัยภายใน) ประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ เรียงตามล าดับความส าคัญ
ดังต่อไปนี้ (จัดล าดับจากความถี่ที่ถูกอ้างถึงมากที่สุดของปัจจัยความส าเร็จในการท างานของชุมชน) 
ดังนี้ 

(1)  ปัจจัยเรื่องคน ประกอบด้วย หัวใจคนท างาน ตัวผู้น าที่มีศักยภาพและเป็น
ผู้น าของชุมชนที่แท้จริง การมีคณะที่ปรึกษาชุมชน กลไกของคณะท างานที่ร่วมขับเคลื่อนการท างาน
ความเข้มแข็งของอาสาสมัครและการมีส่วนร่วมของชุมชน 

(2)  มีการบริหารจัดการภายในชุมชน ประกอบด้วย การสร้างระบบความคิด 
ระบบการบริหารงานภายในชุมชน มีการจัดการพูดคุย ปรึกษาหารือกันบ่อยครั้ง กระบวนการที่เป็น
พลวัตต่อเนื่องและการบูรณาการในเชิงกระบวนการและการใช้กลไกการพัฒนาศักยภาพของบุคคล 

(3 )  มีการประสานและการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรภายในชุมชน 
ประกอบด้วย ทรัพยากรในพ้ืนที่ชุมชนและการใช้กลไกผู้มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาร่วม
ปฏิบัติการ 

(4)  มีหลักคิดและความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการท างาน ประกอบด้วย การเข้าถึง
ความต้องการที่แท้จริงของประชาชน มีระบบการดูแลที่เป็นแบบการดูแลทั้งครอบครัว การมีหลักการ
ท างานที่มั่นคงและผลักดันการปฏิบัติไปสู่เป้าหมาย การบูรณาการการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
มากกว่าการแยกแก้เฉพาะปัญหา ไม่อิงระบบที่เป็นทางการและจัดกิจกรรมให้ทุกกลุ่มมโีอกาสร่วมกัน
ท ากิจกรรมภายนอกชุมชน 

2)  ปัจจัยสนับสนุน (ปัจจัยภายนอก) ประกอบด้วยปัจจัยด้านต่าง ๆ  เรียง
ตามล าดับความส าคัญดังต่อไปนี้ (จัดล าดับจากความถี่ที่ถูกอ้างถึงมากที่สุดของปัจจัยความส าเร็จใน
การท างานของชุมชน) ดังนี้ 

(1)  การสนับสนุนในทางวิชาการ ประกอบด้วย การท างานที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ของการวิจัยปฏิบัติการ ความพยายามในการผลักดันการปฏิบัติตามแนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงส่งเสริมการเป็น “ผู้รู้” การเป็นปราชญ์ชาวบ้านเฉพาะเรื่อง รวมทั้งการจัดการองค์ความรู้
อย่างเป็นระบบและแนวคิดการจัดการแบบรับผิดชอบต่อสาธารณะ 

(2)  การจัดเครือข่าย ประกอบด้วย มีเครือข่ายการท างาน มีกลไกการเชื่อมโยง
กับองคก์รและเครือข่ายภายนอกและการจัดระบบการสนับสนุนที่ดีและเข้าถึงหลักการพัฒนา 
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(3)  การส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการและการเสริมการปฏิบัติงานต่าง ๆ
ประกอบด้วย การจัดโครงสร้างการท างานแนวราบ (Flat Structure) และการส่งเสริมแนวคิดการ 
บูรณาการปัญหาอย่างเป็นระบบมากกว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได ้

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
1.  กลุ่มตัวอย่าง 
การศึกษาในครั้งนี้ใช้การสุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) 

ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้หลักของความน่าจะเป็น เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการด าเนินงานป้องกันปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ ประชากรส าหรับการศึกษา คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การด าเนินงานป้องกันปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลถาวรวัฒนา จ านวน 17 คน ซึ่งในการศึกษาวิจัย
ในครัง้นี้ ผู้ศึกษาจะน าประชากรทั้งหมดมาศึกษา โดยสามารถแยกประชากรได้ ดังนี้  
  1)  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 2 คน  
  2)  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 2 คน  
  3)  เจ้าหน้าที่ต ารวจที่รับผิดชอบท้องที่   จ านวน 3 คน  
  4)  ก านัน และผู้ใหญ่บ้าน    จ านวน 10 คน  
 

2.  เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 
แบบสัมภาษณ์ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่เป็นค าถามปลายเปิด ที่ก าหนดประเด็นส าคัญภายใต้

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งหมด 17 คน โดยมีสาระส าคัญของแบบสอบถาม 3 
ส่วน ดังนี้ 

1)  เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่มประชากร ได้แก่ เพศ อายุระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ โดยลักษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ (Multiple choices) 

2)  เป็นค าถามเกี่ยวกับแนวทางในการป้องกันปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลถาวร
วัฒนา อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งเป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด 

3)  เป็นค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน ารูปแบบการ
เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เพ่ือการป้องกันปัญหายาเสพติดไปเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอ่ืน ๆ ซึ่งเป็น
แบบสอบถามชนิดปลายเปิด 

ศึกษาข้อมูลหนังสือทางวิชาการ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยการศึกษารวบรวมจาก
หนังสือ เอกสาร บทความ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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3.  วิธีการเก็บข้อมูล 
แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ 

 ได้แก่ แหล่งข้อมูลที่เก็บจากภาคสนามโดยแบบสอบถามจัดท าแบบสอบถามที่เป็นค าถาม
ปลายเปิด ที่ก าหนดประเด็นส าคัญภายใต้วัตถุประสงค์ของงานวิจัย ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 

แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 
 ได้แก่ แหล่งข้อมูลจากเอกสารซึ่งได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลหนังสือทางวิชาการ 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยการศึกษารวบรวมจากหนังสือ เอกสาร บทความ แนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดขอบเขตในการศึกษา ใช้ประกอบการวิเคราะห์ และใช้อ้างอิงใน
การวิจัย  

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1)  ขอหนังสือจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ถึงนายอ าเภอทรายทองวัฒนา 
เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา 

2)  ด าเนินการขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือศึกษาในพ้ืนที่ โดย
การน าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประสานไปยังนายอ าเภอทรายทองวัฒนา 

3)  น าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ และน ามาวิเคราะห์ตามแนวคิด 
ทฤษฎีที่ก าหนด 

4.  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เนื่องจากการวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์เชิงอรรถาธิบาย (Explanatory 
Research) อธิบายความจากข้อมูลการวิจัยภาคสนามโดยแบบสอบถาม และศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นที่ได้จากกลุ่มเป้าหมายปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพ่ือให้
ทราบถึงแนวทางท่ีสามารถป้องกันปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ได ้ 

 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาแนวทางในการป้องกันปัญหายาเสพติดของภาคีเครือข่าย ในพ้ืนที่ต าบล 

ถาวรวัฒนา อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชรแบ่งเป็น 6 ส่วน ดังนี้ 
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1.  ลักษณะท่ัวไปของพ้ืนที่ต าบลถาวรวัฒนา 
ต าบลถาวรวัฒนา อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร  เป็นต าบลหนึ่งในสามต าบล

ของอ าเภอทรายทองวัฒนา ซึ่งมีต าบล ทุ่งทราย, ทุ่งทอง, และถาวรวัฒนา  มีทั้งหมาด 10 หมู่บ้าน มี
เนื้อที่ประมาณ 76.61 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 47,881.25 ไร่ มีประชากร รวม 6,710  คน 
ชาย 3,366 คน หญิง 3,344 คน คิดเป็นความหนาแน่นของประชากรเท่ากับ 87.58 คน ต่อตาราง
กิโลเมตร 

ลักษณะทางภูมิอากาศ  
สภาพอากาศมี 3 ฤดู จะมีฝนตกชุกช่วงปลายเดือนสิงหาคม จนถึงปลายเดือนตุลาคม ของทุกปี 
สถาบันและองคก์รทางศาสนา มีวัด จ านวน 8 แห่ง ดังนี้ 

1)  วัดถาวรวัฒนาใต้ 
2)  วัดถาวรวัฒนาเหนือ 
3)  วัดชุมนาก 
4)  วัดคลองเรือ 
5)  วัดถนนน้อย 
6)  วัดทรัพย์เจริญ 
7)  วัดบึงส าราญ 
8)  วัดบึงส าราญน้อย 

ขนบธรรมเนียม ประเพณีฯ 
1)  ประเพณีสงกรานต์รดน ้าด าหัวขอพรผู้สูงอายุช่วงเดือนเมษายนของทุกป ี
2)  ประเพณีบุญบั้งไฟ ช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงมิถุนายนของทุกปี 
3)  ประเพณีแห่เทียนจ าพรรษา ช่วงเดือนมิถุนายน ถึงกรกฎาคม ของทุกปี 

การศึกษาในต าบล 
1)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จ านวน 2 แห่ง 
2)  โรงเรียนปฐมศึกษา จ านวน 2 แห่ง 
3)  โรงเรียนประถมขยายโอกาส จ านวน 2 แห่ง 
4)  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ านวน 1 แห่ง 

การสาธารณสุข 
1)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 2 แห่ง 
2)  สถานพยาบาลเอกชน/คลินิก  จ านวน 1 แห่ง 
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เขตการกครองแบ่งเป็น 10 หมู่บ้าน ดังนี้ 
หมู่ที่ 1 บ้านถาวรวัฒนา 
หมู่ที่ 2 บ้านถนนใหญ่  
หมู่ที่ 3 บ้านชุมนาก 
หมู่ที่ 4 บ้านคลองเรือ 
หมู่ที่ 5 บ้านถนนน้อย  
หมู่ที่ 6 บ้านทรัพย์เจริญ  
หมู่ที่ 7 บ้านบึงส าราญ  
หมู่ที่ 8 บ้านบึงส าราญน้อย 
หมู่ที่ 9 บ้านคลองปลาร้า  
หมู่ที่ 10 บ้านบึงหล่ม 

อาชีพประชากร 
1)  ราษฎรส่วนใหญ่ ร้อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การท านาปลูก

ข้าว ปลูกอ้อย ปลูกมันส าปะหลัง และปลูกข้าวโพด 
2)  ราษฎรส่วนที่เหลือประมาณ ร้อยละ 10 ประกอบอาชีพการปศุสัตว์ ได้แก่ การ

เลี้ยงโค การเลี้ยงสุกร เลี้ยงไก่ และเลี้ยงปลา 
 

2.  การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ต าบลถาวรวัฒนา  
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ทั้งหมด 17 ราย ให้ความเห็นเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของยา

เสพติดในพ้ืนทีต่ าบลถาวรวัฒนา ดังนี้ 
1)  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 2 คน 
ได้ให้ความเห็นตรงกันว่าการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลถาวรวัฒนา อยู่

ในระดับที่ปานกลาง เนื่องจากก านัน และผู้ใหญ่บ้าน ในพ้ืนที่มีการดูแล สอดส่องประชาชนในหมู่บ้าน
อย่างสม ่าเสมอ 

2)  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน  
ได้ใหความเห็นตรงกันว่าการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลถาวรวัฒนา อยู่

ในระดับที่ปานกลาง เนื่องจากมีภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ร่วมมือกันให้ความรู้ในการป้องกันปัญหายาเสพติด 
ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลได้มีการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ป้องกันยาเสพติดอย่างสม ่าเสมอทุกปีงบประมาณ 
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3)  เจ้าหน้าที่ต ารวจที่รับผิดชอบท้องที่ จ านวน 3 คน  
ได้ให้ความเห็นตรงกันว่าการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลถาวรวัฒนา อยู่

ในระดับที่เล็กน้อย เนื่องจากในพ้ืนที่มีเรื่องร้องเรียนและการจับกุมคดียาเสพติดอยู่ในระดับน้อยเมื่อ
เทียบกับสองต าบลในพื้นที่อ าเภอทรายทองวัฒนา คือ ต าบลทุ่งทราย และต าบลถาวรวัฒนา 

4)  ก านัน และผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 10 คน  
ได้ให้ความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ต าบล

ถาวรวัฒนา ดังนี้ 
(1)  จ านวน 6 คน การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลถาวรวัฒนา อยู่

ในระดับที่เล็กน้อย เนื่องจากกลุ่มผู้ที่มีพฤติกรรมยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดมาจากต่างพ้ืนที่ ที่เป็นเขตติดต่อ
กับต าบลถาวรวัฒนา 

(2)  จ านวน 4 คน การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลถาวรวัฒนา อยู่
ในระดับปานกลาง เนื่องจากในฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร จะมีกลุ่มแรงงานจากต่างพ้ืนที่เข้า
มารับจ้าง และน าเอายาเสพติดเข้ามาในพ้ืนที่ท าให้เกิดการแพร่ระบาดในพ้ืนที่ในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตทางการเกษตร 

 
3.  แนวทางในการป้องกันแนวทางในการป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ต าบลถาวร

วัฒนา  
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ทั้งหมด 17 ราย ให้ความเห็นเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่

ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ต าบลถาวรวัฒนา โดยมีการด าเนินการต่าง ๆ ที่เป็นการป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลถาวรวัฒนา ดังนี้ 

1)  เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 2 คน  
(1)  มีการใช้เยาวชนในการสอดส่องดูแลเพ่ือนในชุมชน และชักชวนกันท า

กิจกรรมที่เกิดประโยชน์ เช่น โครงการ To be number one ในชุมชนที่ให้เยาวชนในพ้ืนที่แสดงออก
ในสิ่งทีถู่กต้อง เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด มีการแข่งขันการจัดกีฬาต้านภัยยาเสพติดเป็นประจ าทุกปี 

(2)  มีการสุ่มตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะในกลุ่มเสี่ยงในชุมชน และในพ้ืนที่
ต าบลถาวรวัฒนา อย่างเป็นประจ า 

2)  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน 
มีการตรวจตรา อยู่ เวรยามของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีการจัดชุดปฏิบัติการ

ประกอบด้วย ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และอาสาสมัครต่าง ๆ ร่วมกันด าเนินการ
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ตรวจตราพ้ืนที่สุ่มเสี่ยงต่อการมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่นที่ล่อแหลมต่อการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ในพ้ืนที่ทุก
หมู่บ้านเป็นประจ า 

3)  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน 
มีการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการโครงการเกี่ยวกับการป้องกันปัญหายา

เสพติด เช่น สนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดเป็นประจ าทุกปี และ
สนับสนุนเจ้าหน้าที่วิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด 

4)  ก านัน และผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 10 คน  
(1)  มีการประชุมชี้แจงให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบถึงโทษ และพิษภัยของยาเสพติด 

ผ่านที่ประชุมประจ าเดือนของหมู่บ้านเพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ชุมชนในการป้องกันยาเสพติด 
(2)  มีการท าประชาคมเพ่ือคนหาผู้ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เมื่อพบ

รายชื่อผู้ที่มีพฤติกรรมฯ จะด าเนินการโดยใช้กลไกของคุ้มบ้านในการช่วยกันสอดส่องดูแล และติดตาม
พฤติกรรม รวมทั้งส่งรายชื่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการตามระเบียบกฎหมายต่อไป 

(3)  ในหมู่บ้าน ชุมชนมีการตั้งกฎหมู่บ้านเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งเป็นข้อตกลง
ร่วมกันของคนในหมู่บ้านเพ่ือที่จะน ามาบังคับใช้กับผู้ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด เช่น ครัวเรือนใดยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติดจะถูกตัดสิทธิในการกู้ยืมเงินของกองทุนหมู่บ้านเป็นต้น  
 

4.  ประชาชนในพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่ต าบลถาวรวัฒนา  

จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างได้ให้ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าประชาชนในพ้ืนที่ 
หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลถาวรวัฒนา ดังนี้ 

1)  ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ให้ความเห็นว่า  
(1)  ในพ้ืนที่ต าบลถาวรวัฒนามีภาคีเครือข่ายหลายส่วนร่วมกันตั้งจุดตรวจทั้งใน

ระดับหมู่บ้าน และร่วมกันตั้งจุดตรวจระหว่างหมู่บ้านเพ่ือการสร้างเครือข่ายในการป้องกันยาเสพติด 
อาทิ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัคร และจิตอาสา ร่วมกันตรวจตราเพ่ือเป็ น
การสร้างพ้ืนที่ปลอดภัยในหมู่บ้านและชุมชน    

(2)  ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชน มีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนการป้องกันยาเสพติด ผ่านกิจกรรมการประชุมประจ าเดือนของหมู่บ้าน  มีการแจ้ง
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติด และสร้างเครือข่ายให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบ
หัวหน้าคุ้มที่คอยสอดส่องดูแลลูกหลาน ญาติพ่ีน้องในพ้ืนที่ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เมื่อประชาชน
ในหมู่บ้านทราบข่าวก็จะแจ้งให้ผู้น าหมู่บ้าน ก านัน ผู้ใหญ่บ้านทราบเพ่ือด าเนินการติดตามดูแล
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พฤติกรรมและรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป รวมถึงมกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้เวลาทีระดับ
ต าบลเกี่ยวกับปัญหายาวเสพติดในที่ประชุดระดับต าบล 

2)  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล เจ้าหน้าที่ต ารวจ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล  

ได้ให้ความเห็นว่า มีหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติด อาทิ 
ที่ท าการปกครองอ าเภอทรายทองวัฒนา ฝ่ายความมั่นคง และเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจภูธรทราย
ทองวัฒนา ร่วมกันบูรณาการให้ความรู้ แก่ประชาชน และร่วมตรวจตราสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการ
มั่วสุมเสพยาเสพติดของประชาชนในพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลถาวรวัฒนา และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล มีการด าเนินโครงการขับเคลื่อนกีฬาต้านภัยยาเสพติดเปิดโอกาสให้ประชาชน 
เยาวชน และชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เก่ียวกับการป้องกันปัญหายาเสพติด 
 

5.  ข้อเสนอแนะในการป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่ต าบลถาวรวัฒนา  
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างได้ให้ความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการป้องกันปัญหายาเสพติด

ในพ้ืนที่ต าบลถาวรวัฒนา ดังนี้ 
1)  อยากให้มีการบูรณาการการมีส่วนร่วมของภาครัฐและประชาชนในพ้ืนที่อย่าง

เป็นระบบ ตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนดวิธีการ แผนงาน ที่จะด าเนินการในแต่ละกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วม
มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องในการด าเนินการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีขั้นตอน 
ดังนี้ 

(1)  มีการประชุมร่วมเพ่ือก าหนดแผนงานที่จะด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ 
หรือ ปีปฏิทิน เพ่ือให้ทุกภาคส่วนทราบแผนงานและงบประมาณที่จะด าเนินเพ่ือให้ไม่เกิดความ
ซ ้าซ้อนของแผนการด าเนินงานต่าง ๆ รวมถึงอาจมีการร่วมด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวเพ่ือให้เกิด
การมีส่วนร่วมบูรณาการด้านบุลคล และด้านงบประมาณ 

(2)  มีการร่วมกันติดตามก ากับ ดูแลผลการด าเนินงานให้เกิดความต่อเนื่องใน
พ้ืนที่มากยิ่งขึ้น 

2)  อยากให้มีการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การ
ด าเนินงานในพ้ืนที่ไม่สะดุดหยุดลง เช่น การสนับสนุนงบประมาณ ในการตรวจตราเวรยามในพ้ืนที่
เป็นต้น 

3)  ควรมีการส่งเสริมให้สถานบันครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายา
เสพติดเนื่องจากเป็นสถาบันแรกหรือเป็นหน่วยแรกที่มีความใกล้ชิดสนิทสนม สามารถตักเตือน
ช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวได้ โดยให้ผู้น าชุมชน หน่วยงานของรัฐสนับสนุนการให้ความรู้และ
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วิธีการที่ถูกเพ่ือน าไปถ่ายถอดให้แก่สมาชิกในครอบครัว จะท าให้เกิดเครือข่ายระดับพ้ืนที่เป็นจ านวน
มากที่จะช่วยกันดูแลสอดส่องเหมือนตาสัปปะรด คอยเป็นหูเป็นตาและเป็นกระบอกเสียงในการ
ป้องกันปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลถาวรวัฒนาได้เป็นอย่างดี 

4)  ควรให้มีการจัดตั้งศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น และศูนย์ฝึกอาชีพที่เป็นรูปธรรมเพ่ือให้ท า
หน้าที่เป็นสถานที่ใช้พบปะพูดคุยปัญหาต่าง ๆ ของกลุ่มวัยรุ่นที่เกิดความรู้อยากรู้อยากลอก และ
สามารถให้ค าแนะน าที่ถูกต้องเข้าถึงง่ายในพ้ืนที่ เป็นการเพ่ิมพ้ืนที่เชิงบวกให้แก่ต าบลถาวรวัฒนา 
การจัดตั้งศูนย์อาชีพ จะเป็นการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ที่ว่างงาน และผู้ที่เคยหลงผิด หรือผู้ที่มีความสนใจ
สามารถเข้ามาฝึกอาชีพ เพ่ือน าความรู้ต่าง ๆ น าไปประกอบอาชีพได้อย่างสุจริต ไม่หันไปยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด  
 

6.  ปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่ต าบลถาวรวัฒนา  
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างได้ให้ความคิดเห็นปัญหา และอุปสรรคในการป้องกันปัญหายา

เสพติดในพ้ืนที่ต าบลถาวรวัฒนา ดังนี้ 
1)  ปัญหาเรื่องการอยากรู้อยากลอกของกลุ่มวัยรุ่นในพ้ืนที่ท าให้มีความคึกคะนอง

ท้าทายการด าเนินงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2)  กลุ่มผู้ปกครองให้การปกป้อง บุตรหลานที่มีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแบบ

ผิดวิธีไม่ยอมให้ความร่วมมือกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการด าเนินการให้ความช่วยเหลือป้องกันไม่ให้ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด  

 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
1.  สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา 
แนวทางในการป้องกันปัญหายาเสพติดของภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ต าบลถาวรวัฒนา  

อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชรมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางในการป้องกันปัญหา 
ยาเสพติดของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือศึกษาแนวทางในการป้องกันปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบล
ถาวรวัฒนา และเพ่ือเสนอแนวทางการส่งเสริมการป้องกันปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืน ประชากร
ส าหรับการศึกษา คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานป้องกันปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลถาวร
วัฒนา จ านวน 17 คน ซึ่งในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้ศึกษาจะน าประชากรทั้งหมดมาศึกษา โดย
สามารถแยกประชากรได้ ดังนี้  
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 1)  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 2 คน  
 2)  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 2 คน  
 3)  เจ้าหน้าที่ต ารวจที่รับผิดชอบท้องที่   จ านวน 3 คน  
 4)  ก านัน และผู้ใหญ่บ้าน    จ านวน 10 คน 

โดยใช้แบบสัมภาษณ์ท่ีเป็นค าถามปลายเปิด ที่ก าหนดประเด็นส าคัญภายใต้วัตถุประสงค์ของ
งานวิจัย ให้กับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ใช้การวิเคราะห์เชิงอรรถาธิบาย (Explanatory Research) 
อธิบายความจากข้อมูลการวิจัยภาคสนามโดยแบบสอบถาม และศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นที่ได้จากกลุ่มเป้าหมายปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพ่ือให้ทราบถึง
แนวทางท่ีสามารถป้องกันปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ได้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1)  การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลถาวรวัฒนา  
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ทั้งหมด 17 ราย ให้ความเห็นเกี่ยวกับการแพร่

ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลถาวรวัฒนา ดังนี้ 
จ านวน 9 ราย ได้ให้ความเห็นตรงกันว่าการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ต าบล

ถาวรวัฒนา อยู่ในระดับที่ปานกลาง เนื่องจากก านัน และผู้ใหญ่บ้าน ในพ้ืนที่มีการดูแล สอดส่อง
ประชาชนในหมู่บ้านอย่างสม ่าเสมอมีภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ร่วมมือกันให้ความรู้ในการป้องกันปัญหา
ยาเสพติด ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลได้มีการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับ
การป้องกันยาเสพติดอย่างสม ่าเสมอทุกปีงบประมาณ ซ่ึงในฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร จะมี
กลุ่มแรงงานจากต่างพ้ืนที่เข้ามารับจ้าง และน าเอายาเสพติดเข้ามาในพ้ืนที่ท าให้เกิดการแพร่ระบาด
ในพ้ืนทีใ่นช่วงฤดูการเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตร 

จ านวน 8 ราย ได้ใหความเห็นตรงกันว่าการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ต าบล
ถาวรวัฒนา อยู่ในระดับที่เล็กน้อย เนื่องจากในพ้ืนที่มีเรื่องร้องเรียนและการจับกุมคดียาเสพติดอยู่ใน
ระดับน้อยเมื่อเทียบกับสองต าบลในพ้ืนที่อ าเภอทรายทองวัฒนา คือ ต าบลทุ่งทราย และต าบลถาวร
วัฒนา และกลุ่มผู้ที่มีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมาจากต่างพ้ืนที่ ที่เป็นเขตติดต่อกับต าบลถาวร
วัฒนา 

2) แนวทางในการป้องกันปัญหายาเสพติดของภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ต าบลถาวรวัฒนา  
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ทั้งหมด 17 ราย ให้ความเห็นเกี่ยวกับการป้องกัน

การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลถาวรวัฒนา โดยมีการด าเนินการต่าง ๆ ที่เป็นการป้องกัน
การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลถาวรวัฒนา สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

(1)  มีการตรวจตรา อยู่ เวรยามของก านัน ผู้ ใหญ่บ้ าน โดยมีการจัดชุด
ปฏิบัติการประกอบด้วย ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และอาสาสมัครต่าง ๆ ร่วมกัน
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ด าเนินการตรวจตราพ้ืนที่สุ่มเสี่ยงต่อการมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่นที่ล่อแหลมต่อการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
ในพ้ืนที่ทุกหมู่บ้านเป็นประจ า 

(2)  มีการประชุมชี้แจงให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบถึงโทษ และพิษภัยของยาเสพติด 
ผ่านที่ประชุมประจ าเดือนของหมู่บ้านเพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ชุมชนในการป้องกันยาเสพติด 

(3)  มีการท าประชาคมเพ่ือคนหาผู้ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เมื่อพบ
รายชื่อผู้ที่มพีฤติกรรมฯ จะด าเนินการโดยใช้กลไกของคุ้มบ้านในการช่วยกันสอดส่องดูแล และติดตาม
พฤติกรรม รวมทั้งส่งรายชื่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการตามระเบียบกฎหมายต่อไป 

(4)  ในหมู่บ้าน ชุมชนมีการตั้งกฎหมู่บ้านเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งเป็นข้อตกลง
ร่วมกันของคนในหมู่บ้านเพ่ือที่จะน ามาบังคับใช้กับผู้ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด เช่น ครัวเรือนใดยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติดจะถูกตัดสิทธิในการกู้ยืมเงินของกองทุนหมู่บ้านเป็นต้น  

(5)  มีการใช้เยาวชนในการสอดส่องดูแลเพ่ือนในชุมชน และชักชวนกันท า
กิจกรรมที่เกิดประโยชน์ เช่น โครงการ To be number one ในชุมชนที่ให้เยาวชนในพ้ืนที่แสดงออก
ในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด มีการแข่งขันการจัดกีฬาต้านภัยยาเสพติดเป็นประจ าทุกปี 

(6)  มีการสุ่มตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะในกลุ่มเสี่ยงในชุมชน และในพ้ืนที่
ต าบลถาวรวัฒนา อย่างเป็นประจ า 

3)  ประชาชนในพ้ืนที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายา
เสพติดในพ้ืนที่ต าบลถาวรวัฒนา  

จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างได้ให้ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าประชาชน
ในพ้ืนที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลถาวรวัฒนา ดังนี้ 

(1)  ในพ้ืนที่ต าบลถาวรวัฒนามีภาคีเครือข่ายหลายส่วนร่วมกันตั้งจุดตรวจทั้งใน
ระดับหมู่บ้าน และร่วมกันตั้งจุดตรวจระหว่างหมู่บ้านเพ่ือการสร้างเครือข่ายในการป้องกันยาเสพติด 
อาทิ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัคร และจิตอาสา ร่วมกันตรวจตราเพ่ือเป็น
การสร้างพ้ืนที่ปลอดภัยในหมู่บ้านและชุมชน    

(2)  ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชน มีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนการป้องกันยาเสพติด ผ่านกิจกรรมการประชุมประจ าเดือนของหมู่บ้ าน มีการแจ้ง
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติด และสร้างเครือข่ายให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบ
หัวหน้าคุ้มที่คอยสอดส่องดูแลลูกหลาน ญาติพ่ีน้องในพ้ืนที่ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เมื่อประชาชน
ในหมู่บ้านทราบข่าวก็จะแจ้งให้ผู้น าหมู่บ้าน ก านัน ผู้ใหญ่บ้านทราบเพ่ือด าเนินการติดตามดูแล
พฤติกรรมและรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เวลาทีระดับ
ต าบลเกี่ยวกับปัญหายาวเสพติดในที่ประชุดระดับต าบล 
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(3)  มีหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติด อาทิ ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอทรายทองวัฒนา ฝ่ายความมั่นคง และเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจภูธรทรายทอง
วัฒนา ร่วมกันบูรณาการให้ความรู้ แก่ประชาชน และร่วมตรวจตราสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการมั่วสุม
เสพยาเสพติดของประชาชนในพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลถาวรวัฒนา และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล มีการด าเนินโครงการขับเคลื่อนกีฬาต้านภัยยาเสพติดเปิดโอกาสให้ประชาชน เยาวชน 
และชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เก่ียวกับการป้องกันปัญหายาเสพติด 

จากการศึกษาพบว่าในพ้ืนที่ต าบลถาวรวัฒนามีการบูรณาการร่วมกันทั้งประชาชน 
ผู้น าชุมชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการด าเนินงานป้องกันยาเสพติด ท าให้พ้ืนที่ต าบลถาวรวัฒนา
สามารถสอดส่องดูแลประชาชนในพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดีและมีการสร้างภูมิคุ้มกันร่วมกันกับทุกภาคส่วน
เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป 

4)  ข้อเสนอแนะในการป้องกันปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลถาวรวัฒนา  
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างได้ให้ความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการป้องกันปัญหา

ยาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลถาวรวัฒนา ดังนี้ 
(1)  อยากให้มีการบูรณาการการมีส่วนร่วมของภาครัฐและประชาชนในพ้ืนที่

อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนดวิธีการ แผนงาน ที่จะด าเนินการในแต่ละกิจกรรมอย่ างมี
ส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องในการด าเนินการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี
ขั้นตอน ดังนี้ 

(1.1)  มีการประชุมร่วมเพ่ือก าหนดแผนงานที่จะด าเนินงานในแต่ละ
ปีงบประมาณ หรือ ปีปฏิทิน เพ่ือให้ทุกภาคส่วนทราบแผนงานและงบประมาณที่จะด าเนินเพ่ือให้ไม่
เกิดความซ ้าซ้อนของแผนการด าเนินงานต่าง ๆ รวมถึงอาจมีการร่วมด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยว
เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมบูรณาการด้านบุลคล และด้านงบประมาณ 

(1.2)  มีการร่วมกันติดตามก ากับ ดูแลผลการด าเนินงานให้ เกิดความ
ต่อเนื่องในพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น 

(2)  อยากให้มีการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
การด าเนินงานในพ้ืนที่ไม่สะดุดหยุดลง เช่น การสนับสนุนงบประมาณ ในการตรวจตราเวรยามใน
พ้ืนที่เป็นต้น 

(3)  ควรมีการส่งเสริมให้สถานบันครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
ปัญหายาเสพติดเนื่องจากเป็นสถาบันแรกหรือเป็นหน่วยแรกที่มีความใกล้ชิดสนิทสนม สามารถ
ตักเตือนช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวได้ โดยให้ผู้น าชุมชน หน่วยงานของรัฐสนับสนุนการให้ความรู้
และวิธีการที่ถูกเพ่ือน าไปถ่ายถอดให้แก่สมาชิกในครอบครัว จะท าให้เกิดเครือข่ายระดับพ้ืนที่เป็น
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จ านวนมากที่จะช่วยกันดูแลสอดส่องเหมือนตาสัปปะรด คอยเป็นหู เป็นตาและเป็นกระบอกเสียงใน
การป้องกันปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลถาวรวัฒนาได้เป็นอย่างดี 

(4)  ควรให้มีการจัดตั้งศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น และศูนย์ฝึกอาชีพที่เป็นรูปธรรม
เพ่ือให้ท าหน้าที่เป็นสถานที่ใช้พบปะพูดคุยปัญหาต่าง ๆ ของกลุ่มวัยรุ่นที่เกิดความรู้อยากรู้อยากลอก 
และสามารถให้ค าแนะน าที่ถูกต้องเข้าถึงง่ายในพื้นที่ เป็นการเพิ่มพ้ืนที่เชิงบวกให้แก่ต าบลถาวรวัฒนา 
การจัดตั้งศูนย์อาชีพ จะเป็นการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ที่ว่างงาน และผู้ที่เคยหลงผิด หรือผู้ที่มีความสนใจ
สามารถเข้ามาฝึกอาชีพ เพ่ือน าความรู้ต่าง ๆ น าไปประกอบอาชีพได้อย่างสุจริต ไม่หันไปยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด   

(5)  ปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลถาวร
วัฒนา  

จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างได้ให้ความคิดเห็นปัญหา และอุปสรรคในการป้องกันปัญหายา
เสพติดในพ้ืนที่ต าบลถาวรวัฒนา สรุปได้ ดังนี้ 

1)  ปัญหาเรื่องการอยากรู้อยากลอกของกลุ่มวัยรุ่นในพ้ืนที่ท าให้มีความคึกคะนอง
ท้าทายการด าเนินงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2)  กลุ่มผู้ปกครองให้การปกป้อง บุตรหลานที่มีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแบบ
ผิดวิธีไม่ยอมให้ความร่วมมือกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการด าเนินการให้ความช่วยเหลือป้องกันไม่ให้ยุ่ง
เกีย่วกับยาเสพติด  
 

2.  การอภิปรายผล 
ผลการศึกษาวิจัยมีประเด็นส าคัญท่ีผู้วิจัยน ามาอภิปรายตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ  

1)  เพ่ือศึกษาแนวทางในการป้องกันปัญหายาเสพติดของกระทรวงมหาดไทย  
2)  เพ่ือศึกษาแนวทางในการป้องกันปัญหายาเสพติดของภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่

ต าบลถาวรวัฒนา และ  
3)  เพ่ือเสนอแนวทางการส่งเสริมการป้องกันปัญหายาเสพติดได้อย่ างยั่งยืน 

อภิปรายผลตามล าดับ ดังนี้  
1)  การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลถาวรวัฒนา  
อยู่ในระดับน้อยถึงระดับปานกลาง เนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตร์มีเขตติดต่อกับ

พ้ืนที่ต่างอ าเภอ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวท าให้มีการแพร่ระบาดพ้ืนที่ที่มี
เขตติดต่อยกับหลายอ าเภออีกท้ังยังเป็นพื้นที่ที่สามารถเข้าออกได้หลายทางจึงเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลถาวรวัฒนา
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ประกอบกับประเมินสถานะหมู่บ้านของส านักงาน ป.ป.ส. พบมีหมู่บ้านที่มีปัญหาน้อย จ านวน 2 
หมู่บ้าน และหมู่บ้านที่ไม่มีปัญหา จ านวน 8 หมู่บ้าน  ท าให้ผลการศึกษาสอดคล้องกับการประเมิน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2)  แนวทางในการป้องกันปัญหายาเสพติดของภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ต าบลถาวร
วัฒนา  

จากการศึกษาพบว่าพ้ืนที่ต าบลถาวรวัฒนามีการด าเนินการป้องกันการแพร่ระบาด 
หลายภาคส่วนทั้ง ก านัน ผู้ใหญ่บ้านที่ท าหน้าที่ สอดส่องดูแล ตรวจตราเวรยามในพ้ืนที่  ร่วมกับ
ประชานและจิตอาสารูปแบบต่าง ๆ มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งมีการ
สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการจากองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่เกี่ยวกับกิจกรรมการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด ได้รับการสนับสนุนเกี่ยวกับความรู้โทษและพิษภัยของยาเสพติด
จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ทั้งนี้มีฝ่ายปกครองอ าเภอ และเจ้าหน้าที่ต ารวจร่วมสนับสนุน
การตรวจตรา และด าเนินการตามกฎหมายในพื้นที่ แสดงให้เห็นเครือข่ายในการด าเนินการป้องกันยา
เสพติดในพ้ืนที่ สอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่ง พิสัย พรหมสุวรรณ (2551) ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : กรณีศึกษาหมู่บ้านกองทุน
แม่ของแผ่นดิน บ้านหนองขามกิ่งอ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่นที่พบว่าความเห็นเกี่ยวกับการ
สนับสนุนจาก ภาครัฐ เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง เพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติด 
ประกอบกับต าบลถาวรวัฒนา มีทั้งภาคีเครือข่ายระดับชุมชน และภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวที่เข้ามามี
บทบาท หรือสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการป้องกันปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่  

3)  ประชาชนในพ้ืนที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายา
เสพติดในพ้ืนที่ต าบลถาวรวัฒนา  

จากการศึกษาพบว่าในพ้ืนที่ต าบลถาวรวัฒนามีการบูรณาการร่วมกันทั้งประชาชน 
ผู้น าชุมชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการด าเนินงานป้องกันยาเสพติด ท าให้พ้ืนที่ต าบลถาวรวัฒนา
สามารถสอดส่องดูแลประชาชนในพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดีและมีการสร้างภูมิคุ้มกันร่วมกันกับทุกภาคส่วน
เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป เป็นไปตามที่ ยงยุทธ พึ่งวงศ์ญาติ (2543, น.
11) กล่าวว่าการศึกษาการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงนั้นต้องพิจารณาการมีส่วนร่วมตั้งแต่การร่วมคิดร่วม
ตัดสินใจในการค้นหาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา การร่วมในการปฏิบัติการแก้ไขปัญหา และ
การมสี่วนร่วมในการประเมินผล อย่างไรก็ตาม การที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมในข้ันตอนใดนั้นขึ้นอยู่กับ
ว่าผู้นั้นมีโอกาสที่จะเข้ามามีส่วนร่วมเพียงใด ผู้ที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบในกิจกรรมโดยตรงย่อมมี
โอกาสที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหามากกว่าผู้
ที่ไม่ได้รับไม่ได้มีความรับผิดชอบโดยตรง ซึ่งในพ้ืนที่ต าบลถาวรวัฒนามีการบูรณาการร่วมกันในการ
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ด าเนินการป้องกันปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ ทั้งในด้านของข้อมูลข่าวสาร การร่วมแรงร่วมในในการ
ด าเนินงาน รวมไปถึงงบประมาณต่าง ๆ ที่มีการสนับสนุน แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญในการ
ป้องกันปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่อย่างมีส่วนร่วมเป็นอน่างดี 

4)  ข้อเสนอแนะในการป้องกันปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลถาวรวัฒนา 
จากข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างท าให้เห็นถึงความต้องการที่จะให้ทุกภาคส่วนเข้า

มามีส่วนร่วมในการด าเนินการซึ่งแต่ละหน่วยงานนั้นมีงบประมาณ และภาระหน้าที่ที่ต่างกันแต่มี
จุดส าคัญร่วมกันในการด าเนินการป้องกันปัญหายาเสพติด จึงท าให้เกิดความต้องการที่จะบูรณาการ
กันอย่างเป็นระบบ เหมาะสม และทันสมัย กับสภาพแลดล้อมและพ้ืนที่ เพ่ือให้การด าเนินการป้องกัน
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนต าบลถาวรวัฒนา เกิดผลการด าเนินงานที่เป็นขั้นตอยวิธีการมากขึ้นควรมีการ
ด าเนินการน าขั้นตอนการสร้างชุมชนเข้มแข็งของ ส านักงาน ป.ป.ส.(2559) มาปรับใช้ให้เกิดรูปธรรม
ต่อไป 

5)  ปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลถาวรวัฒนา  
จากการศึกษาพบว่าปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการป้องกันยาเสพติดในพ้ืนที่

ต าบลถาวรวัฒนา เป็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจเจกบุคคล มากกว่ากระบวนการป้องกันยาเสพติด 
แต่ต้องมีการท าความเข้าใจเพราะการด าเนินการป้องกันต้องเกิดจากการร่วมมือกันทุกภาคส่วนจึงจะ
เกิดผลส าเร็จในการด าเนินงาน 
 

3.  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1)  ควรมีการศึกษากลุ่มผู้มีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพ่ือให้ทราบถึงแนวคิด

วิธีการในการแสวงหายาเสพติดมาใช้เพ่ือที่จะหาวิธีการป้องกันยาเสพติดในพ้ืนที่ได้ดียิ่งขึ้น 
2)  ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับลักษณความเป็นผู้น าของผู้น าชุมชนที่มีส่วนให้การ

ด าเนินการป้องกันปัญหายาเสพติดมีประสิทธิภาพ 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลของกลุ่มชาติพันธุ์ 
ในพ้ืนที่ อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 

 
ศิรชัช  ช่างทอง* 

 

บทคัดย่อ 
  

การศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลของกลุ่มชาติ
พันธุ์ในพ้ืนที่ อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 3 ประการ คือ 1) ศึกษาขั้นตอน
และกระบวนการในการได้มาซึ่งสัญชาติและสถานะบุคคล 2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการแก้ไขปัญหา
สัญชาติและสถานะบุคคลในเขตพ้ืนที่อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน และ 3) ศึกษาปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลในพ้ืนที่อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการจัดเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ เชิงลึก และการ
สนทนากลุ่ม จากการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ผลการศึกษา ดังนี้ 

1)  ขั้นตอนและกระบวนการในการได้มาซึ่งสัญชาติและสถานะบุคคล สามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 3 แนวทาง คือ 1) การก าหนดสัญชาติให้กับบุคคลไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ตามพระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎรและพระราชบัญญัติสัญชาติ 2) การก าหนดสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบ
ด้วยกฎหมายตาม พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และ 3) การจัดท าเอกสารแสดงตนให้แก่ผู้
ไม่มีเอกสารทะเบียนราษฎร 

2)  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลในเขตพ้ืนที่อ าเภอ
แม่จริม จังหวัดน่าน ประกอบด้วย ปัจจัยด้านความชัดเจนของนโยบายการแก้ไขปัญหาสัญชาติและ
สถานะบุคคล ปัจจัยด้านการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานและกลุ่มคนไร้รัฐไร้สัญชาติ ปัจจัยด้าน
กฎหมาย ปัจจัยลักษณะของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ ปัจจัยด้านทรัพยากรนโยบาย ปัจจัย
ด้านเศรษฐกิจและสังคม ปัจจัยด้านความร่วมมือของผู้ปฏิบัติงาน  

3)  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคล
ในพ้ืนที่อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน พบว่า การแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลในพ้ืนที่มีปัญหา
ส าคัญ 3 ประการ คือ 1) ปัญหาการไม่อยู่ในพ้ืนที่ของกลุ่มเป้าหมายคนไร้รัฐไร้สัญชาติ 2) ปัญหาด้าน
การหาพยานหลักฐานในการยื่นค าขอสัญชาติหรือสถานะบุคคล 3) ปัญหาด้านจ านวนบุคลากร

 
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 



591 
 

บทความการศึกษาวิชาการศึกษาค้นควา้อิสระของ 
นักศกึษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก  

ผู้ปฏิบัติงาน และมีข้อเสนอแนะจากผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคล คือ 
1) ผู้ปฏิบัติงานประสงค์ให้เกิดการแก้ไขกฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติเพ่ือลดขั้นตอนในการ
ด าเนินงานบางประการที่มีความซ ้าซ้อนกันในทางปฏิบัติ และ 2) ประสงค์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การขอสัญชาติและสถานะบุคคล ได้แก่ หน่วยงานที่มีฐานข้อมูลของคนไร้รัฐไร้สัญชาติบูรณาการด้าน
ฐานข้อมูลรวมถึงเอกสารต่างๆร่วมกันเพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ขอสัญชาติในการเดินทางไปขอ
เอกสาร ณ ที่ตั้งส านักงานต่างๆ    
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาสัญชาติ
และสถานะบุคคล ดังนี้ 1) ควรด าเนินการแก้ไขกฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันเพ่ือลดขั้นตอนในการด าเนินงานบางประการที่มีความซ ้าซ้อนกันในทางปฏิบัติ 2) 
ควรให้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลซึ่งมีความจ าเป็น
ต่อการพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลผู้ไร้รัฐไร้สัญชาติซึ่งจะขอสัญชาติ (ฐานข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากร,
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร,ฐานข้อมูลคดี) เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบ 3) ควรจัดสรรบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้านสัญชาติและสถานะบุคคลให้มีความสอดคล้องกับปริมาณงานและกลุ่มเป้าหมายใน
พ้ืนที่ รวมถึงการพัฒนาทักษะความรู้ของผู้ปฏิบัติงานให้มีความเชี่ยวชาญในงานมากข้ึน และ 4)  ควร
น ากระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และชุมชนเข้ามาช่วย
ในการแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติ เช่น ปัญหาการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับคนไร้รัฐ
ไร้สัญชาติ  
 
ค าส าคัญ: คนไร้รัฐ, คนไร้สัญชาติ, สัญชาติ, สถานะบุคคล 
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บทน า 
 
สิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์ อันได้แก่ สิทธิในชีวิต เสรีภาพร่างกาย และความเสมอภาค  

ตามแนวคิดของนักคิด ได้แก่ จอร์น ล็อก โทมัส ฮอบส์  เป็นต้น ซึ่งได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิตาม
ธรรมชาติของมนุษย์อันพึงมีตั้งแต่เกิด สิทธิขั้นพ้ืนฐานนี้เกิดขึ้นจากการยอมรับของประเทศนั้นๆ ซึ่ง
โดยปกติคนในประเทศซึ่งได้รับการจัดท าทะเบียนและก าหนดเลขประจ าตัวประชาชนให้เป็นพลเมือง
ในประเทศ ก็จะมีที่มาจากหลักส าคัญ 2 ประการ คือ หลักสายโลหิต (Jus Sanguinis) ซึ่งเป็นการได้
สัญชาติมาจากสัญชาติที่บิดา มารดามีอยู่ในขณะที่บุคคลนั้นเกิด และหลักดินแดน (Jus Soli) คือ เกิด
ในประเทศนั้น สิทธิในการเป็นพลเมืองของรัฐ จึงเกิดจากการยอมรับในตัวบุคคลนั้นๆ ตามเอกสาร
หลักฐานและข้อเท็จจริงที่ปรากฏ ส าหรับในประเทศไทยปัญหาการก าหนดสถานะและสัญชาติให้
บุคคลซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศแต่ไม่ได้รับสถานะหรือสัญชาติไทยตามกฎหมาย เป็นปัญหามาเป็นระยะ
เวลานาน ส่งผลให้เกิดปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติเกิดขึ้น และยังเป็นปัญหาที่รัฐพยายามหาทางแก้ไขอยู่
อย่างต่อเนื่อง (สมชาย ปรีชาศิลปกุล, 2554, น. 56) 

ปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติ มีที่มาส่วนหนึ่งจากการโยกย้ายถิ่นฐานของประชากรจากประเทศ
เพ่ือนบ้าน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บางส่วนอพยพเข้ามานานและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศต้น
ทางหรือออกไปยังประเทศท่ีสามได้ยังคงตกค้างอยู่ในประเทศไทย บางส่วนเข้ามาเพ่ือแสวงหาโอกาส
ทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าประเทศของตน บางส่วนเข้ามาอย่างถูกกฎหมาย แต่ไม่เดินทางกลับตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดและลักลอบท างานอย่างผิดกฎหมาย รวมถึงกลุ่มที่เป็นบุตรผู้หลบหนีเข้าเมืองที่
เกิดในประเทศไทย กลุ่มผู้หลบหนีเข้าเมืองดังกล่าว หากไม่มีการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว อาจ
ส่งผลกระทบด้านต่างๆ ทั้งด้านความม่ันคง การเมือง สิทธิมนุษยชนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
(ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, 256, น. 1) 
 การจัดการปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติของประเทศไทยเริ่มต้นอย่างเป็นระบบมาตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2510 โดยใช้มาตรการทางกฎหมายเพ่ือจัดการปัญหา ตั้งแต่การจัดท าทะเบียนประวัติของบุคคล
ประเภทต่างๆ และการก าหนดช่องทางการพัฒนาสถานะบุคคลตามกฎหมาย แม้จะมีความพยายาม
อย่างหนักจากภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และองค์กรระหว่าง
ประเทศ ที่ได้ร่วมกันพัฒนากรอบแนวคิด วิธีการและแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังไม่
สามารถยุติปัญหาลงได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด (องค์การยูนิเซฟประเทศไทย, 2564, 256, น. 4) 
 กรมการปกครอง ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติได้
ด าเนินการแก้ไขปัญหา โดยการพิจารณาปรับปรุงข้อกฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสากลและหลักสิทธิ
มนุษยชน รวมถึงการขับเคลื่อนในระดับพ้ืนที่แก้ไขปัญหาเชิงรุกร่วมกันภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
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ต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สามารถลดจ านวนผู้ไร้รัฐไร้สัญชาติได้เป็นจ านวนมาก ทั้งการก าหนด
หลักเกณฑ์การขอสัญชาติใหม่ส าหรับผู้ที่เกิดในประเทศไทย เช่น การขอลงรายการสัญชาติไทย ตาม
มาตรา 23 แห่ง พระราชบัญญัติสัญชาติ ฉบับปี 2551, การขอมีสัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรค 2 
เป็นต้น และการก าหนดหลักเกณฑ์การขอสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย ในกรณี
ของผู้ที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยและอาศัยอยู่เป็นระยะเวลายาวนานไม่สามารถกลับประเทศต้น
ทางได้ ในปัจจุบันกรมการปกครองได้ก าหนดนโยบายส าคัญของกรมการปกครอง และก าหนดให้งาน
ด้านสัญชาติและสถานะบุคคลเป็น 1 ใน 10 งานส าคัญของกรมการปกครอง และก าหนดให้มีการ
เร่งรัดการก าหนดสถานะให้แก่บุคคลไร้สัญชาติตามคุณสมบัติของกฎหมาย ในทุกๆ อ าเภอ 
 อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน เป็นหนึ่งในอ าเภอที่มีกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มชาติพันธุ์ และคนไร้
รัฐไร้สัญชาติ ตามเป้าหมายของกรมการปกครองโดยมีเป้าหมายเร่งรัดในปี พ.ศ.2564 จ านวน 2 ราย 
จากเป้าหมายทั้งหมด 40 ราย เป้าหมายตามที่ก าหนดโดยกรมการปกครองและจ านวนผู้ไร้รัฐไร้
สัญชาติจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของผู้ปฏิบัติงานด้านสัญชาติและสถานะบุคคลเป็นอย่างมาก 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลของกลุ่มชาติพันธุ์
ในพ้ืนที่อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลใน
อนาคตต่อไป (กระทรวงมหาดไทย, 2564) 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
1)   ศึกษาข้ันตอนและกระบวนการในการได้มาซึ่งสัญชาติและสถานะบุคคล 
2)   ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลในเขตพ้ืนที่อ าเภอแม่จริม 

จังหวัดน่าน 
3)   ศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลใน

พ้ืนที่อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 
 

วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 
  

จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดที่ใช้ใน
การวิจัย โดยประยุกต์แนวคิดตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติ ตัวแบบสหองค์การในการน านโยบาย
ไปปฏิบัติ ของ แวน ฮอร์น และ แวน มิเตอร์ (อ้างถึงใน สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2562, น. 500-505) มา
ก าหนดเป็นตัวแปรต้น คือ ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติ ประกอบด้วย 
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มาตรฐานนโยบาย กระบวนการสื่อสาร การบังคับใช้กฎหมาย ลักษณะของหน่วยงานที่น านโยบายไป
ปฏิบัติ ด้านทรัพยากรนโยบาย ด้านเศรษฐกิจและสังคม และด้านความร่วมมือของผู้ปฏิบัติและ
ก าหนดตัวแปรตาม คือ ความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล สามารถก าหนดเป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจัยได้ ดังนี้  

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) ผู้ปฏิบัติงานด้านสัญชาติและ

สถานะบุคคลในพ้ืนที่อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน มีประชากรทั้งสิ้น 3 คน ประกอบด้วย นายอ าเภอ 
ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร  และปลัดอ าเภองานทะเบียนและบัตร ซึ่งจะท าการเก็บ
ข้อมูลทั้งหมดโดยไม่มีการสุ่มตัวอย่าง และ 2) กลุ่มผู้ไร้รัฐไร้สัญชาติ ในพ้ืนที่อ าเภอแม่จริม จังหวัด
น่าน ซึ่งได้รับการก าหนดสถานะบุคคลและสัญชาติ มีประชากรจ านวน  2,127 คน ใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง แบ่งเป็น ผู้ได้รับการก าหนดสัญชาติ (บุคคลหมายเลข 5) จ านวน 6 คน, ผู้ได้รับ
การก าหนดสัญชาติ (บุคคลหมายเลข 8) จ านวน 6 คน, ผู้ได้รับการก าหนดสถานะตาม พ.ร.บ.คนเข้า
เมือง จ านวน 6 คน รวมกลุ่มตัวอย่างจ านวน 18 คน ผู้วิจัยได้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ใช้ วิธีการจัด เก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก และการสนทนากลุ่ ม  
(Focus Group Discussion) ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย คือ ลักษณะการ
ตีความจากข้อสรุปที่ปรากฏจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
เพ่ือหาข้อเท็จจริงและน ามาวิเคราะห์ประกอบกับแนวคิดทฤษฎีที่ก าหนดไว้ในกรอบการศึกษา 
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา คือ เดือนมิถุนายน ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 
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ผลการศึกษา 
  

จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา มีผลการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ไขปัญหาสัญชาติ
และสถานะบุคคลของกลุ่มชาติพันธุ์ในพ้ืนที่ อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ดังนี้ 
 

1.  ขั้นตอนและกระบวนการในการได้มาซึ่งสัญชาติและสถานะบุคคล 
 พบว่าประเทศไทยมีแนวทางและกระบวนการในการก าหนดสัญชาติและสถานะบุคคลที่
ส าคัญ 3 แนวทาง คือ   

1)  การก าหนดสัญชาติให้กับบุคคลไร้รัฐ ไร้สัญชาติ 
เป็นกระบวนการที่ท าให้บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติที่มีคุณสมบัติครบถ้วนได้รับสิทธิการ

เป็นพลเมืองของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์ จึงมีสิทธิ เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญทุกประการ การก าหนด
สัญชาติมีแนวทาง ดังนี้  

(1)  การก าหนดสัญชาติตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 
มาตรา 7 ทวิ วรรค 2   

(2)  การก าหนดสัญชาติตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 
มาตรา 23   

(3)  การลงรายการสัญชาติไทยตามระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการลง
รายการ สัญชาติไทยในทะเบียนบ้านให้แก่ชาวไทยภูเขา พ.ศ.2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2539   

(4)  การลงรายการสัญชาติไทยตามระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการ
พิจารณาลงรายการสัญชาติให้กับบุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ.2543   

2)  การก าหนดสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง พ.ศ.2522  

เป็นแนวทางที่ก าหนดมาเพ่ือแก้ปัญหาการเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติให้กับกลุ่ม
บุคคลที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยและอยู่อาศัยมาเป็นระยะเวลานาน เมื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติได้รับ
การก าหนดสถานะตามแนวทางนี้แล้วจะท าให้บุคคลดังกล่าวสามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้
ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถเดินทางออกนอกพ้ืนที่ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตต่อเจ้าหน้าที่ และมีสิทธิ
ขอแปลงสัญชาติเป็นไทยได้ในภายหลัง 
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 3)  การจัดท าเอกสารแสดงตนให้แก่ผู้ไม่มีเอกสารทะเบียนราษฎร 
การจัดท าทะเบียนประวัติให้กับผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนเป็นการแก้ปัญหาคนไร้รัฐ

ในพ้ืนที่ ซึ่งบุคคลกลุ่มเป้าหมายในการแก้ปัญหาคือ “คนไร้รัฐ” ได้แก่ คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ไม่เคย
ได้รับการจัดท าทะเบียนประวัติ ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร ไม่มีหลักฐานรับรองจากประเทศใด
ว่าเป็นคนในปกครองของประเทศนั้น มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งในประเทศไทย การจัดท าทะเบียน
ประวัติตามกฎหมายข้อนี้เป็นเพียงการจัดท าทะเบียนคุมคนไร้รัฐเพ่ือให้สามารถทราบและระบุตัวตน
ได้ว่าเป็นใคร มีที่อยู่อาศัยที่ใดเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารราชการ อย่างไรก็ตามการจัดท า
ทะเบียนประวัตินี้บุคคลดังกล่าวยังคงมีสถานะเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ได้เป็นการรับรองสิทธิการอยู่อาศัยแก่บุคคลนั้นแต่อย่างใด ในปัจจุบันภาครัฐ
ยังไม่มีแนวทางในการพัฒนาสถานะให้กับบุคคลประเภทนี้ 

 
2.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลในเขตพื้นที่อ าเภอแม่จริม 

จังหวัดน่าน ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 
1)  ปัจจัยด้านความชัดเจนของนโยบายการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคล 
ความชัดเจนของแนวทาง กระบวนการ ในการด าเนินการแก้ปัญหาสัญชาติและ

สถานะบุคคล เป็นปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างทั้งผู้ปฏิบัติงานและกลุ่มผู้ได้รับสัญชาติไทยมีความเห็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน คือ การแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลจะส าเร็จหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความ
แน่นอนและความมีแนวทางในการด าเนินงานที่ชัดเจนซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของกลุ่มคนไร้รัฐไร้
สัญชาติ และส่งผลต่อกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติโดยเจ้าหน้าที่ 

2)  ปัจจัยด้านการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานและกลุ่มคนไร้รัฐไร้สัญชาติ 
การสื่อสารเป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญที่จะก าหนดความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ

นโยบาย การสื่อสารข้อมูล นโยบาย ข้อสั่งการ หรือข่าวสารการแก้ไขปัญหาสัญชาติระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานด้วยกันและระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับกลุ่มเป้าหมายมีความส าคัญเป็นอย่างมาก จากการที่
ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย พบว่า ทั้งผู้ปฏิบัติงานและกลุ่มคนไร้รัฐไร้สัญชาติให้
ความส าคัญกับปัจจัยด้านการสื่อสารมาก เนื่องจากกลุ่มคนไร้สัญชาติส่วนใหญ่จะไม่รู้และไม่เข้าใจ
ภาษาไทยเนื่องจากเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่ ในที่ทุรกันดารประกอบกับในอดีตยังไม่มีระบบ
การศึกษาที่แพร่หลายท าให้มีกลุ่มชาติพันธุ์จ านวนน้อยมากที่จะรู้ภาษาไทย ดังนั้นการสื่อสารระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานกับกลุ่มคนไร้สัญชาติให้เข้าใจในกระบวนการหรือแนวทางจึงท าได้ยาก นอกจากนี้ยัง
พบว่าข้อมูลข่าวสารทั้งหมดกลุ่มคนไร้สัญชาติจะได้รับข่าวสารมาจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งสิ้น 
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3)  ปัจจัยด้านกฎหมาย 
กฎหมายเป็นสิ่งที่ก าหนดกฎเกณฑ์แนวทางปฏิบัติในการปกครองประเทศ ดังนั้นทิศ

ทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลจึงจะต้องมีกฎหมายก าหนดไว้เปิด
ช่องทางไว้อย่างชัดเจนการก าหนดกฎหมายเป็นเรื่องเชิงนโยบายที่ต้องเกิดจากการผลักดันโดยกลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสียหรือผู้มีอ านาจตัดสินใจ การที่จะแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลให้ส าเร็จจึงต้อง
อาศัยการผลักดันให้เกิดการออกกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาสัญชาติอย่างแท้จริง 

4)  ปัจจัยลักษณะของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ 
ประเด็นลักษณะของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ เช่น จ านวนเจ้าหน้าที่ ล าดับ

การบังคับบัญชา และความสัมพันธ์ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ล้วนมีผลต่อการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลทั้งสิ้น 

5)  ปัจจัยด้านทรัพยากรนโยบาย  
จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างพบว่าทรัพยากร เครื่องมือในการอ านวยความ

สะดวกในการปฏิบัติงาน รวมถึงงบประมาณในการด าเนินการล้วนเป็นปัจจัยทีมีผลต่อการแก้ไขปัญหา
สัญชาติและสถานะบุคคล 

6)  ปัจจัยด้านเศรษฐกจิและสังคม 
จากการเก็บข้อมูลพบว่าสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสถานการณ์ทางการเมืองเป็น

ปัจจัยที่ผลผลักดันให้การแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลในพ้ืนที่บรรลุผลส าเร็จ โดยพบว่า 
สถานะทางเศรษฐกิจของกลุ่มคนไร้รัฐไร้สัญชาติมีส่วนท าให้กลุ่มคนไร้รัฐฯ สนใจในการแก้ปัญหา
สถานะของตนเองมากขึน้จึงมีส่วนท าให้การแก้ไขปัญหาประสบความส าเร็จ 

7)  ปัจจัยด้านความร่วมมือของผู้ปฏิบัติงาน 
ในประเด็นปัจจัยด้านความร่วมมือของผู้ปฏิบัติงานเป็นปัจจัยที่ส าคัญล าดับแรกๆที่

กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าจะเป็นสิ่งที่ก าหนดว่าการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลจะประสบ
ความส าเร็จหรือไม่เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานจะเป็นผู้น านโยบายไปปฏิบัติกับกลุ่มเป้าหมาย 

8)  ปัจจัยอื่นๆ 
นอกจากปัจจัยที่ผู้วิจัยได้ก าหนดเป็นสมมติฐานแล้วยังพบว่า มีปัจจัยเรื่องความ

ซ ้าซ้อนของขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านการศึกษาและปัจจัยด้านการปรับปรุงหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายที่ส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลด้วย 
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3.  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลในพื้นทา
อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน   

1)  ปัญหาการไม่อยู่ในพื้นที่ของกลุ่มเป้าหมายคนไร้รัฐไร้สัญชาติ ปัญหาดังกล่าวเป็น
อุปสรรคส าคัญในการขับเคลื่อนการแก้ไขสัญชาติและสถานะบุคคลในพ้ืนที่อ าเภอแม่จริม เพราะ
กลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลที่อพยพไปอยู่ต่างพ้ืนที่กลุ่มนี้ 

2)  ปัญหาด้านการหาพยานหลักฐานในการยื่นค าขอสัญชาติหรือสถานะบุคคล จากการ
สัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มกับกลุ่มตัวอย่างพบว่าการขาดพยานเอกสารหรือพยานบุคคลคนมีผลท าให้
กลุ่มคนไร้รัฐมไิด้รับการแกไ้ขปัญหาสถานะของตน 

3)  ปัญหาจ านวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ผู้วิจัยพบว่าเจ้าหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบโดยตรง
และมีความช านาญงานด้านสัญชาติและสถานะบุคคลของอ าเภอแม่จริมมีเพียง 1 คน ซึ่งท าให้ไม่สามารถ
ขับเคลื่อนงานได้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้ทุกราย 

4)  ข้อเสนอแนะต่อการแก้ปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคล พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความ
ประสงค์ให้แก้ไขปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง  ๆ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและภาระ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 

 
สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

 
1.  ปัจจัยด้านความชัดเจนของนโยบายการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคล 

 จากการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านความชัดเจนของนโยบายในการด าเนินการแก้ปัญหาสัญชาติ
และสถานะบุคคลมีผลต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลในพ้ืนที่อ าเภอแม่จริม
เป็นอย่างมากกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ เห็นว่าความชัดเจนของแนวทางการ
แก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลจะช่วยให้การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่มีความมั่นใจ กล้าปฏิบัติ ลด
ความผิดพลาดและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เช่นเดียวกันกับข้อคิดเห็นของกลุ่มผู้ได้รับการก าหนด
สัญชาติและสถานะบุคคลที่เห็นว่าแนวทางที่ชัดเจนจะท าให้กลุ่มคนไร้รัฐไร้สัญชาติไม่เสียโอกาสอันพึง
มีของตน สอดคล้องกับแนวคิดของ Van Meter and Van Horn (1976, อ้างถึงใน สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 
2562, น. 503) ที่กล่าวว่าผู้ปฏิบัติจะไม่ยอมท าตามถ้าไม่มีการสื่อสารข้อความให้ทราบอย่างชัดเจน
หรือเพียงพอกับสิ่งที่ผู้ปฏิบัติต้องกระท า และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนน หนูทอง (2560) ที่ได้
ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการน านโยบายคืนสัญชาติคนไทยพลัดถิ่นตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับ
ที่ 5) พุทธศักราช 2555 ไปปฏิบัติในพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง พบว่า การน านโยบายการขอคืน
สัญชาติไปปฏิบัตินั้นวัตถุประสงค์ของนโยบายขอคืนสัญชาติต้องมีความชัดเจนและต้องก าหนดเป็น
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แนวทางในการปฏิบัติในทุกระดับของกระบวนการขอคืนสัญชาติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยาณี 
กปิตถัย (2562) ได้ศึกษาเรื่อง การน านโยบายแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาไปปฏิบัติในพ้ืนที่จังหวัด
สระแก้ว พบว่าการน านโยบายไปปฏิบัติในพ้ืนที่ต้องมีการแปลงนโยบายที่ได้มีการก าหนดไว้ใน
ลักษณะที่เป็นนามธรรมให้มีความเป็นรูปธรรมเพ่ือให้มีความสอดคล้องระหว่างการวางแผนกับปัจจัย
แวดล้อมต่างๆ ภายใต้ความเหมาะสมของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ 
 2.  ปัจจัยด้านการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานและกลุ่มคนไร้รัฐไร้สัญชาติ 
 จากการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านการสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน า
นโยบายการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลไปปฏิบัติ โดยเฉพาะการถ่ายทอดค าสั่งจากส่วน
ราชการไปยังกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ควรมีความชัดเจน ตรงประเด็น เข้าใจง่ายควรใช้ภาษาท้องถิ่น
เพ่ือให้สื่อความหมายได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนน หนูทอง (2560) ได้
ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการน านโยบายคืนสัญชาติคนไทยพลัดถิ่นตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับ
ที่ 5) พุทธศักราช 2555 ไปปฏิบัติในพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง ผลการศึกษาพบว่า การสื่อสาร
ข้อมูลระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและคนไทยพลัดถิ่นให้เข้าใจตรงกันในวัตถุประสงค์ของนโยบาย จะมี
ผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 3.  ปัจจัยด้านกฎหมาย 
 จากการศึกษาพบว่า กฎหมายมีผลต่อการแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติในพ้ืนที่เป็นสิ่งที่
ก าหนดกฎเกณฑ์และช่องทางการขอสัญชาติและสถานะบุคคล การก าหนดหรือการออกกฎหมายใน
เรื่องใดๆก็จะส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาด้านนั้นๆ เพราะได้ยกเลิกหรือผ่อนปรนกฎเกณฑ์ต่างๆ ท าให้
สามารถแก้ไขปัญหาได้ ซึ่งการผลักดันให้มีการผ่านกฎหมายต้องกระท าในระดับนโยบายโดยรัฐบาล 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประทีป นทีทวีวัฒน์ (2551) ศึกษาเรื่อง นโยบายการแก้ไขปัญหาคนไร้
สัญชาติ : ปัญหาในการน านโยบายไปปฏิบัติ พบว่า รัฐขาดความชัดเจนและความจริงใจในการแก้ไข
ปัญหา เป็นเพราะเห็นว่าไม่ใช่ปัญหาเร่งด่วนของประเทศหรือมีผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างมากนัก 
เพียงแต่ควบคุม และจ ากัดไม่ให้ชนกลุ่มน้อยต่างๆ เหล่านี้ไปสร้างปัญหาต่อไป ดังนั้นจึงปล่อยให้เป็น
หนา้ที่ของหน่วยงานระดับปฏิบัติในการจัดการ ควบคุมดูแล และแก้ไขปัญหากันเอง 
 4.  ปัจจัยลักษณะของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ 
 จากการศึกษาพบว่าประเด็นลักษณะของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ เช่น จ านวน
เจ้าหน้าที่ ล าดับการบังคับบัญชา และความสัมพันธ์ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานล้วนมีผลต่อการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลทั้งในเรื่องของความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา
และความส าเร็จในการแก้ไขปัญหา สอดคล้องกับงานวิจัยของประทีป นทีทวีวัฒน์ (2551) ศึกษาเรื่อง 
นโยบายการแก้ไขปัญหาคนไร้สัญชาติ: ปัญหาในการน านโยบายไปปฏิบัติ พบว่า ความพอเพียงของ
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ทรพัยากร การขาดแคลนบุคลากร เนื่องจากหน่วยงานในระดับปฏิบัติมีจ านวนบุคลากรอยู่อย่างจ ากัด 
อีกทั้ง บุคลากรที่มีอยู่ก็ขาดความรู้ความสามารถในงานที่ปฏิบัติ เนื่องจากบุคลากรมาจากการจ้าง
เหมาชั่วคราว พอหมดภารกิจก็เลิกจ้าง หากได้งบประมาณใหม่ก็จะมีการจ้างใหม่ ซึ่งอาจจะไม่ใช่
บุคลากรเดิมท่ีเคยท างาน ท าให้ต้องมาเริ่มต้นเรียนรู้ และฝึกฝนกันใหม่ 
 5.  ปัจจัยด้านทรัพยากรนโยบาย 
 จากการศึกษาพบว่าทรัพยากร เครื่องมือในการอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน รวมถึง
งบประมาณในการด าเนินการล้วนเป็นปัจจัยทีมีผลต่อการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคล
สอดคล้องกับงานวิจัยของประทีป นทีทวีวัฒน์ (2551) ศึกษาเรื่อง นโยบายการแก้ไขปัญหาคนไร้
สัญชาติ : ปัญหาในการน านโยบายไปปฏิบัติ พบว่า ความพอเพียงของทรัพยากรและการขาดแคลน
งบประมาณในการน านโยบายการแก้ไขปัญหาคนไร้สัญชาติเป็นปัญหาหนึ่งในการน านโยบายไปปฏิบัติ
ซึ่งส่งผลให้การแก้ไขปัญหาไม่มีความต่อเนื่อง 
 6.  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม  
 จากการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงสถานการณ์ทางเมืองมีผลต่อการ
ขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคล และส่งผลต่อความร่วมมือของคนไร้รัฐไร้
สัญชาติในการมาติดต่อกับทางราชการ แตกต่างจากข้อค้นพบในงานวิจัยของประทีป นทีทวีวัฒน์ 
(2551) ศึกษาเรื่อง นโยบายการแก้ไขปัญหาคนไร้สัญชาติ : ปัญหาในการน านโยบายไปปฏิบัติ พบว่า
ปัญหาในการน านโยบายการแก้ปัญหาคนไร้สัญชาติไปปฏิบัติ คือ ขาดการสนับสนุน และความร่วมมือ
จากคนไร้สัญชาติ กล่าวคือคนไร้สัญชาติขาดความกระตือรือร้น ความเอาใจใส่ ตลอดจนไม่ยอมปฏิบัติ
ตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ รวมถึงขาดความเข้าใจในขอบเขตของสิทธิและหน้าที่ของการได้มาซึ่ง
สัญชาติไทย เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไปคนไร้รัฐไร้สัญชาติเริ่ม
ตระหนักถึงสิทธิที่ตนจะได้รับจากการได้สัญชาติไทย 
 7.  ปัจจัยด้านความร่วมมือของผู้ปฏิบัติงาน 
 จากการศึกษาพบว่า ประเด็นปัจจัยด้านความร่วมมือของผู้ปฏิบัติงานเป็นปัจจัยที่ส าคัญ
ล าดับแรกๆ ที่จะเป็นสิ่งที่ก าหนดว่าการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลจะประสบความส าเร็จ
หรอืไม่เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานจะเป็นผู้น านโยบายไปปฏิบัติกับกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ชนน หนูทอง (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการน านโยบายคืนสัญชาติคนไทยพลัดถิ่นตาม
พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2555 ไปปฏิบัติในพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดระนองซึ่ง
พบว่า การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับตัวแสดงที่หลากหลาย แต่ที่ส าคัญคือ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือข้าราชการที่เป็นกลไกส าคัญท่ีจะท าให้นโยบายของรัฐบรรลุเป้าหมายและประสบ
ความส าเร็จ  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยาณี กปิตถัย (2562) ได้ศึกษาเรื่อง การน านโยบาย
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แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาไปปฏิบัติในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว พบว่า ความส าเร็จของการน า
นโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับปัจจัยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่เพราะต้องมีการประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ในการปฏิบัติงาน 
 8.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1)   ควรด าเนินการแก้ไขกฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ
ปัจจุบันเพื่อลดขั้นตอนในการด าเนินงานบางประการที่มีความซ ้าซ้อนกันในทางปฏิบัติ  

2)   ควรให้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถเข้าถึง
ฐานข้อมูลซึ่งมีความจ าเป็นต่อการพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลผู้ไร้รัฐไร้สัญชาติซึ่งจะขอสัญชาติ (ฐานข้อมูล
ทะเบียนประวัติอาชญากร , ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร , ฐานข้อมูลคดี) เพ่ือความสะดวกในการ
ตรวจสอบ 

3)   ควรจัดสรรบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านสัญชาติและสถานะบุคคลให้มีความ
สอดคล้องกับปริมาณงานและกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ รวมถึงการพัฒนาทักษะความรู้ของผู้ปฏิบัติงาน
ให้มีความเชี่ยวชาญในงานมากขึ้น 

4)   ควรน ากระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ เอกชน ประชา
สังคม และชุมชนเข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติ เช่น ปัญหาการสื่อสารระหว่าง
เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงานกับคนไร้รัฐไร้สัญชาติ 
 9.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1)  ควรด าเนินการศึกษาการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลในพ้ืนที่ที่มีกลุ่ม
คนไร้รัฐไร้สัญชาติอาศัยเป็นจ านวนมากและเพ่ิมจ านวนผู้ให้ข้อมูลในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้มีจ านวนมาก
ขึ้นเพ่ือให้ได้ขอ้มูลที่แม่นตรงขึ้น 

2)  ควรศึกษาเกี่ยวกับมิติอ่ืนๆ เกี่ยวกับปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติ เช่น มิติด้านสิทธิ 
เสรีภาพ ด้านการเมือง และด้านการศึกษา เป็นต้น เพ่ือให้เขา้ใจในทุกๆ บริบทของคนไร้รัฐไร้สัญชาติ 
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ภาวะผู้น าใฝ่บริการที่มผีลต่อประสิทธภิาพการให้บริการ กรณีศึกษา ก านัน 
ผูใ้หญ่บ้าน สังกัดที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองก าแพงเพชร 

จังหวัดก าแพงเพชร 
 

สาวิตรี  ขันแก้ว* 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา 1) ระดับภาวะผู้น าใฝ่บริการที่มีผลกับประสิทธิภาพการ

ให้บริการของก านันผู้ใหญ่บ้าน 2) ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของภาวะผู้น าใฝ่บริการต่อ
ประสิทธิภาพการท างาน 3) ปัจจัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการให้บริการของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน สังกัดที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองก าพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร ประชากรที่
ท าการศึกษา คือ ก านัน จ านวน 15 คน และผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 208 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่า t-Test และค่า F-test หรือ One Way ANOVA และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน Pearson Correlation Coefficient (r) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้น าใฝ่บริการที่มีผลกับประสิทธิภาพการให้บริการของก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงจากค่าสูงที่สุดถึงต ่าสุด ได้ดังนี้  1.1 ด้านเป็นผู้
พิทักษ์รักษา 1.2 ด้านการดูแลทางจิตใจและวิญญาณ 1.3 ด้านมุ่งมั่นพัฒนาคน 1.4 ด้านความ
ตระหนักในตนเอง 1.5 ด้านการสร้างชุมชน 1.6 ด้านการคาดการณ์ล่วงหน้าได้ 1.7 ด้านการเข้าใจ
ความรู้สึกผู้อื่น 1.8 ด้านการฟังที่ด ี1.9 ด้านกรอบความคิด 1.10 ด้านการโน้มน้าวใจคน ตามล าดับ 2) 
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยภาวะผู้น าใฝ่บริการทั้ง 10 ด้าน ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างานของก านันผู้ใหญ่บ้าน โดยภาพมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 เมื่อพิจารณาในรายด้าน มีค่าความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูง จ านวน 2 ด้าน คือ ด้านการสร้าง
ชุมชน และ ด้านความตระหนักในตนเอง มีค่าความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง จ านวน 8 ด้าน คือ 
ด้านการคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ด้านการรู้จักโน้มน้าวใจคน ด้านการมีกรอบความคิด ด้านการเป็นนัก
ฟังที่ดี ด้านการเข้าใจความรู้สึกผู้อ่ืน ด้านการมุ่งมั่นพัฒนาคน ด้านการเป็นผู้พิทักษ์รักษา และด้าน
การให้การดูแลทางจิตใจและวิญญาณ มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) 

 
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่เกีย่วข้องกับประสิทธิภาพในการให้บริการของก านันผู้ใหญ่บ้าน พบว่า 
เพศและอายุการท างานที่แตกต่างกันมีการประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนที่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าใฝ่บริการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



606 
 

บทความการศึกษาวิชาการศึกษาค้นควา้อิสระของ 
นักศกึษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก  

บทน า 

   
การปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนของก านันผู้ใหญ่บ้านในยุคปัจจุบัน มีความท้าทายอย่าง

มากเพราะต้องเผชิญกับปัญหาสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงไปของโลก ที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของก านันผู้ใหญ่บ้านอย่างมาก และการเปลี่ยนแปลงนั้นก่อให้เกิดผลกระทบทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม การเมือง และวัฒนธรรมอย่างก้าวกระโดด  โดยก านันผู้ใหญ่บ้านในฐานะผู้ซึ่ง
ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลประชาชน เปรียบเสมือนกับหน่วยบริการของประชาชนในระดับพ้ืนที่ ซึ่งมี
ความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดก็ได้รับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ก่อให้เกิดปัญหา
และอุปสรรคในการท างานเพ่ิมมากขึ้น เพราะในปัจจุบันประชาชนมีความคาดหวังในคุณภาพของการ
ให้บริการของผู้น าชุมชนมากข้ึน แต่บุคลากรยังขาดทักษะและความรู้ที่ทันสมัยในการบริหารจัดการ มี
ปัญหาในด้านการเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ พร้อมทั้งยังขาดทรัพยากรที่จ าเป็นโดยเฉพาะในด้าน
งบประมาณ ด้านก าลังคนเข้ามาขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายของภาครัฐให้บรรลุตาม
เป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพในการท างาน เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนผู้รับบริการ 
กลายเป็นปัญหาอุปสรรคที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของก านันผู้ใหญ่บ้าน และเกิดข้อร้องเรียนในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของก านันผู้ใหญ่บ้าน ตัวอย่างเช่น การร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่ ผู้น าไม่ใส่ใจความเป็นอยู่ของประชาชนในความรับผิดชอบ มีพฤติกรรมในเชิงชู้สาวหรือเล่นการ
พนัน การทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ การทุจริตในโครงการหรืองบประมาณที่ได้รับ หรือการไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบ กฎหมาย มีพฤติกรรมข่มขู่ ดูหมิ่นเหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง ประชาชน การละทิ้งหน้าที่
หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ เป็นต้น (ศุภิสรา ธารประเสริฐ, 2563)  

ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการปกครองประชาชนในพ้ืนที่  มีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐในระดับพ้ืนที่ เป็นผู้ที่ดูแลทุกข์สุข ความสงบเรียบร้อย และ
ป้องกันเหตุการณ์ภัยอันตรายในพ้ืนที่ จึงนับได้ว่า ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นบุคคลส าคัญ ที่ท าหน้าที่ใน
การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่ราษฎรในพ้ืนที่ เนื่องจากเป็นบุคคลที่อยู่
ใกล้ชิดกับประชาชนและทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี จึงสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ และยังเป็นตัวแทนประชาชนเชื่อมความสัมพันธ์ในการติดต่อ
ประสานงานกับทุกหน่วยงานในการขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือเป้าหมายหลักใน
การ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” น าไปสู่การเสริมสร้างชีวิตของประชาชนในทุกภาคส่วนตามสถานการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงไปของสังคม แต่จากการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคมในตามไปด้วย ท าให้ผู้ที่เป็นผู้น าในสังคมมีบทบาทการท างานที่
ท้าทายมากยิ่งขึ้น ภาวะผู้น าของก านันผู้ใหญ่บ้านจึงมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ด้านภาวะผู้น า 
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จากผู้น าที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนมาสู่ภาวะผู้น าแบบใฝ่บริการ เป็นผู้น าที่ค านึงถึงใจผู้อื่น มุ่งเน้นใน
การให้บริการท าให้ผู้รับบริการประทับใจ เน้นความส าคัญของผู้น าที่มีต่อบุคลากร องค์กรมีผลงานที่ดี
ขึ้น เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ภาวะผู้น าที่เหมาะสมจึงควรมีลักษณะการอ านวยความสะดวกและการ
ควบคุมร่วมกัน ที่ส าคัญผู้น าจะท าตัวเสมือนผู้ให้บริการเพ่ือให้ทุกคนสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน สอดคล้อง
กับภาวะผู้น าใฝ่บริการ (Servant leadership) จึงจะเหมาะสมกับสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน 
 ด้วยเหตุดังดังกล่าว ก านันผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวใจหลักในการเป็นผู้น าในพ้ืนที่อ าเภอ พบว่า 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านสังกัดที่ท าการปกครอง ไม่มีผลงานที่โดดเด่นในด้านภาวะผู้น าแบบใฝ่บริการที่จะมี
ความเข้มแข็งมาก จึงต้องท าการศึกษารูปแบบการเป็นผู้น าใฝ่บริการที่ดีและสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด  
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
1)  เพ่ือศึกษาระดับภาวะผู้น าใฝ่บริการที่มีผลกับประสิทธิภาพการให้บริการของก านัน

ผู้ใหญ่บ้าน 
2)  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของภาวะผู้น าใฝ่บริการที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ

ท างาน 
3)  เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการให้บริการ 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 
การศึกษาเรื่อง “ภาวะผู้น าใฝ่บริการที่มีผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการ  กรณีศึกษา ก านัน 

ผู้ใหญ่บ้าน สังกัดที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร” ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา
ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยได้ท าการรวบรวมและน าเสนอแนวคิ ดและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องตามประเด็นดังต่อไปนี้ 

1.  แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้น าใฝ่บริการ (Servant Leadership)  
Greenleaf (1970) ได้เสนอแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้น าใฝ่บริการ (Servant Leadership) หรือ

เรียกว่า ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ Greenleaf (1970) ได้อธิบายความหมายของภาวะผู้น าแบบใฝ่แบบ
บริการไว้ว่า เป็นการปฏิบัติที่บุคคลเลือกเป็นฝ่ายบริการเป็นอันดับแรก รูปแบบของภาวะผู้น าที่เน้น
การให้บริการผู้อ่ืน ส่งเสริมความส าคัญของชีวิตกลุ่ม และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยมีจุดเน้นที่
บทบาทในการน าโดยใช้การสั่งการให้น้อยที่สุดและผู้น าเพ่ิมบทบาทการเป็นผู้ให้บริการแก่ผู้ตามมาก
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ขึ้น กรีนลีฟมองภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่วัฒนธรรมใหม่ โดยสร้าง
สภาพแวดล้อมภาวะผู้น าในเชิงบวกสอดคล้องกับ Daft (2002, p. 214) ที่กล่าวว่า ภาวะผู้น าแบบใฝ่
บริการ คือ การมองข้ามผ่านผลประโยชน์ส่วนตนเพ่ือให้ในสิ่งที่ผู้อ่ืนต้องการคอยช่วยให้ผู้อื่นได้พัฒนา 
และเกิดความเจริญงอกงาม รวมทั้งมีการให้โอกาสผู้อ่ืนได้ก้าวหน้า เป้าหมายหลักของผู้น าแบบนี้ คือ
การช่วยผู้อ่ืนให้ประสบความส าเร็จ ในส่วนของ Yukl (2002, อ้างถึงใน บังอร ไชยเผือก, 2550, น. 
19) ให้ทัศนะเกี่ยวกับภาวะผู้น าแบบใฝ่บริการว่าเป็นการแสดงถึงความมีจริยธรรม คือ การให้บริการ
แก่ผู้ตามท้ังในด้านการบ ารุงทะนุถนอม ปกป้อง รักษาและให้อ านาจแก่ผู้ตาม เพ่ือช่วยเหลือให้ผู้ตามมี
ความสามารถเพ่ิมขึ้นฉลาดขึ้นและปรารถนาที่จะรับผิดชอบในงานที่ตนเองท ามากขึ้น และ  
Laub (2004, อ้างถึงใน ปองภพ ภูจอมจิตร, 2555, น. 125) ก็ให้ค าจ ากัดความของภาวะผู้น าแบบใฝ่
บริการไว้ว่า เป็นการเข้าใจและปฏิบัติ ซึ่งถือเอาความต้องการของผู้อ่ืนอยู่เหนือผลประโยชน์ของ
ตนเอง และเพ่ิมคุณค่าในการพัฒนาผู้อ่ืน ตลอดจนสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ กลุ่มปฏิบัติอย่าง
ตรงไปตรงมา แสดงสภาวะผู้น าเพ่ือความต้องการของผู้ อ่ืน และเพ่ือการกระจาย อ านาจ และ
สถานภาพแก่ความต้องการที่มีร่วมกันของแต่ละคน และกลุ่มที่สามให้นิยามค าว่าภาวะ ผู้น าใฝ่บริการ
ในหลายมิติ โดยให้ความส าคัญทั้งในด้านวิสัย ทัศน์ผู้น าคุณธรรม จริยธรรม การบริการและคุ้มครอง
ดูแลรักษา (Guardianship) ตลอดจนให้ความส าคัญกับการสร้างความร่วมมือร่วมใจ (Engagement 
Building) ในการท างานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

กล่าวโดยสรุป ภาวะผู้น าใฝ่บริการ (Servant Leadership) หมายถึง ลักษณะของผู้น าที่ให้
ความส าคัญกับผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงออกถึงความรักที่แฝงอยู่ในรูปของคุณธรรมในจิตใจ มีศีลธรรม 
ให้เกียรติผู้ใต้บังคับบัญชาโดยยอมรับฟังความคิดเห็น เสียสละส่วนตัวเพ่ือสนับสนุนการท างานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา มีมุมมองถึงการเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานมีความ
เชื่อถือไว้วางใจต่อการปฏิบัติงานของผู้ใต้บัญชามีการให้อ านาจในการปฏิบัติงานเพ่ือเป็นการสนับสนุน
การท างานสามารถตระหนักรู้ปัญหาในการท างานคอยให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา มีการสร้างชุมชนในองค์การหรือหน่วยงานเพื่อให้เรารักสามัคคีภายใน
องค์การ 

2.  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 
Millet (1954) ให้นิยามค าว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการปฏิบัติงานที่ท าให้เกิดความพึง

พอใจและได้รับผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งความพึงพอใจ หมายถึงความพึงพอใจในการ
บริการให้แก่ประชาชน โดยพิจารณาได้ ดังนี้  

1)  การให้บริการอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน (Equitable Service) หมายถึง ความ
ยุติธรรมในการบริหารงานภาครัฐที่มีฐานของความคิดว่าทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้น ประชาชนทุกคน
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จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกแง่มุมของกฎหมายไม่มีการแบ่งแยก
กีดกันในการให้บริการประชาชนจะได้รับการปฏิบัติในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลที่ใช้มาตรฐานการ
ให้บริการเดียวกัน  

2)  การบริการอย่างรวดเร็วทันเวลา (Timely Service) ในการให้บริการจะต้องมอง
ว่าการให้บริการจะต้องตรงเวลา ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะถือว่าไม่มีประสิทธิผลเลย
ถ้าไม่มีการตรงเวลาซึ่งจะสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน  

3)  การให้บริการอย่างทันเวลา (Ample Service) การให้บริการจะต้องมีลักษณะที่
มีจ านวนการให้บริการ 

4)  สถานที่ ให้ บ ริ ก ารอย่ าง เหม าะสม  (The Right Quantity at the Right 
Geographical Location) Millett (1954) เห็ นว่ าความเสมอภาคหรือการตรงเวลาจะ ไม่ มี
ความหมายเลย ถ้ามีจ านวนการให้การบริการที่ไม่เพียงพอและสถานที่ตั้งที่ให้บริการสร้างความไม่
ยุติธรรมให้เกิดข้ึนแก่ผู้รับบริการ  

5)  การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) การให้บริการที่เป็นไป
อย่างสม ่าเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณชนเป็นหลักไม่ใช่ยึดตามความพอใจของหน่วยงานที่
ให้บริการว่าจะให้หรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได้  

6)  การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progression Service) การให้บริการที่มีการ
ปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพหรือความสามารถ
ที่จะท าหน้าที่ได้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม  

ส่วนทางด้าน Emerson (1912, pp. 1853-1931) ได้น าเอาวิธีการจัดการแบบวิทยาศาสตร์
มาบริหารงานคือ การบริหารตามหลักวิทยาศาสตร์จะต้องมีการค้นพบ การทดลองและการ
ประเมินผล แล้วจึงน าเอาข้อมูลเหล่านั้น มาก าหนดเป็นหลักการบริหาร ใช้เพ่ือปรับปรุงการจัดการกับ
ประสิทธิภาพของคน โครงสร้าง และเป้าหมายขององค์กร เพ่ือผลตอบแทนที่สมเหตุสมผล ซึ่ง
องค์ประกอบของหลักประสิทธิภาพ 12 ประการ ได้แก่  

1)  ก าหนดจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน (Clearly Defined Ideal) ก่อนปฏิบัติภารกิจใด ผู้
ปฏิบัติต้องทราบจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนเพ่ือลดความคลุมเครือและความไม่แน่นอน  

2)  ใช้หลักเหตุผลทั่วไป พิจารณาจากความน่าจะเป็นไปได้ของงาน (Common 
Sense) ต้องส ารวจตรวจตราค้นหาปัญหาต่าง ๆ ในองค์กร แล้วจะพบความเชื่อมโยงของปัญหาต่าง ๆ 
ค่อย ๆ หาทางแก้ไขไม่หยุดยั้งและต่อเนื่องไป  

3)  รับค าแนะน าที่ดี เพ่ือการตัดสินใจที่ถูกต้องสมบูรณ์ (Competent Counsel) 
ใจกว้าง ยินดี พร้อมรับค าแนะน าจากผู้อ่ืน เลือกสรรทีมงานให้ค าปรึกษา  
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4)  วินัย (Discipline) รักษาระเบียบวินัยในการท างาน  
5)  ความยุติธรรม (Fair Deal) บริหารงานอย่างมีเหตุผลหนักแน่นเสมอ  
6)  มีข้อมูลที่เชื่อถือได้เป็นปัจจุบัน ถูกต้องและแน่นอน (Reliable, Diate, Accurate, 

and Permanent Records)  
7)  มคีวามฉับไวในการด าเนินการ รายงานผลการด าเนินงานทุกระยะ (Dispatching)  
8)  มีมาตรฐานงานและตารางงานที่แน่นอนชัดเจน (Standards and Schedules) 

ปฏิบัติหน้าที่ได้ส าเร็จตามมาตรฐานตัวชี้วัดทุก ๆ งาน  
9)  ผลงานได้มาตรฐาน (Standardized Conditions)  
10)  การปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน (Standardized Operations) รักษามาตรฐาน

ของวิธีการปฏิบัติงาน  
11)  มีค าสั่ งการปฏิบั ติ งานที่ มีมาตรฐานระบุ ไว้  (Written Standard-practice 

Instructions)  
12)  การให้รางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานดี (Efficiency Reward) มีความเที่ยงธรรม มี

มาตรฐานเดียวกันในการให้ผลตอบแทนหรือรางวัล ซึ่ง Peterson and Plowman (1953) ได้ให้
แนวคิดที่ใกล้เคียงกับ Emerson (1912) แต่ลดทอนบางข้อลงได้องค์ประกอบของประสิทธิภาพ 4 
ประการ ได้แก่  

(1)  คุณภาพของงาน (Quality) จะต้องมีคุณภาพสูง  
(2)  ปริมาณงาน (Quantity) งานที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปตามความคาดหวัง

ของหน่วยงาน  
(3)  เวลา (Time) เวลาที่ใช้ในการด าเนินงานต้องเหมาะสมกับงานและทันสมัย  
(4)  ค่าใช้จ่าย (Costs) ในการด าเนินการทั้งหมดจะต้องเหมาะสมกับงาน ใช้

ต้นทุนน้อยได้ประสิทธิภาพสูง ซึ่งสอดคล้องกับ Certo (2000, p. 9) ที่ได้ให้นิยามค าว่าประสิทธิภาพ 
คือ เป็นวิธีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือให้เกิดความสิ้นเปลืองน้อยที่สุดโดยสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายโดย
ใช้ทรัพยากรต ่าสุด Millet (1954) ได้กล่าวว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการปฏิบัติงานที่ท าให้เกิด
ความพึงพอใจ และได้รับผลก าไรจากการปฏิบัติงาน ซึ่งความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจในการ
บริการให้กับประชาชน โดยพิจารณาจาก เช่น การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน การให้บริการอย่าง
รวดเร็วทันเวลา การให้บริการอย่างเพียงพอ การให้บริการอย่างต่อเนื่อง และการให้บริการอย่าง
ก้าวหน้า เป็นต้น โดยสมใจ ลักษณะ (2544) ได้กล่าวว่า การมีประสิทธิภาพในการท างานของตัว
บุคคล หมายถึงการท างานให้เสร็จ โดยสูญเวลาและเสียพลังงานน้อยที่สุด ได้แก่การท างานได้เร็ว และ
ได้งานที่ดี บุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการท างาน เป็นบุคลากรที่ตั้งใจในการปฏิบัติงานเต็ม
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ความสามารถ ใช้กลวิธี หรือเทคนิคการท างานที่จะสร้างผลงานได้มาก เป็นผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่
น่าพอใจ โดยสิ้นเปลืองต้นทุน ค่าใช้จ่าย พลังงาน และเวลาน้อยที่สุด และสิริวดี ชูเชิด (2556) ได้
กล่าวว่า ประสิทธิภาพการท างาน หมายถึง ความสามารถและทักษะในการกระท าของบุคคลของ
ตนเอง หรือของผู้อ่ืนให้ดีขึ้น เจริญขึ้น เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของตนเองและขององค์กร อันจะท าให้
ตนเอง ผู้อื่นและองค์กร เกิดความพึงพอใจและสงบสุขในที่สุด 

 กล่าวโดยสรุป เป้าหมายของการท างานที่มีประสิทธิภาพนั้น คือการสร้างความพึงพอใจใน
การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน หากเราสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนได้ครบทุก
ด้านก็แสดงให้เป็นว่าการปฏิบัติหน้าที่นั้นย่อมมีประสิทธิภาพ โดยมีตัวแปรในการวัดประสิทธิภาพใน
การให้บริการ ได้แก่ ความเสมอภาคในการให้บริการ การบริการที่รวดเร็วและทันเวลา สถานที่มีความ
พร้อมในการให้บริการ การให้บริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะแล้วเสร็จ การให้บริการมี
ความก้าวหน้าอยู่เสมอ มีจุดมุ่งหมายในการให้บริการ มีความยุติธรรม มีมาตรฐานในการท างาน งาน
บริการมีคุณภาพและปริมาณตามความต้องการ รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับผลงาน 

 

วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศกึษา 
 
จากการศึกษาเอกสาร แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าใฝ่บริการ โดยผู้วิจัยได้น า

ทฤษฎีภาวะผู้น าใฝ่บริการ (Servant leadership) ของ กรีนลีฟ (Greenleaf) มาเป็นกรอบแนวคิดใน
การวิจัย โดยตัวแปรในการศึกษา ประกอบด้วยตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ซึ่ งตัวแปรอิสระ ได้แก่ 
ตัวแปรลักษณะส่วน(เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการท างาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน) ตัว
แปรคุณลักษณะของภาวะผู้น าใฝ่บริการ ประกอบด้วย 10 ประการ (เป็นนักฟังที่ดี เข้าใจความรู้สึก
ผู้อื่น ให้การดูแลทางจิตใจและวิญญาณ มีความตระหนักในตนเอง รู้จักโน้มน้าวใจคน มีกรอบความคิด 
คาดการณ์ล่วงหน้าได้ เป็นผู้ให้บริการ มุ่งมั่นพัฒนาคน และสร้างชุมชน ) และตัวแปรตาม คือ 
ประสิทธิภาพในการท างาน จากตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ได้จากการศึกษา สามารถก าหนดเป็น
กรอบแนวคิดในการศึกษาได้ ดังภาพ 
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วิธีการวิจัย 

 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในสังกัดที่ท าการปกครองอ าเภอเมือง

ก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร จ านวนทั้งสิ้น 223 คน ขอบเขตข้อมูลด้านพ้ืนที่  แบ่งเขตการ
ปกครองเป็น 16 ต าบล มีข้อยกเว้น 1 ต าบล เนื่องจากเป็นเขตพ้ืนที่การปกครองของเทศบาล ท าให้
เหลือ 15 ต าบล และแบ่งเป็นหมู่บ้าน 223 หมู่บ้าน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564) ท าการ

ตัวแปรคุณลักษณะของภาวะผู้น าใฝ่บริการ 
1. เป็นนักฟังที่ดี (Listening) 
2. เข้าใจความรู้สึกผู้อ่ืน (Empathy) 
3. ให้การดูแลทางจิตใจและวิญญาณ (Healing) 
4. มีความตระหนักในตนเอง (Awareness) 
5. รู้จักโน้มน้าวใจคน (Persuasion) 
6. มีกรอบความคิด (Conceptualization) 
7. คาดการณ์ล่วงหน้าได้ (Foresight)  
8. เป็นผู้พิทักษ์รักษา (Stewardship) 
9. มุ่งม่ันพัฒนาคน (Commitment to the 

growth of people)  
10. สร้างชุมชน (Building community) 

ประสิทธิภาพในการบริการ 

 

ตัวแปรลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ 
• เพศ 
• อายุ  
• ระดับการศึกษา  
• ระยะเวลาในการท างาน 
• รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ตัวแปรตาม (Dependent) 

Variables) 
ตัวแปรอิสระ (Independent) 

Variables) 
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แจกแบบสอบถามประชากรทั้ งหมด 223 คน โดยผู้วิจัยแจกแบบสอบถามด้วยตนเองและน า
แบบสอบถามที่ได้รับคืน มาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถาม จากนั้นน าข้อมูล
ไปประมวลผลผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS และเสนอผลการศึกษาโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉลี่ย (X ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแจกแจงความถี่ (Frequency) การวิเคราะห์
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
และการหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน  (Coefficient 
Correlation)  

 

สมมติฐานการวิจัย 
 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการให้บริการ 
1.1 เพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการแตกต่างกัน 
1.2 อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการแตกต่างกัน 
1.3 ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการแตกต่างกัน 
1.4 ระยะเวลาในการท างานที่แตกตา่งกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการแตกต่างกัน 
1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการแตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 2 คุณลักษณะของผู้น าใฝ่บริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพใน

การให้บริการ 
2.1 การเป็นนักฟังที่ดมีีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการให้บริการ 
2.2 การเข้าใจความรู้สึกผู้อ่ืนมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการให้บริการ 
2.3 การให้การดูแลทางจิตใจและวิญญาณมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการ

ให้บริการ 
2.4 การมคีวามตระหนักในตนเองมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการให้บริการ 
2.5 การรู้จักโน้มน้าวใจคนมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการให้บริการ 
2.6 การมีกรอบความคิดมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการให้บริการ 
2.7 การคาดการณ์ล่วงหน้ามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการให้บริการ 
2.8 การเป็นผู้ผู้พทิักษร์ักษามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการให้บริการ 
2.9 การมุ่งมั่นพัฒนาคนมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการให้บริการ 
2.10 การสร้างชุมชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการให้บริการ  
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ผลการศึกษา 
 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพใน

การให้บริการของก านันผู้ใหญ่บ้าน 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพทั่วไปของประชากรจากแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนทั้งหมด 

223 ชุด สามารถจ าแนกได้เป็น เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการท างาน และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ท าการวิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 
โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางแสดงค่าความถี่และร้อยละของข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล ความถี่ (คน) ร้อยละ (%) 
เพศ 1) ชาย 174 78.03 

2) หญิง 49 21.97 

 รวม 223 100.00 
อาย ุ 1) 25 – 30 ปี 2 0.90 

2) 31 – 35 ปี 3 1.35 
3) 36 – 40 ปี 12 5.38 
4) 41 – 45 ปี 24 10.76 
5) 46 – 60 ปี 182 81.61 

 รวม 223 100.00 
ระดับการศึกษา 1) ประถมศึกษา 78 34.98 

2) มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 118 52.91 
3) อนุปริญญา 8 3.59 
4) ปริญญาตร ี 17 7.62 
5) สูงกว่าปริญญาตร ี 2 0.90 

 รวม 223 100.00 
ระยะเวลาในการท างาน 1) น้อยกว่า 2 ปี 29 13.00 

2) 2-5 ปี 50 22.42 
3) 6 – 10 ปี 76 34.08 
4) มากกว่า 10 ปี   68 30.49 

 รวม 223 100.00 
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ปัจจัยส่วนบุคคล ความถี่ (คน) ร้อยละ (%) 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 1) 0 - 10,000 บาทต่อเดือน 92 41.26 
2) 10,001 - 20,000 บาทต่อเดือน 59 26.46 
3) 20,001 - 30,000 บาทต่อเดือน 56 25.11 
4) 30,001 - 40,000 บาทต่อเดือน 16 7.17 
5) มากกว่า 40,000 บาทต่อเดือน 0 0 

 รวม 223 100.00 

 
จากตารางแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของประชากร พบว่า ประชากรที่

ศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 78.03 ประชากรที่ศึกษาส่วนใหญ่อยู่
ในช่วงอายุตั้งแต่ 46 - 60 ปี จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 81.61 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 41 – 45 
ปี  จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 10.76 ประชากรที่ศึกษาส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา/เทียบเท่า จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 52.91 รองลงมาเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 34.98 ประชากรที่ศึกษาส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการ
ท างาน 6-10 ปี จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 34.08 รองลงมามีระยะเวลาในการท างาน มากกว่า 
10 ปี จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 30.49 ล าดับถัดมามีระยะเวลาในการท างาน 2-5 ปี จ านวน 50 
คน คิดเป็นร้อยละ 22.42 และประชากรที่ศึกษาส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 0 - 10,000 
บาท จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 41.26 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 10,001 - 20,000 
บาท จ านวน 59 คน คิดเป็น 26.46 และรองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 20,001 – 30,000 
บาท จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 25.11  

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของก านันผู้ใหญ่บ้านต่อตัวแปรคุณลักษณะของ
ภาวะผู้น าใฝ่บริการ 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการโดยการศึกษาความคิดเห็นของก านันผู้ใหญ่บ้านในที่ท าการปกครอง
อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รับกลับ คืน 
จ านวนทั้งสิ้น 223 ชุด โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ย  ( ) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แสดงการวิเคราะห์ผลการศึกษา ดังตารางต่อไปนี้ 
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สรุปผลการวิเคราะห์สภาพภาวะผู้น าใฝ่บริการของก านันผู้ใหญ่บ้าน สังกัดที่ท าการปกครองอ าเภอ
เมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 
 

ภาวะผู้น าแบบใฝ่บริการของก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน 

( ) S.D. ระดับสภาพ
ภาวะผู้น า 

1. ด้านการฟังที่ดี 3.96 0.63 มาก 
2. ด้านเข้าใจความรู้สึกผู้อ่ืน 3.96 0.69 มาก 
3. ด้านการดูแลทางจิตใจและวิญญาณ 4.06 0.57 มาก 
4. ด้านความตระหนักในตนเอง 4.02 0.74 มาก 
5. ด้านการโน้มน้าวใจคน 3.94 0.63 มาก 
6. ด้านกรอบความคิด 3.95 0.65 มาก 
7. ด้านการคาดการณ์ล่วงหน้าได้ 3.97 0.60 มาก 
8. ด้านเป็นผู้พิทักษ์รักษา 4.13 0.69 มาก 
9. ด้านมุ่งมั่นพัฒนาคน 4.02 0.67 มาก 
10. ด้านการสร้างชุมชน 3.98 0.76 มาก 

รวม 4.00 0.66 มาก 

 
จากตารางแสดงผลการวิเคราะห์สภาพภาวะผู้น าแบบใฝ่บริการของก านันผู้ใหญ่บ้านสังกัดที่

ท าการปกครองอ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยระดับสภาพ
ภาวะผู้น าแบบใฝ่บริการอยู่ในระดับมาก ( = 4.00 ; S.D. = 0.66) เรียงล าดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ถึงต ่าสุด ได้ดังนี้ 1) ด้านเป็นผู้พิทักษ์รักษา ( = 4.13 ; S.D. = 0.69) 2) ด้านการดูแลทางจิตใจและ
วิญญาณ ( = 4.06 ; S.D. = 0.57) 3) ด้านมุ่งมั่นพัฒนาคน ( = 4.02 ; S.D. = 0.67) 4) ด้านความ
ตระหนักในตนเอง ( = 4.02 ; S.D. = 0.74) 5) ด้านการสร้างชุมชน ( = 3.98 ; S.D. = 0.76) 6) 
ด้านการคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ( = 3.97 ; S.D. = 0.60) 7) ด้านเข้าใจความรู้สึกผู้อ่ืน ( = 3.96 ; 
S.D. = 0.69) 8) ด้านการฟังที่ดี ( = 3.96; S.D. = 0.63) 9) ด้านกรอบความคิด ( = 3.95 ; S.D. = 
0.65) และ 10) ด้านการโน้มน้าวใจคน ( = 3.94 ; S.D. = 0.63) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ยทั้งหมดก็พบว่าทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และแต่ละด้านก็มีค่าเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกัน 
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของก านันผู้ใหญ่บ้านต่อตัวแปรประสิทธิภาพการ
ให้บริการ 

โดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive analysis) โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ย   ( ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แสดงการวิเคราะหผ์ลการศึกษา ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคดิเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการให้บริการของก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน สังกัดทีท่ าการปกครองอ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 
  

ประสิทธิภาพการให้บริการของก านันผู้ใหญ่บ้าน  S.D. การแปลผล
ระดับความ

คิดเห็น 
1. ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน

ทุกครั้ง 4.26 0.75 มาก 
2. ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและทันเวลา 3.96 0.67 มาก 
3. สถานที่ ให้บริการประชาชนมีความพร้อมในการ

ให้บริการ 4.00 0.76 มาก 
4. รับเรื่องจากประชาชนแล้ว มีการด าเนินการให้บริการ

อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จทุกครั้ง 4.13 0.70 มาก 
5. พัฒนาการให้บริการให้ก้าวหน้า มีการแก้ไขปรับปรุง 

และสรรหาวิธีการใหม่ๆ มาปรับใช้อยู่เสมอ 4.01 0.66 มาก 
6. มีจุดมุ่งหมายท่ีดีในการให้บริการทุกครั้ง 4.09 0.76 มาก 
7. มีความยุติธรรมในการให้บริการประชาชนเสมอ 4.37 0.79 มาก 
8. มีมาตรฐานในการท างานที่ชัดเจนและโปร่งใส 4.30 0.78 มาก 
9. การให้บริการประชาชนมีคุณภาพและปริมาณส าเร็จ

ตามความต้องการ 4.15 0.77 มาก 
10. ค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปมีความเหมาะสมกับผลงาน 4.10 0.81 มาก 

โดยรวม 4.14 0.62 มาก 
   
จากตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการให้บริการของก านัน

ผู้ใหญ่บ้าน สังกัดที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า มีค่าเฉลี่ย
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สภาพภาวะผู้น าโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.14 ; S.D. = 0.62) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความยุติธรรมในการให้บริการประชาชนเสมอ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
( = 4.37; S.D. = 0.79)รองลงมา คือ มีมาตรฐานในการท างานที่ชัดเจนและโปร่งใส มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ( = 4.30 ; S.D. = 0.78) ถัดมาเป็นการให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเท่าเทียม
กันทุกครั้ง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.26 ; S.D. = 0.75) การให้บริการประชาชนมีคุณภาพ
และปริมาณส าเร็จตามความต้องการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.15 ; S.D. = 0.77) การรับ
เรื่องจากประชาชนแล้ว มีการด าเนินการให้บริการอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จทุกครั้ง 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.13 ; S.D. = 0.70) ค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปมีความเหมาะสมกับผลงาน มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.10 ; S.D. = 0.81) มีจุดมุ่งหมายที่ดีในการให้บริการทุกครั้ง มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.09 ; S.D. = 0.76) พัฒนาการให้บริการให้ก้าวหน้า มีการแก้ไข
ปรับปรุง และสรรหาวิธีการใหม่ๆ มาปรับใช้อยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.01 ; S.D. = 
0.66) และสถานที่ให้บริการประชาชนมีความพร้อมในการให้บริการ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 
4.00 ; S.D. = 0.76) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด คือ การให้บริการประชาชนด้วยความ
รวดเร็วและทันเวลา ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.96 ; S.D. = 0.67) ตามล าดับ 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการให้บริการ 
  การทดสอบสมมติฐานย่อยที่ 1.1 เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการ

ให้บริการของก านันผู้ใหญ่บ้านที่แตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ประสิทธิภาพในการให้บริการ จ าแนกตามสถานภาพของเพศ พบว่า ก านันผู้ใหญ่บ้านที่มีเพศต่างกันมี
ประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

  การทดสอบสมมติฐานย่อยที่ 1.2 อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ จ าแนกตามสถานภาพของอายุ พบว่า ก านันผู้ใหญ่บ้านที่มีอายุแตกต่างกันมีประสิทธิภาพ
ในการให้บริการประชาชน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สรุปได้ว่า ก านัน
ผู้ใหญ่บ้านที่มีอายุแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการให้บริการไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

  การทดสอบสมมติฐานย่อยที่  1.3 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการให้บริการแตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ประสิทธิภาพในการให้บริการ จ าแนกตามสถานภาพของระดับการศึกษา พบว่า ก านันผู้ใหญ่บ้านที่มี
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ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สรุปได้ว่า ก านันผู้ใหญ่บ้านที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการ
ให้บริการไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

  การทดสอบสมมติฐานย่อยที่ 1.4 ระยะเวลาในการท างานที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการให้บริการแตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนความแตกต่างของ
ประสิทธิภาพในการให้บริการ จ าแนกตามสถานภาพของระยะเวลาในการท างาน พบว่า ก านัน
ผู้ใหญ่บ้านที่มีระยะเวลาในการท างานที่แตกต่างกัน จะมีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพใน
การให้บริการ จ าแนกตามสถานภาพของระยะเวลาในการท างาน แยกเป็นรายคู่โดยใช้วิธี LSD ในการ
วิเคราะห์ ก านันผู้ใหญ่บ้านที่มีระยะเวลาการท างานน้อยกว่า 2 ปี มีความแตกต่างกับระยะเวลาในการ
ท างาน 6-10 ปี และมากกว่า 10 ปี และระยะเวลาในการท างาน 2-5 ปี มีความแตกต่างกับระยะเวลา
ในการท างานมากกว่า 10 ปี จะมีประสิทธิภาพในการให้บริการที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 การทดสอบสมมติฐานย่อยที่ 1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการให้บริการแตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ประสิทธิภาพในการให้บริการ จ าแนกตามสถานภาพของรายได้ พบว่า ก านันผู้ใหญ่บ้านที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สรุปได้ว่า ก านันผู้ใหญ่บ้านที่มีรายได้แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการให้บริการไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 2 คุณลักษณะของผู้น าใฝ่บริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ 

  การทดสอบสมมติฐานย่อยที่ 2.1 การเป็นนักฟังที่ดีมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
ประสิทธิภาพในการให้บริการ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า การเป็นนักฟังที่ดีและ
ประสิทธิภาพในการให้บริการของก านันผู้ใหญ่บ้าน มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง กล่าวคือ หากก านันผู้ใหญ่บ้านมีทักษะการ
เป็นนักฟังที่ดีข้ึน ก็จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วย 

  การทดสอบสมมติฐานย่อยที่ 2.2 การเข้าใจความรู้สึกผู้อ่ืนมีความสัมพันธ์เชิง
บวกต่อประสิทธิภาพในการให้บริการ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า การเข้าใจความรู้สึกผู้อ่ืน
และประสิทธิภาพในการให้บริการของก านันผู้ใหญ่บ้าน มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง กล่าวคือ หากก านันผู้ใหญ่บ้านมีความ
เข้าใจความรู้สึกผู้อ่ืนมากขึ้น ก็จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วย 

  การทดสอบสมมติฐานย่อยที่  2.3 การให้การดูแลทางจิตใจและวิญญาณมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการให้บริการ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า การให้
การดูแลทางจิตใจและวิญญาณและประสิทธิภาพในการให้บริการของก านันผู้ใหญ่บ้าน มีความสัมพันธ์
กันในเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าความสัมพันธ์ในระดับต ่า กล่าวคือ หาก
ก านันผู้ใหญ่บ้านให้การดูแลทางจิตใจและวิญญาณมากขึ้น ก็จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการให้บริการ
ประชาชนไม่มาก 

  การทดสอบสมมติฐานย่อยที่ 2.4 การมีความตระหนักในตนเองมีความสัมพันธ์
เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการให้บริการ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า การมีความตระหนัก
ในตนเองและประสิทธิภาพในการให้บริการของก านันผู้ใหญ่บ้าน มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูง กล่าวคือ ก านันผู้ใหญ่บ้านมี
ความตระหนักในตนเองค่อนข้างสูงก็จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนได้ดีมากขึ้น 

  การทดสอบสมมติฐานย่อยที่ 2.5 การรู้จักโน้มน้าวใจคนมีความสัมพันธ์เชิงบวก
ต่อประสิทธิภาพในการให้บริการ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า การรู้จักโน้มน้าวใจคนและ
ประสิทธิภาพในการให้บริการของก านันผู้ใหญ่บ้าน มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง กล่าวคือ หากก านันผู้ใหญ่บ้านมีทักษะการ
รู้จักโน้มน้าวใจคนมากขึ้น ก็จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วย 

  การทดสอบสมมติฐานย่อยที่ 2.6 การมีกรอบความคิดมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
ประสิทธิภาพในการให้บริการ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า การมีกรอบความคิดและ
ประสิทธิภาพในการให้บริการของก านันผู้ใหญ่บ้าน มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง กล่าวคือ หากก านันผู้ใหญ่บ้านมีกรอบ
ความคิดในการท างานมากขึ้น ก็จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วย 

  การทดสอบสมมติฐานย่อยท่ี 2.7 การคาดการณ์ล่วงหน้ามีความสัมพันธ์เชิงบวก
ต่อประสิทธิภาพในการให้บริการ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า การคาดการณ์ล่วงหน้าและ
ประสิทธิภาพในการให้บริการของก านันผู้ใหญ่บ้าน มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง กล่าวคือ หากก านันผู้ใหญ่บ้ านมีทักษะใน
การคาดการณ์ล่วงหน้า ก็จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วย 

  การทดสอบสมมติฐานย่อยที่ 2.8 การเป็นผู้พิทักษ์รักษามีความสัมพันธ์เชิงบวก
ต่อประสิทธิภาพในการให้บริการ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า การเป็นผู้พิทักษ์รักษาและ
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ประสิทธิภาพในการให้บริการของก านันผู้ใหญ่บ้าน มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าความสัมพันธ์ในระดับต ่า กล่าวคือ หากก านันผู้ใหญ่บ้านมีทักษะการเป็นผู้ผู้
พิทักษ์รักษามากขึน้ ก็จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนไม่มาก 

  การทดสอบสมมติฐานย่อยที่ 2.9 การมุ่งม่ันพัฒนาคนมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
ประสิทธิภาพในการให้บริการ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า การมุ่งมั่นพัฒนาคนและ
ประสิทธิภาพในการให้บริการของก านันผู้ใหญ่บ้าน มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง กล่าวคือ หากก านันผู้ใหญ่บ้านมีทักษะการ
มุ่งม่ันพัฒนาคนมากขึ้น ก็จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วย 

  การทดสอบสมมติฐานย่อยที่ 2.10 การสร้างชุมชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
ประสิทธิภาพในการให้บริการ  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า การสร้างชุมชนและ
ประสิทธิภาพในการให้บริการของก านันผู้ใหญ่บ้าน มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างดี กล่าวคือ ก านันผู้ใหญ่บ้านมีทักษะการสร้าง
ชุมชนค่อนข้างดีก็จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนที่ดมีากข้ึน 
 
สรุปค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันของระดับภาวะผู้น าใฝ่บริการที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ 

(N=223) 
ภาวะผู้น าใฝ่บริการ ประสิทธิภาพในการให้บริการ 

Pearson 
Correlation(r) 

Sig  
(2-tailed) 

ระดับความสัมพันธ ์

ด้านการฟังที่ด ี .547** .001 ปานกลาง 
ด้านเข้าใจความรู้สึกผู้อื่น .534** .001 ปานกลาง 
ด้านการดูแลทางจิตใจและวิญญาณ .500** .001 ต ่า 
ด้านความตระหนักในตนเอง .714** .001 ค่อนข้างสูง 
ด้านการโน้มน้าวใจคน .581** .001 ปานกลาง 
ด้านกรอบความคิด .580** .001 ปานกลาง 
ด้านการคาดการณ์ล่วงหน้าได้ .594** .001 ปานกลาง 
ด้านเป็นผู้พิทักษ์รักษา .501** .001 ต ่า 
ดา้นมุ่งมั่นพัฒนาคน .531** .001 ปานกลาง 
ด้านการสร้างชุมชน .771** .001 ค่อนข้างสูง 
ภาวะผู้น าใฝ่บริการภาพรวม .749** .001 ค่อนข้างสูง 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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  จากตารางแสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันของระดับภาวะผู้น าใฝ่
บริการที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการ พบว่า ตัวแปรของภาวะผู้น าใฝ่บริการในภาพรวมและ
ประสิทธิภาพในการให้บริการของก านันผู้ใหญ่บ้าน มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
 
ตารางสรุปผลทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการให้บริการ และ
คุณลักษณะของผู้น าใฝ่บริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการให้บริการ 
 

สมมติฐาน Accept Reject 
1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการให้บริการ   
1.1 เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการแตกต่างกัน ✓  
1.2 อายุท่ีแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการแตกต่างกัน  ✓ 
1.3 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการแตกต่างกัน  ✓ 
1.4 ระยะเวลาในการท างานที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการแตกต่างกัน ✓  
1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการให้บริการแตกต่างกัน  ✓ 
2 คุณลักษณะของผู้น าใฝ่บริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการให้บริการ   
2.1 การเป็นนักฟังที่ดีมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการให้บริการ ✓  
2.2 การเข้าใจความรู้สึกผู้อื่นมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการให้บริการ ✓  
2.3 การให้การดูแลทางจิตใจและวิญญาณมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ 

✓  

2.4 การมีความตระหนักในตนเองมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการให้บริการ ✓  
2.5 การรู้จักโน้มน้าวใจคนมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการให้บริการ ✓  
2.6 การมีกรอบความคิดมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการให้บริการ ✓  
2.7 การคาดการณ์ล่วงหน้ามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการให้บริการ ✓  
2.8 การเป็นผู้ผู้พิทักษ์รักษามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการให้บริการ ✓  
2.9 การมุ่งมั่นพัฒนาคนมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการให้บริการ ✓  
2.10 การสร้างชุมชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสทิธิภาพในการให้บริการ ✓  
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

1. อภิปราย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าใฝ่บริการที่มีผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการ กรณีศึกษา 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สังกัดที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร มีประเด็นที่
สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้  

ปัจจัยหลักทั้ง 10 ประการ ของภาวะผู้น าใฝ่บริการ ได้แก่ ด้านการเป็นนักฟังที่ดี (Listening) 
ด้านการเข้าใจความรู้สึกผู้อ่ืน (Empathy) ด้านการให้การดูแลทางจิตใจและวิญญาณ (Healing)ด้าน
การมีความตระหนักในตนเอง (Awareness) ด้านการรู้จักโน้มน้าวใจคน (Persuasion) ด้านการมี
กรอบความคิด (Conceptualization) ด้านการคาดการณ์ล่วงหน้าได้ (Foresight)  ด้านการเป็นผู้
พิทักษ์รักษา (Stewardship) ด้านการมุง่มั่นพัฒนาคน (Commitment to the growth of people) 
และด้านการสร้างชุมชน (Building community) ซึ่งผลการศึกษาระดับภาวะผู้น าใฝ่บริการที่มีผลกับ
ประสิทธิภาพการให้บริการของก านันผู้ใหญ่บ้าน สังกัดที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองก าแพงเพชร 
จังหวัดก าแพงเพชร โดยรวมมีค่าเฉลี่ยระดับสภาพภาวะผู้น าแบบใฝ่บริการอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดถึงต ่าสุด ได้ดังนี้ 1) ด้านการเป็นผู้พิทักษ์รักษา 2) ด้านการดูแลทางจิตใจและ
วิญญาณ 3) ด้านมุ่งมั่นพัฒนาคน 4) ด้านความตระหนักในตนเอง 5) ด้านการสร้างชุมชน 6) ด้านการ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้ 7) ด้านเข้าใจความรู้สึกผู้อ่ืน 8) ด้านการฟังที่ดี 9) ด้านกรอบความคิด และ10) 
ด้านการโน้มน้าวใจคน ตามล าดับ เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยทั้งหมดก็พบว่าแต่ละด้านมีค่าเฉลี่ยที่
ใกล้เคียงกัน ซึ่งปัจจัยที่มีระดับสภาพภาวะผู้น าแบบใฝ่บริการมากท่ีสุด คือ ด้านการเป็นผู้พิทักษ์รักษา 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุทัยวรรณ พงษ์บริบูรณ์ (2561) ได้ศึกษาสุดยอดผู้น าคือผู้ให้บริการ และ
พบว่าผู้น าแบบให้บริการ คือ ผู้น าที่มีความรู้สึกโดยธรรมชาติในความต้องการการให้บริการและมุ่ง
ให้บริการ การบริหารงานในปัจจุบันผู้น าจะต้องมีภาวะผู้น าสูงโดยเฉพาะภาวะผู้น าแบบให้บริการที่
เน้นความส าคัญด้านคุณภาพ ผู้น าที่ยิ่งใหญ่มาจากการที่ได้บริการผู้อ่ืนก่อนเป็นส าคัญที่จะน าพา
องค์กรไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดได้ ดังนั้น การเป็นผู้พิทักษ์รักษาจะส่งมอบสินค้าหรือบริการให้แก้
ผู้รับบริการ ซึ่ งสินค้าหรือบริการนั้นจะได้รับความพึงพอใจจากผู้รับบริการหรือไม่  ก็ต้องมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องมาจากประสิทธิภาพในการด าเนินงานต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์เกิดขึ้น โดยใช้
เป็นบริการที่ดีเป็นเครื่องมือในการให้บริการแก่ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะผู้น าใฝ่บริการมีผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการ พบว่า 
โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาในรายด้าน มีค่าความสัมพันธ์ในระดับ
ค่อนข้างสูง จ านวน 2 ด้าน คือ ด้านการสร้างชุมชน และ ด้านความตระหนักในตนเอง มีค่า
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ความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง จ านวน 8 ด้าน คือ ด้านการคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ด้านการรู้จักโน้ม
น้าวใจคน ด้านการมีกรอบความคิด ด้านการเป็นนักฟังที่ดี ด้านการเข้าใจความรู้สึกผู้อ่ืน ด้านการ
มุ่งมั่นพัฒนาคน ด้านการเป็นผู้พิทักษ์รักษา และด้านการให้การดูแลทางจิตใจและวิญญาณ มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สามารถวิเคราะห์ได้ว่า เนื่องจากบทบาท
ของก านันผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐในระดับพ้ืนที่  เป็นผู้ที่ดูแล
ทุกข์สุข ความสงบเรียบร้อย และป้องกันเหตุการณ์ภัยอันตรายในพ้ืนที่ การสร้างชุมชนที่ต้องการการ
มีส่วนร่วมของประชาชนคอยขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐ ความสมานฉันท์สามัคคีของคน
ชุมชน และการคอยช่วยเหลืออ านวยความเป็นธรรมให้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน รวมถึงความตระหนักใน
ตนเองของตัวผู้น า ที่มีความพร้อมและสามารถการวางแผนรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดได้ใน
อนาคตได้ ด้วยการปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้น า จึงน าไปสู่ประสิทธิภาพในการให้บริการที่ดีให้แก่
ประชาชนสูงสุด  

ปัจจัยด้านการสร้างชุมชน มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 โดยมีค่าความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างดี กล่าวคือ ก านันผู้ใหญ่บ้านมีทักษะการสร้างชุมชน
ค่อนข้างดีก็จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนที่ดีด้วย มีการด าเนินการที่ประกอบด้วย 
มีการจัดประชุมราษฎร และคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นประจ าทุกเดือน มีกิจกรรมสร้างความ
สมานฉันท์ ความสามัคคี ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีในท้องที่ คอยดูแลและขับเคลื่อนให้ประชาชน
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีการอ านวยความเป็นธรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย
ให้แก่ราษฎรในหมู่บ้านเมื่อวิเคราะห์แล้วผู้ศึกษาวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Sirimo (2016) 
ที่พบว่าการเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในหมู่สมาชิกของกลุ่มหรือ การส่งเสริมและพัฒนา
ประชาชนให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนาชุมชน การให้ก าลังใจผู้ร่วมงาน การกระตุ้นและสร้าง
แรงจูงใจให้สมาชิกมีความกระตือรือร้นและเกิดแรงจูงใจภายใน  การกระตุ้นให้เห็นวิธีการหรือ
แนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา การพัฒนาทักษะของบุคคลอย่างต่อเนื่อง เป็นส่วนหนึ่งของภาวะผู้น า
ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามความคาดหวังของประชาชนอ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และการศึกษา
ของ Intapat (2016) ที่พบว่าการสร้างแรงจูงใจภายในหน่วยงานให้มีชีวิตชีวา การมองอนาคตในแง่
บวกเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในหน่วยงาน การสร้างแรงบันดาลใจท าให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกว่าตนเองมี
คุณค่าและสามารถจัดการกับปัญหาที่ตนเองเผชิญ การกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน การเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานเสนอแนวทางการแก้ปัญหา การส่งเสริมให้
ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาศักยภาพได้เป็นอย่างดี และการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ความสามารถพิเศษ
อย่างเต็มที่ เป็นส่วนหนึ่งของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นในอ าเภอ
ย่านตาขาว จังหวัดตรัง 
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ปัจจัยด้านด้านความตระหนักในตนเอง มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูง กล่าวคือ ก านันผู้ใหญ่บ้านมีความ
ตระหนักในตนเองค่อนข้างสูงก็จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนได้ดี มีการด าเนินการ
ที่ประกอบด้วย การยอมรับในข้อจ ากัดของตนและกล้ายอมรับความผิดพลาดของตน สามารถรับรู้เท่า
ทันอารมณ์ของตนเองและผู้ อ่ืนได้เป็นอย่างดี รู้จุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองเพ่ือน าไปพัฒนาให้ได้
มากที่สุด และมีการวางแผนเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากความมี
ศักยภาพของก านันผู้ใหญ่บ้านจะท าให้การปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และท าให้ชุมชนที่ปกครองอยู่มีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาอันจะส่งผลประโยชน์ต่อราษฎรใน
ปกครอง และจะส่งผลเชิงบวกในด้านภาพลักษณ์ต่อเขตพ้ืนที่และหน่วยงานที่สังกัด ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษา ของ ประจักษ์ ผิวงาม (2554) ที่ศึกษาเรื่องภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของก านันผู้ใหญ่บ้าน
ในเขตพ้ืนที่ อ าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ทีพ่บว่าการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง การมีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การมีวิสัยทัศน์ การมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
การสร้างภาพอนาคตอย่างน่าสนใจ การพัฒนาวิธีการท างานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา การลดขั้นตอน
ของกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคให้การท างานล่าช้า ปฏิบัติงานด้วยความมั่นใจและคิดเชิงบวก เป็น
ตัวอย่างในสิ่งที่ต้องการกระตุ้นให้ผู้อ่ืนท าปฏิบัติตนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ใช้การสื่อสารทางวาจา
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นส่วนหนึ่งของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของก านันผู้ใหญ่บ้านในเขตพ้ืนที่
อ าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ  และการศึกษา สอดคล้องกับแนวคิดของ The Greenleaf Centre 
for Servant Leadership (Winton, 2003, อ้างถึงใน อัญชลี ชัยชนะวิจิตร, 2553, น. 37) ระบุว่า 
ภาวะผู้น าแบบใฝ่บริการมีค่านิยมที่ส าคัญ ได้แก่ 1) ผู้น าตระหนักว่าคนทุกคนต้องการเป็นคนส าคัญ
และมีความหมาย ผู้น าจะใช้การชักชวนให้สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและจิตส านึกของชุมชน
แทนการบีบบังคับด้วยการใช้ก าลังหรือการควบคุมบงการ 2) การให้คุณค่ากับอิสรภาพและศักดิ์ศรี
ของบุคคล และ 3) การเชื่อในความสามารถพิเศษและความสามารถของแต่ละบุคคล ผู้น าจะแสวงหา
วิธีการพัฒนาพรสวรรค์ของผู้อ่ืน ชื่นชมจุดเด่นและมอบอ านาจแก่ผู้อ่ืนในการใช้พรสวรรค์ของบุคคล  
เหล่านั้นอย่างเต็มที่  

 

2. ข้อเสนอแนะ 
  จากผลการวิจัย เรื่อง ภาวะผู้น าใฝ่บริการที่มีผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการ กรณีศึกษา 

ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สังกัดที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 

http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/e-research/?q=%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5&f%5bauthor%5d=617


626 
 

บทความการศึกษาวิชาการศึกษาค้นควา้อิสระของ 
นักศกึษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก  

ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้ 
1)  จากผลการวิจัยครั้งนี้ท าให้ทราบสภาพภาวะผู้น าแบบใฝ่บริการของก านัน

ผู้ใหญ่บ้าน สังกัดที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร ที่พบว่า ด้านการ
สร้างชุมชน และด้านความตระหนักในตนเองมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการให้บริการของ
ก านันผู้ใหญ่บ้านมากที่สุด ซึ่งผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเองมากยิ่งขึ้น หรือน าไปปรับใช้กับก านันผู้ใหญ่บ้านในอ าเภออ่ืน ๆ ก็จะส่งผลให้การท างานหรือ
การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

2)  จากผลการวิจัยครั้งนี้ท าให้ทราบสภาพภาวะผู้น าแบบใฝ่บริการของก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน สังกัดที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร ที่พบว่า ด้านการให้
การดูแลทางจิตใจและวิญญาณ มีระดับสภาพต ่าสุด ซึ่งสามารถน าไปปรับใช้ในการเพ่ิมศักยภาพภาวะ
ผู้น าใฝ่บริการของก านันผู้ใหญ่บ้านในด้านดังกล่าวให้เพ่ิมสูงขึ้น เ พ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ให้บริการประชาชนของก านันผู้ใหญ่บ้านต่อไป เพราะการดูแลด้านจิตใจมีความส าคัญต่อการรับรู้และ
ความรู้สึกของประชาชนผู้รับบริการเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้น าแบบใฝ่บริการต้องให้ความส าคัญเพ่ือสร้าง
ความร่วมมือและเชื่อม่ันให้แก่ราษฎร 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1)  ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาภาวะผู้น าแบบใฝ่บริการของก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นแนวทางในการเพ่ิมขีดความสามารถและเพ่ิมศักยภาพของผู้น าแบบใฝ่บริการ 

2)  ควรมีการศึกษาความคาดหวังของประชาชนต่อภาวะผู้น าแบบใฝ่บริการของ
ก านันผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาผ่านมุมมองความต้องของประชาชน ว่าต้องการผู้น า
แบบใฝ่บริการอย่างไร 
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ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของงานทะเบียนและบัตร 
กรณีศึกษาส านักทะเบียนอ าเภอในพ้ืนทีจ่ังหวัดพิจิตร 

 

สิทธิชัย  โนฤทธิ์* 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของงานทะเบียน    
และบัตร กรณีศึกษาส านักทะเบียนอ าเภอในพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัญหา
และอุปสรรคในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของงานทะเบียนและบัตร 2) เพ่ือเสนอแนะแนวทางใน
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของงานทะเบียนและบัตร ใช้รูปแบบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือการเก็บ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งจากเอกสาร โดยใช้เครื่องมือการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ผลการศึกษา
พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของงาทะเบียนและบัตร มีทั้งหมด 5 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านบุคลากร ยังขาดความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 
2) ด้านการบริการและสถานที่ให้บริการ มีพ้ืนที่จ ากัดไม่เพียงพอในการรองรับประชาชนที่ มารับ
บริการ ตลอดจนมีปัญหาเรื่องการจัดสรรคิวในการรับบริการที่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 3) ด้าน
นโยบายและงบประมาณ ส่วนกลางยังขับเคลื่อนนโยบายที่สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีไม่มากเท่าที่ควร 
งบประมาณยังมีไม่เพียงพอในการปรับปรุงการให้บริการและสถานที่ให้บริการให้ดูสวยงามทันสมัย   
4) ด้านกฎหมาย กฎหมายบางเรื่องไม่เท่าทันกับยุคสมัยปัจจุบัน ไม่สอดคล้องกับการท างานในระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล 5) ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การออกแบบโปรแกรมระบบทะเบียนและบัตร มีความ
ซับซ้อน ยุ่งยากด้วยขั้นตอนในการปฏิบัติ ใช้เวลาในการให้บริการนานเกินไป โดยมีแนวทางในการ
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของงานทะเบียนและบัตรดังนี้ 1) ควรมีการฝึกอบรมให้ความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่บุคลากรของส านักทะเบียนอ าเภออยู่เป็นประจ าอย่า งทั่วถึงทุกคน 
2) ควรมีช่องทางให้บุคลากรงานทะเบียนและบัตรซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานมีบทบาทในการเสนอแนะในการ
ออกแบบระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของงานทะเบียนและบัตร 3) ควรทบทวน ปรับปรุง ระเบียบกฎหมาย 
ให้ทันสมัยกับยุคปัจจุบัน และสอดคล้องรองรับกับเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
4) ควรจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงสถานที่บริการของส านักทะเบียนอ าเภอให้เพียงพอ 
สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในการให้บริการประชาชน 5) ควรพัฒนา
โปรแกรมระบบงานทะเบียนและบัตรให้ใช้ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพ่ือลดระยะเวลาในการใหบ้ริการ 

 

ค าส าคัญ:  เทคโนโลยีดิจิทัล, ส านักทะเบียนอ าเภอ, งานทะเบียนและบัตร 
 

*
 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 
นับตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ถือได้ว่าเป็นปัจจัย

แห่งความส าเร็จที่มีความส าคัญในทุกระดับ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงศักยภาพ
ทางด้านการแข่งขันขององค์กรและการพัฒนาในภาพรวมของประเทศ ด้วยปัจจุบันนโยบายการ
พัฒนาประเทศไทย ให้ความส าคัญกับการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็น Digital Government การ
น าเอานวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้ในระบบราชการให้เกิดมาตรฐาน สามารถยกระดับการบริหารงาน
และการบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม มีความทันสมยั และ
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา (พงศ์เทพ ไข่มุกด์ , 2563) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบท างานที่เป็นดิจิทัล  เข้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบเท่าได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง 
เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  

ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 20 (กระทรวงมหาดไทย, 2560) 
ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ที่ได้มุ่งเน้นเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน
ภาครัฐในการเผชิญกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโลกอย่างรวดเร็ว
รุนแรง และผันผวน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และ
การบริหารจัดการภายในองค์กร โดยภาครัฐต้องเร่งพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการ
สาธารณะ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการประชาชนให้เป็นรูปแบบดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ โดยน า
นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัล มาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  
ลดค่าใช้จ่ายของประชาชน แต่การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของภาครัฐ อยู่ช่วงการเปลี่ยนผ่านไปสู่
องคก์ารดิจิทัล ทีย่ังคงพบปัญหาและอุปสรรคในการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาปรับใช้ที่มี
การพัฒนาอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน  

ส านักทะเบียนอ าเภอ สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ถือเป็นหนึ่งในองค์การของ
รัฐที่มีการน าเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการท างาน โดยมีอ านาจหน้าที่ในการบริการประชาชนได้แก่ 
1) งานทะเบียนราษฎร เช่น การแจ้งเกิด แจ้งตาย ย้ายที่อยู่  2) ทะเบียนทั่วไป เช่น ทะเบียน
ครอบครัว การเปลี่ยนชื่อตัว การเปลี่ยนชื่อสกุล งานพินัยกรรม 3) งานทะเบียนบัตรประจ าตัว
ประชาชน (กรมการปกครอง, 2560) ซึ่งยังคงพบปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ในงานทะเบียนและบัตร จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจริงในการบริการประชาชน 
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ผู้ศึกษาในฐานะข้าราชการฝ่ายปกครอง ที่เป็นบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในส านักทะเบียนอ าเภอ 
กลุ่มงานทะเบียนและบัตร จึงมีความสนใจที่จะการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลของงานทะเบียนและบัตร ของส านักทะเบียนอ าเภอ ทุกอ าเภอในพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร โดยคาดว่า
การศึกษาครั้งนี้จะมีส่วนช่วยในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในองค์การของรัฐให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้ทันตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
1)  เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของงานทะเบียนและบัตร 
2)  เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของงานทะเบียนและบัตร 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 
1.  แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล 
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) หมายถึง อุปกรณ์และการประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับ 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ไอที มีความสามารถในการท างานและวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนมหาศาล การ
ท างานแบบอัตโนมัติ การใช้ความสามารถในการเรียนรู้เองของอุปกรณ์ (Machine Learning) ซึ่งใช้
วิทยาการด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เป็นพ้ืนฐาน มีการเชื่อมต่อกันเป็นระบบ 
มีระบบการจัดสรรทรัพยากรด้านต่าง ๆ ที่สามารถตอบสนองงานด้านการบริการต่าง ๆ ของ
ผู้ใช้บริการ และรองรับจ านวนผู้ใช้งานได้เป็นจ านวนมากแบบพร้อม ๆ กัน  

การปรับสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) หมายถึง การปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ปฏิบัติงาน โดยน าเทคโนโลยีด้านดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบดิจิทัลเดิม แบบไร้รอยต่อ ลดเวลา 
ลดความซ ้าซ้อน ดิจิทัลมีคุณภาพ รวดเร็วและปลอดภัย (ทรงพจน์ พูลสิน, 2563) 

ระบบดิจิทัล  หมายถึง ระบบที่ มีทั้ งแบบใช้สายและแบบไร้สาย แบบใช้สาย (Wired 
Communication) เช่น  ระบบโทรศัพท์บ้ านระบบอินเทอร์ เน็ต และแบบไร้สาย (Wireless 
Communication) เช่น ระบบโทรศัพท์ไร้สาย หรือที่เราเรียกกันว่ามือถือ ระบบดิจิทัลช่วยให้การส่ง
ข้อมูล (ไบนารี) ง่าย สะดวกและผิดพลาดน้อยมาก รวมถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ระบบ
อนาล็อกท าไม่ได้หากใช้แสงเลเซอร์ในการส่งจะท าให้สามารถมีความเร็วเป็นกิกะบิทต่อวินาที (กิกะ= 
พันล้าน) ระบบอินเทอร์เน็ตก็เป็นผลพวงของระบบดิจิทัล เป็นการรับ -ส่งข้อมูลดิจิทัลระหว่าง
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คอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์ผ่านสายส่ง พัฒนาโดยหน่วยงานวิจัยชั้นสูงของสหรัฐอเมริกา เพ่ือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางการวิจัยในกลุ่มหน่วยงานรัฐบาลและมหาวิทยาลัย ต่อมาได้ขยายความนิยมมาก
ขึ้นจนแพร่กระจายไปทั่วโลก และถูกน าไปในวงการต่าง ๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นด้านการค้า การ
ธนาคาร ที่สามารถท าธุรกรรมทางการเงินในเวลาอันรวดเร็ว และปลอดภัย ด้านการวิจัยและพัฒนาที่
สามารถสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตรต่าง ๆ เอกสารวิจัยหนังสือ ภายในเวลาอันรวดเร็ ว 
ระบบดิจิทัลยังมีข้อดีกว่าระบบอนาล็อกมากมายหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญญาณรบกวนที่
น้อยกว่ามากเรื่องความผิดพลาดในการแปลงสัญญาณกลับมีน้อยมาก เรื่องความคมชัด เรื่องการ
เข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็วกว่า เรื่องการเก็บรักษาที่สามารถอยู่ได้เป็นร้อยปี เรื่องการรักษาความปลอดภัย
ข้อมูลที่ยากต่อการถอดรหัส เรื่องการออกแบบและพัฒนาระบบที่ท าได้ ง่ายและรวดเร็วกว่าด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น MATLAB และที่ส าคัญผลิตภัณฑ์สามารถผลิตคราวละจ านวนมาก ๆ โดย
มีคุณภาพเหมือนกันทุกประการ ท าให้ สินค้ามี ราคาถูกอย่ างไม่น่ า เชื่ อ  และอีกมากมาย              
(รักวรินทร์ ลิขิตจินดาวัฒน์, 2562) 

ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital Literacy หมายถึง ทักษะในการน า
เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็บเล็ต 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน 
และการท างานร่วมกัน หรือใช้เพ่ือพัฒนากระบวนการท างาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความ
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ทักษะดังกล่าวครอบคลุมความสามารถ 4 มิติ 1) การใช้ (Use) 2) เข้าใจ 
(Understand) 3) การสร้าง (Create) 4) เข้าถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(ส านักงาน ก.พ., 2564) 

ภูมิทัศน์ดิจิทัลของประเทศไทย (Thailand Digital Landscape) หมายถึง การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทย มุ่งเน้นการพัฒนาระยะยาวอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แต่เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นใน
การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จึงก าหนดภูมิทัศน์ดิจิทัลหรือทิศทางการพัฒนาและ
เป้าหมายออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 Digital Foundation ประเทศไทยลงทุน และสร้างฐาน
รากในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (1 ปี 6 เดือน) ระยะที่ 2 Digital Thailand I : Inclusion 
ทุกภาคส่วนของประเทศไทยมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามแนวประชารัฐ   (5 ปี) ระยะ
ที ่3 Digital Thailand II: Full Transformation ประเทศไทยก้าวสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ที่ขับเคลื่อนและ
ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทั ล ได้อย่ างเต็มศักยภาพ (10 ปี ) ระยะที่  4 Global Digital 
Leadership ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างมูลค่าทาง
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เศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน (ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
แหง่ชาติ, 2561) 

รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) หมายถึง การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพกระบวนการท างานและการให้บริการสาธารณะ โดยลักษณะของบริการภาครัฐหรือ
บริการสาธารณะ จะอยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ 
(Citizen Driven) ซึ่งประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจ ากัด ทางกายภาพ พ้ืนที่ 
และภาษา บริการรัฐบาลดิจิทัล  

ความเหลื่อมล ้าทางดิจิทัล (Digital Divide) หมายถึง ความเหลื่อมล ้าในสังคมที่เกิดขึ้นอัน
เนื่องมาจากการมี และการไม่มี หรือความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร (Information) และ
ความรู้ (Knowledge) ผ่านเครือข่ายสื่อสารและคอมพิวเตอร์ และความเหลื่อมล ้าดังกล่าวก่อให้เกิด
ผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ความเหลื่อมล ้ามีหลายด้านด้วยกัน ดังนี้   1) ความเหลื่อมล ้า
โครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure Divide) 2) ความเหลื่อมล ้าทางทักษะ (Literacy Divide) 3) 
ความเหลื่อมล ้าทางการจัดการ (Management Divide) 4) ความเหลื่อมล ้าทางวัฒนธรรมอัน
เนื่องมาจากเทคโนโลยี (Cultural Divide) (ศิริพร ศรีเชลียง, 2550) 

2.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ 
การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรอืกระบวนการในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคล

หรือองค์การ เพ่ือตอบสนองความต้องการของบุคคลอื่น อีกทั้งยังก่อให้เกิดความพึงพอใจ จากผลของ
การกระท านั้น ซึ่งการบริการที่ดีจะเป็นการกระท าที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ที่แสดง
เจตจ านงให้ได้ตรงกับสิ่งที่บุคคลนั้นคาดหวังไว้ พร้อมทั้งท าให้บุคคลดังกล่าวเกิดความรู้สึกที่ดีและ
ประทับใจต่อสิ่งที่ได้รับในเวลาเดียวกัน ในความหมายนี้ครอบคลุมการบริการ ทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการ
บริการทั่วไป หรือการบริการเชิงพาณิชย์ 

จากแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (20) ประเด็น การบริการประชาชน และ
ประสิทธิภาพภาครัฐ (พ.ศ. 2561 –2580) เป็นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ มุ่งเน้นพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัย ภาครัฐมีขนาดเหมาะสมกับ
ภารกิจ มีสมรรถนะสูง ตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนและสนับสนุนให้เป็นประเทศไทย 
4.0 ที่สามารถก้าวทัน ความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ด้วยหลักการ “ภาครัฐของ
ประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  1) พัฒนารูปแบบ
บริการภาครัฐเพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน ผู้ประกอบการ และภาคธุรกิจ 2) 
พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ตั้งแต่ต้น จนจบกระบวนการ
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และปฏิบัติงาน 3) ปรับวิธีการท างาน จาก “การท างานตามภารกิจที่กฎหมายก าหนด” เป็น “การ
ให้บริการ  

เผชิญ ธรรมสรังกูล (2559) กล่าวว่า ปัญหาที่พบในงานทะเบียนและบัตร ส่วนมาก คือ
พนักงาน ไม่มาปฏิบัติงานตามเวลา พนักงานพูดจาไม่เพราะ พนักงานไม่แนะน าท าให้เสียเวลา ติดต่อ
หลายที่แล้วยังไม่แล้วเสร็จ การบริการล่าช้า เอกสารยุ่งยาก ฯลฯ ปัญหาต่าง ๆ เหล่ านี้จึงท าให้
กรมการปกครอง มีโครงการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจ าปี 2559 ขึ้น 
เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนทั้งเจ้าหน้าที่สังกัดอ าเภอและสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีข้อสังเกตว่า ปัญหาส่วนใหญ่ในเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์การให้บริการ 
ส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นกับงานทะเบียนของส านักทะเบียนอ าเภอ ด้วยสาเหตุหนึ่งว่า ปัญหาที่ประชาชน
ได้ร้องทุกข์ร้องเรียนไม่ได้รับการแก้ไขให้แล้วเสร็จเด็ดขาด หรือไม่ได้รับการแก้ไข สุดท้ายประชาชนจึงต้อง 

3.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (E-Service) 
ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (E-Service) หมายถึง ระบบของหน่วยงานภาครัฐซึ่ง

ให้บรกิารอิเล็กทรอนิกส์สาหรับประชาชน ผู้ประกอบการ หรือชาวต่างชาติ โดยบริการดังกล่าวอาจจะ
เป็นในลักษณะของการให้ข้อมูล (information) มีการปฏิสัมพันธ์กับประชาชน (interaction) รองรับ
การด าเนินธุรกรรมภาครัฐ ( interchange transaction) หรืออยู่ ในระดับของการบูรณาการ 
(integration) ก็ได้ 

หลักการของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ คือ การบริการภาครัฐที่ให้แก่ประชาชน โดยยึดหลัก      
6 ประการ คือ ที่เดียว ทันใด ทั่วไทย ทุกเวลา ทั่วถึง และเท่าเทียม โปร่งใส และเป็นธรรมาภิบาล 
หมายความว่า ด้วยระบบนี้โดยประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการของภาครัฐในทุกด้าน ณ จุดเดียว 
และได้รับการตอบรับในทันทีทันใด ไม่เสียเวลารอการตอบกลับไม่เสียเวลาเดินทางของเอกสาร        
ไม่เลือกสถานที่ สามารถเข้าใช้บริการของภาครัฐได้โดยผ่านการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท าได้ทุก
เวลา ไม่เว้นวันหยุด มีความทั่วถึงและเท่าเทียมในการใช้บริการ สามารถเข้าใช้บริการของภาครัฐได้
โดยผ่านการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่จ าเป็นต้องเดินทางมาติดต่อรับบริการที่หน่วยงานของภาครัฐ 
และเป็นการให้บริการของภาครัฐที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ ประชาชนสามารถเข้ามาสืบค้นข้อมูลได้
เพราะรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เป็นข้อมูลที่เปิดเผย (ประสบโชค ประมงกิจ, 2549) 

4.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายและงบประมาณ 
1) แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 
Dye (1978) ได้ให้ความหมายของค าว่า นโยบายสาธารณะไว้ว่า เป็นกิจกรรมที่

รัฐบาลสามารถเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าก็ได้ ส าหรับส่วนที่รัฐเลือกที่จะกระท านั้นจะครอบคลุม
กิจกรรมต่างๆ ทั้ งหมดของรัฐบาลทั้งกิจกรรมที่ เป็นกิจวัตรและที่ เกิดขึ้นในบางโอกาส ซึ่งมี
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วัตถุประสงค์ให้กิจกรรมที่รัฐบาลเลือกที่จะกระท าบรรลุเป้าหมายด้วยดี ในการให้การบริการแก่
สมาชิกในสังคมในส่วนที่รัฐบาลเลือกที่จะไม่กระท าก็ถือว่าเป็นสาระส าคัญของนโยบาย และยังได้
กล่าวถึงคุณสมบัติ เป้าหมายของนโยบายสาธารณะเพ่ิมเติมอีก ดังนี้ 1) สามารถท าการประเมินผล
กระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อนโยบายได้ 2) สามารถวิเคราะห์ถึงปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจาก
นโยบายโดยขบวนการทางการเมือง 3) สามารถตรวจสอบผลลัพธ์ต่างๆ ที่เกิดจากนโยบายที่เป็นผลมา
จากระบบการเมือง 4) สามารถท าการประเมินผลกระทบจากนโยบายที่มีต่อสังคมทั้งในเชิงที่คาดคิด
ประมาณการไว้แล้วและผลที่จะเกิดโดยไม่ได้คาดคิด 

สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (2545, น. 42 - 45) นโยบายสาธารณะเป็นเครื่องมือส าคัญของ
รัฐในการบริหารและพัฒนาประเทศทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง แต่นโยบายจะมีความ
สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการน าไปปฏิบัติให้ปรากฏเป็นจริงจ าแนกได้ 2 ลักษณะ คือ 

1)  เป็นการน านโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ทันที โดย
ไม่ต้องจัดทาแผนหรือการวางแผนรองรับ อาทิ การประกาศนโยบายภาษีสรรพสามิต 

2)  เป็นการน านโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องท าการ
วางแผนรองรับ (วงจรนโยบาย) ซึ่งอาจเป็นแผนระยะยาว 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 
2561-2580 ความก้าวหน้าของสังคมในยุคดิจิทัลแสดงออกให้เห็นถึงผลกระทบที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นใน
ทุกระดับ น าไปสู่การก าหนดนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม พ.ศ. 2561-2580 (มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4  การปรับเปลี่ยน
ภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เป็นหลักประกันความชัดเจนของภาครัฐที่จะแสดงให้เห็นถึงแนว
ทางการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างมีแบบแผน และเป็นระบบ จนพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดย
สมบูรณ์โดยลักษณะของบริการภาครัฐหรือบริการสาธารณะจะอยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่ขับเคลื่อน โดย
ความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ ซึ่งประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการอัจฉริยะ 
(Smart Service) ได้โดยไม่มีข้อจ ากัดทางกายภาพ พ้ืนที่ และภาษา และในระยะต่อไป (ส านักงาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562) 

2)  แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับงบประมาณ 
งบประมาณ หมายถึงการวางแผนที่คาดว่าจะต้องจ่าย โดยการคิดไว้ล่วงหน้าและ

แสดงข้อมูลออกมาเป็นตัวเลข แสดงออกมาในรูปของตัวเงินและรูปโครงการด าเนินงานทั้งหมดใน
ระยะหนึ่ง รวมถึงการประมาณการบริหารกิจกรรมโครงการและค่าใช้จ่าย ตลอดจน ทรัพยากร ที่
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จ าเป็นในการสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุตามแผนนี้ ภายในองค์การ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานในอนาคตในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 

5.  ระบบงานทะเบียนและบัตร 
ส านักทะเบียนอ าเภอ เป็นหน่วยงานในสังกัดที่ท าการปกครองอ าเภอ ในกลุ่มงานทะเบียน

และบัตร มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย ฝ่ายทะเบียนทั่วไป ฝ่ายทะเบียนราษฎร          
ฝ่ายสถานะบุคคลและสัญชาติ (กรมการปกครอง, 2559) 

6.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ และพรนภา เตียสุธิกุล (2560, บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง ปัญหายุทธศาสตร์

เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริหารภาครัฐ ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาตามยุทธศาสตร์เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการบริหารภาครัฐ บุคลากรมีการใช้ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริหารภาครัฐ    
ยังไม่สามารถบรรลุผลดีเท่าที่ควรซึ่งเกิดจากปัญหาที่ส าคัญ 4 ประการ (1) บุคลากรภาครัฐยังไม่ได้รับ
การพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในเทคโนโลยีดิจิทัลเท่าที่ควร (2) อุปกรณ์ของเทคโนโลยีที่มีอยู่ยัง
ไม่มีความทันสมัยเท่าที่ควร (3) การจัดเตรียมและการเชื่อมต่อข้อมูลขนาดใหญ่ของหน่วยงานภาครัฐ
ยังไม่สมบูรณ์ครบด้าน ท าให้การใช้ข้อมูลดังกล่าวยังไม่เกิดประโยชน์มากนัก และ (4) ยุทธศาสตร์
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริหารภาครัฐในปัจจุบัน วัตถุประสงค์ความเป็นไปได้ และคุณค่าและ
ประโยชน์ต่อสังคม มีความเหมาะสมและมีการน าไปปฏิบัติในระดับปานกลาง 

พิมพ์กมล ไชยสมภาร (2562, บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง การน านโยบายรัฐบาลดิจิทัลไปปฏิบัติ 
กรณีศึกษาส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจาก (1) 
ด้านงบประมาณ  (2) ด้านความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (3) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ต่าง ๆ และ (4) 
ด้านบุคลากร และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ คือ (1) ควรปรับเปลี่ยนทัศนคติให้กับผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่ภายในองค์กร (2) การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (3) การวางแผนหรือ
การวางนโยบาย ควรมีมาตรฐานเดียวกัน (4) หน่วยงานจะต้องมีนโยบายและให้การสนับสนุนอย่าง
จริงจังในการส่งเสริมการลงทุนด้านเทคโนโลยี 

รักวรินทร์  ลิขิตจินดาวัฒน์ (2562, บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพงานทะเบียนของส านักทะเบียนอ าเภอเมืองก าแพงเพชร  จังหวัดก าแพงเพชร             
ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาระบบงานทะเบียน คือ เอกสารงานทะเบียนรุ่นเก่า ยังไม่มีฐานข้อมูล
เทคโนโลยี เจ้าหน้าที่มีองค์ความรู้ ทั้งทางระเบียบกฎหมาย และทางเทคโนโลยี ไม่เท่ากัน ระเบียบ
กฎหมายไม่เอ้ืออ านวยต่อการบริการประชาชน เวลาการเปิด -ปิด ระบบไม่สัมพันธ์กับการท างาน 
เจ้าหน้าที่ดูและระบบ(เอกชน) มีน้อย ระเบียบบางเรื่องไม่ชัดเจน มีระเบียบ ต้องขออนุมัติตามขั้นตอน
ของระเบียบราชการ แนวทางการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงานทะเบียน 
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ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาเทคโนโลยี

ดิจิทัลของงานทะเบียนและบัตร 

1.ด้านบุคลากร 

2.ด้านการบริการและสถานที่ให้บริการ 

3.ด้านนโยบายและงบประมาณ 

4.ด้านกฎหมาย 

5.ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

แนวทางในการพัฒนา

เทคโนโลยีดิจิทัล 

ของงานทะเบียนและบัตร 

 

คือ ควรให้ผู้ใช้หรือผู้ปฏิบัติได้แสดงความคิดเห็นในการออกแบบระบบ ควรให้ประชาชนเสนอแนะ
ขั้นตอนการท างานที่ต้องการ ควรยกเลิก ปรับปรุงแก้ไขระเบียบที่ล้าสมัยและไม่เป็นปัจจุบัน ปรับปรุง
ขั้นตอนระบบราชการให้สั้นลง ควรมีการปรับปรุงระบบออนไลน์ และมีแอปพลิเคชันที่สามารถให้
ประชาชนสามรถติดต่อส านักทะเบียนได้ 

อภิชาติ ศิริบุญญกาล และศรุดา สมพอง (2562, บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง บทบาทของกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  ผลการวิจัย
พบว่า ประการแรก ต้องมีการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลโดยภาครัฐจ าเป็นต้องมี
การปรับโครงสร้างก าลังคนทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเป็นระบบ ประการที่สอง ต้องเริ่มจากการ
ปฏิรูประบบโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล
และการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือการใช้งานโครงข่ายที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือ
มาลดช่องว่างในการเข้าถึงและการใช้งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลระหว่างประชาชนในเมืองและ
ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลในการนี้ภาครัฐต้องร่วมมือกับภาคเอกชน ประการที่สาม ต้องมีการปรับแก้
กฎหมายและกฎข้อระเบียบที่เอ้ือต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และประการที่สี่ ปรับปรุงรูปแบบ
และวิธีการท างานของภาครัฐ ให้เกิดการบูรณาการการท างานร่วมในลักษณะข้ามกระทรวง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ต้องบูรณาการการท างานร่วมกันในลักษณะที่เป็นองค์รวม  

7.  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถเขียนเป็นกรอบ

แนวคิด ดังภาพที ่1 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
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วิธีการศึกษาและเก็บข้อมูล 
  

ผู้ศึกษาใช้รูปแบบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
1.  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ บุคลากรกลุ่มงานทะเบียนและบัตร ของส านักทะเบียนอ าเภอในพ้ืนที่

จังหวัดพิจิตรทั้งหมด 12 อ าเภอๆ ละ 1 คน รวมทั้งหมด 12 คน ประกอบไปด้วย อ าเภอเมืองพิจิตร 
อ าเภอวังทรายพูน อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง อ าเภอตะพานหิน อ าเภอบางมู ลนากอ าเภอโพทะเล 
อ าเภอสามง่าม อ าเภอทับคล้อ อ าเภอสากเหล็ก อ าเภอบึงนาราง อ าเภอดงเจริญอ าเภอวชิรบารมี 

2.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้ศึกษาเลือกผู้ให้ข้อมูลโดยเฉพาะเจาะจง
จากบุคลากรกลุ่มงานทะเบียนและบัตร ของส านักทะเบียนอ าเภอทั้ง 12 อ าเภอ ในพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร 
โดยการใช้การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth Interview) 

3.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะท าการสัมภาษณ์เชิงลึก ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แล้ว
ถอดเทปจดบันทึกรายละเอียด น ามากรอกในแบบสัมภาษณ์ ซึ่งจะสรุปถอดความในแต่ละประเด็น
ของค าถามในเครื่องมือชุดการสัมภาษณ์เชิงลึก จากนั้นน ามาจ าแนกและจัดหมวดหมู่ออกให้เป็น
ระบบ (Typology and Taxonomy) ตามกรอบแนวคิดในการศึกษา น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
ส่วนประกอบ (Componential Analysis) และเนื้อหา (Content Analysis) แล้วเปรียบเทียบเพ่ือหา
ลักษณะร่วมที่เหมือนกันและแตกต่างกัน วิเคราะห์สาเหตุและผล (Cause and Effect Analysis) 
ตลอดจนเชื่อมโยงและหาความสัมพันธ์ของข้อมูลเพ่ือให้สามารถเข้าใจบริบทในการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลของงานทะเบียนและบัตร จากนั้นจึงน าเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบการพรรณนา 
 

ผลการศึกษาและสรุปผล 
 
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของงานทะเบียนและ

บัตร กรณีศึกษาส านักทะเบียนอ าเภอในพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ท าให้ได้ผลการศึกษาดังนี้  

1.  เทคโนโลยีดิจิทัลในงานทะเบียนและบัตรของส านักทะเบียนอ าเภอ ประกอบไปด้วย 
1) โปรแกรมระบบงานทะเบียนและบัตร ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 2) ระบบการเปรียบเทียบลายพิมพ์
นิ้วมือและระบบจดจ าภาพใบหน้าเพ่ือพิสูจน์ยืนยันตัวตนในการท าบัตรประจ าตัวประชาชน 3) ระบบ
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ลงทะเบียนขอรับบริการล่วงหน้าแบบออนไลน์ 4) ระบบจับภาพเอกสาร (Scan) จัดเก็บไว้ในระบบ
ฐานข้อมูล 5) ระบบเครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชน (Smart card Reader) 6) ระบบบัตรคิวใน
การรอรับบริการ 7) ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA - Digital ID) 8) ระบบ
การบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center System) 

2.  ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของงานทะเบียนและบัตร 
1) ด้านบุคลากร 
บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในการใช้เทคโนโลยีใน

การปฏิบัติงาน ซึ่งเทคโนโลยีมักมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะบุคลากรที่มีอายุ
เยอะที่ต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัวและเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยี 2) บุคลากรไม่มีความรู้ ทักษะใน
การแก้ไขระบบเทคโนโลยี กรณีเกิดปัญหาขัดข้อง ต้องรอให้ช่างเทคนิคมาแก้ไขให้ ซึ่งอยู่ประจ า ณ 
ศูนย์บริหารการทะเบียนสาขาจังหวัด ต้องใช้เวลาเดินทางมาแก้ไขที่หน้างาน เพราะทุกส านักทะเบียน
อ าเภอไม่มีช่างเทคนิคอยู่ประจ า ท าให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการประชาชน    3) ปริมาณ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานยังไม่สอดคล้องกับปริมาณงานและการให้บริการที่ค่อนข้างเยอะ ตลอดจน
เทคโนโลยีที่ซับซ้อนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ท าให้ความล่าช้าและเสียเวลาในการให้บริการ  

2)  ด้านการบริการและสถานที่ให้บริการ 
สถานที่ให้บริการมีพ้ืนที่จ ากัด ไม่เพียงพอในการรองรับประชาชนที่มารับบริการ 

หากประชาชนมารับบริการจ านวนมากๆ ในเวลาเดียวกัน 2) ด้านบริการ มีปัญหาเรื่องการจัดสรรคิว
ในการรับบริการ ซึ่งทุกส านักทะเบียนจะมีเครื่องบัตรคิวให้ผู้รับบริการกดก่อนรับบริการ  ว่าจะมา
ติดต่อในงานไหน ซึ่งเครื่องบัตรคิวจะให้กดแค่ 3 งาน คือ งานบัตรประจ าตัวประชาชน งานทะเบียน
ราษฎร งานทะเบียนทั่วไป  ซึ่งไม่ได้ระบุรายละเอียดลึกลงไปว่าแต่ละประเภทงานใช้ระยะเวลาในการ
ให้บริการเร็ว หรือนานไม่เท่ากัน  

3)  ด้านนโยบายและงบประมาณ 
ส่วนกลางยังขับเคลื่อนนโยบายที่สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีไม่มากเท่าที่ควร ซึ่ง

นโยบายต่างๆ ความคิดริเริ่มจะมาจากส่วนกลางเท่านั้น ไมได้รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานระดับ
ล่างซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงาน 2) งบประมาณในการปรับปรุงการให้บริการ โดยเฉพาะ การปรับปรุงสถานที่
ให้บริการ รูปแบบการให้บริการ ยังมีไม่เพียงพอ  

4)  ด้านกฎหมาย 
กฎหมาย ระเบียบ บางเรื่องไม่ชั ดเจน ไม่สอดคล้องกับการท างานในระบบ

เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น งานบางอย่างเจ้าหน้าที่อาจท าผิดพลาดจนโดนลงโทษวินัย และโทษทางอาญา 
ไม่มีการเยียวยาผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานเพียงพอ กฎหมายไม่เป็นในทิศทาง
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เดียวกันกับเทคโนโลยีดิจทัลที่ออกแบบมารองรับตัวกฎหมาย 2) กฎหมายบางอย่างเก่า ล้าสมัย ไม่
เท่าทันกับยุคสมัยปัจจุบัน เช่น การเก็บเอกสาร ควรออกระเบียบในการเก็บเอกสาร ให้สามารถ
ท าลายใน 1 ปี เพราะเอกสารเหล่านี้ถูกสแกนเก็บไว้ในฐานข้อมูลหมดแล้ว 

5)  ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
การออกแบบโปรแกรมระบบทะเบียนและบัตร มีความซับซ้อน ยุ่งยากด้วยขั้นตอน

ในการปฏิบัติ ใช้เวลาในการให้บริการนานเกินไป เช่น งานทะเบียนราษฎรกับงานทะเบียนทั่วไป ด้วย
ตัวกฎหมายก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากในรายละเอียด แต่ลักษณะโปรแกรมกลับมีความแตกต่าง
กัน เช่น การออกใบค าร้อง การออกใบเสร็จรับเงิน การสแกนเอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง ท าให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสนและผิดพลาดได้ง่าย ท าให้เสียเวลาในการบริการประชาชน ไม่เกิดความ
สะดวก รวดเร็วในการบริการเท่าที่ควร 

3.  แนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของงานทะเบียนและบัตร 
1)  การปรับปรุงเทคโนโลยีดิจิทัลเดิม 
ควรมีการโครงการฝึกอบรมหรือมีการสอนในรูปแบบออนไลน์ในการให้ความรู้ 

ความสามารถ ทักษะ การใช้เทคโนโลยีแก่บุคลากรอยู่เป็นประจ า อย่างทั่วถึงทุกคน เพราะบุคลากร
แต่ละคนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะการใช้เทคโนโลยี ไม่เท่ากัน เช่น บุคลากรที่เข้ามาใหม่หรือ
บุคลากรรุ่นเก่ายังใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลไม่คุ้มค่าเท่าที่ควร 2) ควรทบทวน ปรับปรุง 
ระเบียบกฎหมาย ให้ทันสมัยกับยุคปัจจุบัน และสอดคล้องรองรับกับเทคโนโลยีดิจิทัลให้มากกว่านี้ 
เช่น ทุกหน่วยงานควรยกเลิกเรียกส าเนาเอกสารในการติดต่อราชการ ให้เรียกแค่บัตรประจ าตัว
ประชาชนแบบ Smart Card เพียงอย่างเดียว โดยให้ทุกหน่วยงานเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการปกครอง 
แล้วตรวจสอบข้อมูลในระบบ เพ่ือเป็นการลดภาระของประชาชนในการถือเอกสารหลายอย่าง เช่น 
ทะเบียนบ้าน ทะเบียนเปลี่ยนชื่อ ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า สูติบัตร มรณบัตร เป็นต้น  ตลอดจน
แก้ไขกฎหมายให้งานทะเบียนราษฎร สามารถท าได้ออนไลน์ทุกส านักทะเบียนทั่วไปได้ เหมือนเช่น 
งานบัตรประจ าตัวประชาชน และงานทะเบียนทั่วไป 3) ควรปรับปรุงพัฒนาระบบการจองคิวออนไลน์
ในรูปแบบแอปพลิเคชันที่ใช้ง่าย โดยต้องมีค าแนะน าแต่ละประเภทงานต้องเตรียมเอกสารอะไรมา
ติดต่อบ้าง เพ่ือลดขั้นตอนการด าเนินการและความสะดวกมากขึ้น และเพ่ือลดการเสียเวลาหากมา
ติดต่อแล้ว ขาดเอกสารบางอย่าง ท าให้ไม่สามารถรับการบริการได้ 4) ควรปรับปรุงโปรแกรมแต่ละ
ประเภทงานให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหมด อย่างง่าย ไม่ซับซ้อน ใช้เวลาน้อยที่สุดในการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนเป็นการช่วยลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 5) ควรปรับปรุงพัฒนาเครื่อง
สแกนเอกสาร เดิมที่ต้องสแกนได้ที่ละแผ่น ควรเป็นแบบสแกนได้ทีละจ านวนมาก จะช่วยลด
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานได้มากยิ่งขึ้น 6) ควรเร่งปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเก่าที่อาจจะมีบางส่วนที่
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ยังไม่ได้มีการน าเข้าระบบ เช่น ทะเบียนบ้านฉบับปี พ.ศ.2531 ทะเบียนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส 
ทะเบียนหย่า มรณบัตร สูติบัตร เป็นต้น ให้จัดเก็บข้อมูลเข้าระบบงานทะเบียนให้ครบถ้วน และ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับฐานข้อมูลและสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อจะเป็นประโยชน์ในอนาคตที่บุคลากร
ส านักทะเบียนอ่ืนๆ ทั่วไปประเทศ สามารถเข้าไปตรวจสอบในฐานข้อมูล ไว้ใช้บริการประชาชนได้
อย่างสะดวก และรวดเร็ว โดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเวลา และค่าใช้จ่ายเดินทางไปยังส านักทะเบียนที่
เก็บต้นขั้วเอกสารเหล่านั้นไว้ 7) ควรเร่งผลักดันระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA - 
Digital ID) ในการยืนยันตัวตนแทนการถือบัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง เนื่องจากบัตรประจ าตัว
ประชาชนนั้นเสียหายง่าย และเป็นการลดงบประมาณในการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชนด้วยอีก
ทางหนึ่ง 

2)  การลดลงหรือยกเลิกเทคโนโลยีดิจิทัล 
ควรยกเลิกเครื่องพิมพ์บัญชีเลือกตั้งที่เดิมใช้เครื่องพิมพ์แบบกระดาษต่อเนื่อง ขนาด 

15x11 นิ้ว ซึ่งใช้ระยะเวลาจ านวนมาก ต้องเสียเวลาในการมานั่งฉีกกระดาษ จัดชุดซึ่งค่อนข้างยุ่งยาก 
ซับซ้อน เปลี่ยนเป็นเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ใช้กับกระดาษ A4 เพ่ือให้ลดระยะเวลาในการพิมพ์บัญชี
เลือกตั้ง  

3)  การเพ่ิมเติมเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ 
ควรจะท าเครื่องแสดงความคิดเห็นแบบอัตโนมัติ ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น

เพ่ือให้บุคลากรใช้ในการปรับปรุงการให้บริการครั้งต่อๆ ไป 2) ควรจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุง
สถานที่บริการของส านักทะเบียนอ าเภอให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือให้เกิดภาพลักษณ์ที่
ดีในการให้บริการประชาชน 3) ควรปรับปรุงโปรแกรมแก้ไขข้อมูลเอกสารให้แก่ส านักทะเบียนอ าเภอ
สามารถแก้ไขเองได้เพราะบางงานบริการ ส านักทะเบียนอ าเภอไม่มีอ านาจในการแก้ไขเองได้ ต้องส่ง
เรื่องให้ส านักทะเบียนกลาง ด าเนินการให้ ท าให้เสียเวลาในการให้บริการประชาชน 4) ควรจัดให้มีตู้
ปรับเล่มทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน เหมือนตู้ปรับสมุดธนาคาร กรณีมีคน ย้ายเข้า ย้ายออก ย้าย
ปลายทาง อัปเดตให้เป็นปัจจุบัน โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่ส านักทะเบียนอ าเภอ 5) ควรเพ่ิม
โปรแกรมจ าหน่ายบุคคลตายให้ทุกส านักทะเบียนอ าเภอที่รับแจ้งการตาย กรณีส านักทะเบียนอ าเภอ
นั้นเป็นสักนักทะเบียนอ าเภอที่รับแจ้งการตายต่างท้องที่ โดยไม่ต้องมาจ าหน่ายตาย ณ ส านักทะเบียน
ที่มีชื่ออยู่  เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 6) ควรเพ่ิมช่องทางในการช าระ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ในงานทะเบียนและบัตร เช่น ระบบโอนเงินแบบเข้าบัญชีธนาคาร ระบบโอนเงิน
แบบพร้อมเพย์ ระบบสแกนจ่าย เป็นต้น เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ลดปัญหา
การไม่มีเงินสดทอนกรณีค่าธรรมเนียมเพียงจ านวนไม่เยอะ 7) ควรเพ่ิมเติมโปรแกรมระบบการแจ้ง
ตายแบบออนไลน์เชื่อมโยงข้อมูลจากโรงพยาบาลมายังส านักทะเบียนอ าเภอ ซึ่งเดิมใช้การแจ้งแบบ
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เอกสาร ที่มักพบปัญหาอ่านลายมือไม่ออก (แบบเขียนมือ) ท าให้ออกเอกสารราชการผิดพลาด
บ่อยครั้ง ท าให้ประชาชนต้องเสียเวลากลับมาแก้ไข ซึ่งมีขั้นตอนในการแก้ไขที่ยุ่งยาก8) ควรเพ่ิมเติม
โปรแกรมออกหนังสือรับรองต่างๆ ในรูปแบบโปรแกรมส าเร็จรูป ที่จะช่วยให้ลดระยะเวลาในการออก
หนังสือรับรอง ซึ่งเดิมใช้เวลานานจากการต้องมาพิมพ์หนังสือเอง โดยไม่มีรูปแบบที่แน่นอน ชัดเจน 

  

อภิปรายผลการศึกษา 
 
1.  ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของงานทะเบียนและบัตร 

1)  ด้านบุคลากร ยังขาดความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในการใช้เทคโนโลยีใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งเทคโนโลยีมักมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย        
รักวรินทร์  ลิขิตจินดาวัฒน์ (2562) เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงาน
ทะเบียนของส านักทะเบียนอ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร ผลการศึกษาพบว่า ปัญหา
ระบบงานทะเบียน  คือ เจ้าหน้าที่มีองค์ความรู้ ทั้งทางระเบียบกฎหมาย และทางเทคโนโลยีไม่เท่ากัน 
อีกทั้งยังสอดคล้องและตรงกับแนวคิด ความเหลื่อมล ้าทางดิจิทัล (Digital Divide) (ศิริพร  ศรีเชลียง, 
2550) กล่าวว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเหลื่อมล ้าของดิจิทัล คือ ปัจจัยเกี่ยวกับความแตกต่างของ
ลักษณะของประชากร (Population Group) เช่น รายได้ระดับการศึกษา ลักษณะของเชื้อชาติและ
วัฒนธรรม เพศ/อายุ ถิ่นที่อยู่อาศัย โครงสร้างทางครอบครัวพ้ืนฐานด้านภาษาท่ีใช้ เป็นต้น 

2)  ด้านการบริการและสถานที่ให้บริการ ยังมีพ้ืนที่จ ากัดไม่เพียงพอในการรองรับ
ประชาชนที่มารับบริการ ตลอดจน มีปัญหาเรื่องการจัดสรรคิวในการรับบริการ ที่ยังไม่มีสิทธิภาพ
เท่าที่ควร ซึ่งสอดคล้องและตรงกับแนวคิดเกี่ยวกับสภาพปัญหาการบริการงานทะเบียนและบัตร โดย        
เผชิญ ธรรมสรังกูล (2559) กล่าวว่า ปัญหาที่พบในงานทะเบียนและบัตร ส่วนมาก คือพนักงานไม่มา
ปฏิบัติงานตามเวลา พนักงานพูดจาไม่เพราะ พนักงานไม่แนะน าท าให้เสียเวลา ติดต่อหลายที่แล้วยัง
ไม่แล้วเสร็จ การบริการล่าช้า เอกสารยุ่งยาก ฯลฯ  

3)  ด้านนโยบายและงบประมาณ ส่วนกลางยังขับเคลื่อนนโยบายที่สนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีไม่มากเท่าที่ควร ซึ่งนโยบายต่างๆ ความคิดริเริ่มจะมาจากส่วนกลางเท่านั้น ไม่ได้รับฟัง
ความคิดเห็นจากหน่วยงานระดับล่างซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงาน ส่วนงบประมาณ ยังมีไม่เพียงพอในการ
ปรับปรุงการให้บริการและสถานที่ให้บริการให้ดูสวยงาม ทันสมัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย พิมพ์กมล 
ไชยสมภาร (2562) เรื่อง การน านโยบายรัฐบาลดิจิทัลไปปฏิบัติ กรณีศึกษาส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ผลการวิจัยพบว่า ไม่มีงบประมาณที่เพียงพอต่อการจัดซื้อหรือจัดจ้างเครื่องมือ อุปกรณ์ 
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การกระจายตัวของ เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ระบบต่าง ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่ ท าให้ขาด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

4)  ด้านกฎหมาย บางเรื่องเก่า ล้าสมัย ไม่เท่าทันกับยุคสมัยปัจจุบัน ไม่สอดคล้อง
กับการท างานในระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย อภิชาติ ศิริบุญญกาล, ศรุดา สม
พอง (2562) เรื่อง บทบาทของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  ผลการวิจัยพบว่า ต้องมีการปรับแก้กฎหมายและกฎข้อระเบียบที่เอ้ือต่อ
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพราะหากยังไม่มีการปรับแก้ในลักษณะดังกล่าว การเปลี่ยนผ่ านไปสู่
รัฐบาลดิจิทัลจะเป็นไปได้ยาก นอกจากนี้การปรับแก้กฎหมายและกฎระเบียบ เพ่ือให้รัฐบาลดิจิทัล
สามารถด าเนินต่อไปได้ด้วยดีนั้น ไม่ใช่เพียงแต่ต้องแก้กฎหมายและกฎระเบียบทางด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลเท่านั้นแต่ยังต้องมองไปถึงกฎหมายและกฎระเบียบด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกั บการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคตซึ่งต้องมีการทบทวนข้อกฎหมายที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศไป   
พร้อม ๆ กัน  

5)  ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การออกแบบโปรแกรมระบบทะเบียนและบัตร มีความ
ซับซ้อน ยุ่งยากด้วยขั้นตอนในการปฏิบัติ ใช้เวลาในการให้บริการนานเกินไป ท าให้เสียเวลาในการ
บริการประชาชน ไม่เกิดความสะดวก รวดเร็วในการบริการเท่าที่ควร  เท่าไหร่ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัย   ธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์, พรนภา เตียสุธิกุล (2560) วิจัยเรื่อง ปัญหายุทธศาสตร์เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการบริหารภาครัฐ ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาตามยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการ
บริหารภาครัฐ บุคลากรมีการใช้ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริหารภาครัฐ ยังไม่สามารถ
บรรลุผลดีเท่าที่ควรซึ่งเกิดจากปัญหา อุปกรณ์ของเทคโนโลยีที่มีอยู่ยังไม่มีความทันสมัยเท่าที่ควร การ
จัดเตรียมและการเชื่อมต่อข้อมูลขนาดใหญ่ของหน่วยงานภาครัฐยังไม่สมบูรณ์ครบด้าน ท าให้การใช้
ข้อมูลดังกล่าวยังไม่เกิดประโยชน์มากนัก 

2.  แนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของงานทะเบียนและบัตร 
  1)  การปรับปรุงเทคโนโลยีดิจิทัลเดิม ควรทบทวน ปรับปรุง ระเบียบกฎหมาย ให้
ทันสมัยกับยุคปัจจุบัน และสอดคล้องรองรับกับเทคโนโลยีดิจิทัลให้มากกว่านี้ เช่น ทุกหน่วยงานควร
ยกเลิกเรียกส าเนาเอกสารในการติดต่อราชการ ให้เรียกแค่บัตรประจ าตัวประชาชนแบบ Smart Card 
เพียงอย่างเดียว โดยให้ทุกหน่วยงานเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการปกครอง แล้วตรวจสอบข้อมูลในระบบ 
เพ่ือเป็นการลดภาระของประชาชนในการถือเอกสารหลายอย่าง เช่น ทะเบียนบ้าน ทะเบียนเปลี่ยน
ชื่อ ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า สูติบัตร มรณบัตร เป็นต้น  ตลอดจนแก้ไขกฎหมายให้งานทะเบียน
ราษฎร สามารถท าได้ออนไลน์ทุกส านักทะเบียนทั่วไปได้ เหมือนเช่น งานบัตรประจ าตัวประชาชน 
และงานทะเบียนทั่วไป ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตรงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
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ประเด็น การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ (พ.ศ. 2561 –2580) ในแผนย่อย ได้แก่ การ
พัฒนาบริการประชาชน ซึ่งเป็นเป้าหมายส าคัญของการบริการภาครัฐ โดยการปรับวิธีการท างาน จาก 
“การท างานตามภารกิจที่กฎหมายก าหนด” เป็น “การให้บริการที่ให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ” 
ปรับปรุงวิธีการท างานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบริการภาครัฐที่มีคุณค่าและ ได้มาตรฐานสากล โดย
เปลี่ยนจากการท างานด้วยมือ เป็นการท างานบนระบบดิจิทัลทั้งหมด เชื่อมโยงและบูรณาการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกันเสมือนเป็นองค์กรเดียว มีการพัฒนาบริการเดิมและสร้าง
บริการใหม่ที่เป็นพลวัตสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และขับเคลื่อนโดยความต้องการของ
ประชาชน ภาคธุรกิจ และผู้ใช้บริการ และเปิดโอกาสให้เสนอความเห็นต่อการด าเนินงานของภาครัฐ
ได้อย่างสะดวก ทันสถานการณ์ ควรปรับปรุงพัฒนาระบบการจองคิวออนไลน์ในรูปแบบแอปพลิเคชัน
ที่ใช้ง่าย โดยต้องมีค าแนะน าแต่ละประเภทงานต้องเตรียมเอกสารอะไรมาติดต่อบ้าง เพ่ือลดขั้นตอน
การด าเนินการและความสะดวกมากขึ้น และเพ่ือลดการเสียเวลาหากมาติดต่อแล้ว ขาดเอกสาร
บางอย่าง ท าให้ไม่สามารถรับการบริการได้ ซ่ึงมีหน่วยงานที่ด าเนินการแล้ว คือ กรุงเทพมหานคร คือ 
โครงการ”บริการทันใจนัดหมายทันเวลา” ทางแอปพลิเคชัน BMA Q ที่ประชาชนสามารถสามารถ
จองคิวออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน BMA Q เกี่ยวกับงานด้านทะเบียน การขออนุญาตต่าง ๆ จาก
ส านักงานเขต  

2)  การลดลงหรือยกเลิกเทคโนโลยีดิจิทัล บางอย่างที่ไม่เท่าทันกับยุคสมัยปัจจุบัน 
เช่น ควรยกเลิกเครื่องพิมพ์บัญชีเลือกตั้งที่เดิมใช้เครื่องพิมพ์แบบกระดาษต่อเนื่อง ซึ่งใช้ระยะเวลา
จ านวนในการปฏิบัติงาน  

3)  การเพ่ิมเติมเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ เช่น จัดท าเครื่องแสดงความคิดเห็นแบบ
อัตโนมัติ เพ่ิมช่องทางในการช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ ผ่านระบบโอนเงินแบบเข้าบัญชีธนาคาร พร้อม
เพย์ แบบสแกนจ่าย เป็นต้น โปรแกรมระบบการแจ้งตายแบบออนไลน์ เชื่อมโยงข้อมูลจาก
โรงพยาบาลมายังส านักทะเบียนอ าเภอ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวตรงกับแนวคิดรัฐบาลดิจิทัลในการการใช้
บริการทางเทคโนโลยีร่วมกัน (Shared Services) เป็นการใช้เครือข่ายข้อมูลและโครงสร้างพ้ืนฐาน
เทคโนโลยี เช่น บริการด้านซอฟต์แวร์ร่วมกันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพจากการเพ่ิมขนาด (Economies 
of Scale) รวมถึงการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นการเชื่อมต่อข้อมูลจากอุปกรณ์ดิจิทัลต่าง ๆ เพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และอ านวยความสะดวกต่อประชาชน อีกทั้งยังตรงกับ
แนวคิดระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (E-Service) กล่าวคือการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มาใช้ในการบริหารงานของภาครัฐรวดเร็วขึ้นเพราะไม่จ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรในการ
ด าเนินการ สามารถลดขั้นตอนการท างาน ผู้ใช้บริการภาครฐัสามารถด าเนินการได้ด้วยตัวเองโดยผ่าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถด าเนินการเมื่อไรก็ได้ เวลาใดก็ได้ ทั้ง 7 วัน ใน
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หนึ่งสัปดาห์ โดยไม่ต้องรอเวลาราชการ ผ่านระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ยังเป็นการให้ข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย ตรงตามความต้องการของผู้ ใช้บริการ ช่วยลดการเลือกปฏิบัติ การคอรัปชั่น 
เปิดให้มีการร้องเรียน ร้องทุกข์ได้โดยตรงทั้งสามารถช่วยติดตามผล และการพัฒนาการให้บริการผ่าน
ระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 

 

ข้อเสนอแนะ 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1)  ด้านบุคลากร ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
ควรมีโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในลักษณะการอบรม
เชิงปฏิบัติการ (work shop) แก่บุคลากรของส านักทะเบียนอ าเภออยู่เป็นประจ าทุกปี/ทุกครึ่งปี/ทุก
ไตรมาส อย่างทั่วถึงให้ครบทุกคน เพราะเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท าให้
บุคลากรแต่ละคนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะการใช้เทคโนโลยีไม่เท่ากันในการให้บริการประชาชน  

2)  ด้านการบริการและสถานที่ให้บริการ ส านักบริหารการทะเบียน กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ควรมีช่องทางให้บุคลากรงานทะเบียนและบัตร มีบทบาทในการ
เสนอแนะการปรับปรุง หรือออกแบบระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของส านักทะเบียนอ าเภอ เพราะเป็น
ผู้ปฏิบัติงานจริง จะทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี เช่น (1) จัดซื้อเครื่อง
บัตรคิวที่มีเทคโนโลยีที่ดีกว่านี้ ในการจัดสรรคิวในการรับบริการ โดยระบุรายละเอียดของงานว่าแต่ละ
งานใช้ระยะเวลาในการให้บริการกี่นาที ต้องเตรียมเอกสารอะไรประกอบบ้าง จะท าให้การบริการมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดการแออัดและการรอรับบริการของประชาชนได้ (2) สร้างโปรแกรม
เสนอแนะปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลในส านักทะเบียนอ าเภอ ให้
บุคลากรเสนอแนะเป็นประจ าทุกเดือน (3) แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้เรื่องระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล มานิเทศงานเพ่ือให้รับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล ณ 
ส านักทะเบียนอ าเภอทั่วประเทศ เป็นประจ าทุกปี 

3)  ด้านนโยบายและงบประมาณ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ควรจัดสรร
งบประมาณในการปรับปรุงสถานที่ให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอให้เพียงพอมากกว่านี้ เพ่ือให้
ส านักทะเบียนอ าเภอทุกแห่ง มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ที่ภาพลักษณ์ที่ดูดี ดูทันสมัย เป็นที่
ยอมรับในสายตาของประชาชนผู้รับบริการ ภายใต้หลักการ มาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 
และทันสมัย รองรับสอดคล้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่ให้บริการแก่ประชาชน และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ควรผลักดัน นโยบายรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ซึ่งเป็นนโยบายการ



648 
 

บทความการศึกษาวิชาการศึกษาค้นควา้อิสระของ 
นักศกึษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก  

พัฒนาประเทศไทย ในการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  โดยแปลงนโยบายในเชิง
ปฏิบัติการให้เห็นผลโดยเร็วมากกว่านี้ เช่น ระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการ
ภาครัฐ (Linkage Center) ที่ยังไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูล จากบัตรประจ าตัวประชาชนแบบ Smart 
Card ของภาครัฐได้เท่าท่ีควร ซึ่งบางหน่วยงานราชการ ยังคงเรียกส าเนาเอกสารดังกล่าว 

4)  ด้านกฎหมาย หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(DGA) ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง เป็นต้น ควรร่วมกัน ทบทวน ปรับปรุง ระเบียบ
กฎหมาย ให้ทันสมัยกับยุคปัจจุบัน และสอดคล้องรองรับกับนโยบายการพัฒนาประเทศไทย ในการ
ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) เช่น งานทะเบียนราษฎร เรื่องการ
แจ้งเกิด แจ้งตาย ย้ายที่อยู่ ควรแก้ไขระเบียบกฎหมาย ให้ประชาชนสามารถด าเนินการได้ทุกส านัก
ทะเบียนอ าเภอทั่วประเทศ เหมือนเช่น การท าบัตรประจ าตัวประชาชน การจดทะเบียนสมรส การจด
ทะเบียนหย่า การท าพินัยกรรม ที่สามารถด าเนินการได้ทุกส านักทะเบียนทั่วประเทศ 

5)  ด้ าน เทคโน โลยีดิ จิ ทั ล  ส านั กบริการการทะเบี ยน  กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ควรพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและบัตรให้ใช้ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพ่ือ
ลดระยะเวลาในการให้บริการ และเพ่ิมเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ เข้าไป เช่น เครื่องแสดงความคิดเห็น
แบบอัตโนมัติ การช าระค่าธรรมเนียมแบบ E-payment ผ่านระบบโอนเงิน/พร้อมเพย์/สแกนจ่าย 
ตลอดจนควรพัฒนาแอปพลิเคชันเพียงแอปพลิเคชั่นเดียว ที่สามารถท าธุรกรรมเกี่ยวกับทะเบียนและ
บัตรแบบออนไลน์ได้ทุกประเภทบริการ เป็นต้น 

  
ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1)  ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณเกี่ยวกับความต้องการเทคโนโลยีดิจิทัลในงาน
ทะเบียนและบัตร ในมุมมองของประชาชนผู้รับบริการ 

2)  ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเฉพาะปัญหาด้านกฎหมาย ที่ เกี่ยวกับการ
ทบทวน แก้ไข ระเบียบกฎหมายของงานทะเบียนและบัตร ให้ทันสมัยสอดคล้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล 
ทีม่ีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา 
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แนวทางการพัฒนาบุคลากร บริษัท ซิงซิงเฮง จ ากัด จังหวัดเชียงใหม่ 
 

สุตาภัทร  ชอบธรรม* 

 
บทคัดย่อ 

 
การค้นคว้าอิสระเรื่อง แนวทางการพัฒนาบุคลากร บริษัท ซิงซิงเฮง จ ากัด จังหวัดเชียงใหม่ 

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการด้านบุคลากร บริษัท ซิงซิ งเฮง จ ากัด 
จังหวัดเชียงใหม่ และเพ่ือศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการด้านบุคลากร บริษัท ซิงซิงเฮง จ ากัด 
จังหวัดเชียงใหม่ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
โดยท าการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามีจ านวน 9 คน ซึ่งเป็นคณะผู้บริหาร
ของบริษัท ซิงซิงเฮง จ ากัด  

ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัท ซิงซิงเฮง จ ากัด คือพนักงานยัง
ไม่มีความคิดของความเป็นเจ้าของบริษัท และความจงรักภักดีต่อบริษัท พนักงานขาดความรับผิดชอบ 
ขาดความตระหนักในหน้าที่ พนักงานไม่มีความคิดถึงส่วนรวม พนักงานไม่ค่อยฟังค าว่ากล่าวตักเตือน 
พนักงานส่วนมากคิดแต่สิ่งที่ตัวเองจะได้ มากกว่าหน้าที่ความรับผิดชอบ พนักงานไม่มีการวางแผนใน
การท างาน ขาดความเสียสละ พนักงานขาดทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และขาดทักษะใน
การเจรจาต่อรองกับลูกค้า การท างานในแต่ละจุดไม่มีการตรวจสอบเอกสารและระบบต่าง ๆ และ
จ านวนสินค้าในคลัง ไม่ตรงกับในระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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บทน า 
 

ที่มาและความส าคัญ 
ในการบริหารขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชนย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยพ้ืนฐานของการ

บริหาร ปัจจัยพื้นฐานของการบริหารที่ส าคัญ คือ คน เงิน วัสดุสิ่งของและวิธีการจัดการเงิน ซึ่งคนเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญ ที่ช่วยก่อให้มีผลงานเกิดข้ึนในทุก ๆ องค์กร ในปัจจุบันการบริหารงานของแต่ละองค์กร
มีปัญหาเกิดขึ้นหลายประการ เช่น ปัญหาความล่าช้าในการตัดสินใจและการด าเนินงานในเรื่องต่าง ๆ 
ปัญหาการไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรบุคคล
ที่มีความรู้ ความสามารถ ปัญหาด้านการจัดการงบประมาณและการจัดสรรทรัพยากร ปัญหา
โครงสร้างที่มีขนาดใหญ่โต ปัญหาความซ ้าซ้อนกันในการปฏิบัติหน้าที่ท าให้ขาดประสิทธิภาพ ปัญหา
นโยบายในการบริหารที่ขาดความต่อเนื่องขาดความชัดเจนและแนวทางที่แน่ชัด ตลอดจนปัญหาด้าน
รายได้และค่าตอบแทน จากการปฏิบัติงาน และปัญหาการไม่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว (สุรัสวดี ราชกุลชัย, 2556) 

สถานการณ์ปัจจุบันที่แต่ละองค์กรต่างก็ให้ความส าคัญต่อบุคคลทุกภาคส่วนของบุคคล ไม่
เพียงแต่เป็นทรัพยากรพ้ืนฐานทางการจัดการเท่านั้นแต่ยังเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดขององค์กร หรือ
ที่เรียกว่า “ทุนมนุษย์ (Human Capital)” และเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่จะบ่งชี้ถึงความส าเร็จบุคคลจึงมี
ความส าคัญในการผลักดันให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่ อง ตลอดจนส่งเสริมให้
องค์กรประสบความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการด าเนินงานขององค์กรในอนาคต (ณัฎฐพันธ์ เขจร
นันทน์, 2556) 

ปัจจุบันระบบเศรษฐกิจเป็นแบบเสรีมากขึ้น การแข่งขันในภาคการค้าปลีก และค้าส่งมีการ
แข่งขันที่รุนแรงขึ้น เกิดรูปแบบทางการค้าใหม่ ๆ มากมาย ท าให้พฤติกรรมการจับจ่ายของผู้บริโภค
เปลี่ยนแปลงไปส่งผลท าให้ผู้ประกอบการต้องเพ่ิมความรอบคอบและระมัดระวังในการด าเนินงาน 
และการขยายธุรกิจ อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การติดต่อสื่อสารที่ย่อโลกให้เล็กลง และการแข่งขันในธุรกิจที่มีความ
รุนแรงมากขึ้นท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์แห่งโลกยุคไร้พรมแดน (Global Competition) ท าให้ 
นักบริหาร ผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชา ที่เกี่ยวข้องทุกระดับชั้นในหลายๆธุรกิจ จ าเป็นต้องปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง ก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารงาน ให้มีความสอดคล้องกันซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยการเรียนรู้
ทฤษฎี หลักการ วิธีการ เทคนิค และศิลปะการบริหารสมัยใหม่อันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน 
การพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า และผลักดันให้หน่วยงาน เป็นที่ยอมรับนับถือ สร้างความศรัทธา มี
ภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดี (อ านาจ ธีระวานิช, 2550) 
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ในปัจจุบันมีอัตราการแข่งขันที่สูงขึ้น มีบริษัทตัวแทนจ าหน่ายสินค้าที่เพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก 
จากปริมาณคู่แข่งที่มากขึ้นและคุณภาพของสินค้าที่หลากหลาย ท าให้การรักษาลูกค้าที่มีอยู่เดิมและ
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายใหม่ด าเนินการบริหารจัดการได้ยาก ดังนั้น จากสภาพและปัญหาที่เกิดขึ้น จ าที่
บริษัทต้องหาแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการด้านบุคลากร บริษัท ซิงซิงเฮง จ ากัด จังหวัดเชียงใหม่ 
เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารของ บริษัท ซิงซิงเฮง จ ากัด จังหวัดเชียงใหม่ น าไปใช้ในการปรับปรุง
การด าเนินงานพัฒนาบุคลากรให้สามารถสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและกระตุ้นให้ลูกค้า
หันมาใช้บริการของบริษัทมากขึ้นและสามารถบริหารจัดการพนักงานให้ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ประหยัดและรวดเร็วภายใต้ข้อจ ากัดด้านงบประมาณอันจะส่งผลให้
บริษัทมีศักยภาพในการแข่งขันและสามารถสร้างผลก าไรสูงสุดให้กับบริ ษัท เพ่ือการด ารงอยู่ของ 
บริษัทอย่างยั่งยืนต่อไป 

 

วัตถุประสงค ์
 

1)  เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการด้านบุคลากร บริษัท ซิงซิงเฮง จ ากัด 
จังหวัดเชียงใหม่ 

2)  เพ่ือศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการด้านบุคลากร บริษัท ซิงซิงเฮง จ ากัด จังหวัด
เชียงใหม่ 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
1)  เพ่ือทราบถึงสภาพและปัญหาการบริหารจัดการด้านบุคลากร บริษัท ซิงซิงเฮง จ ากัด 

จังหวัดเชียงใหม่ 
2)  ได้แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการด้านบุคลากร บริษัท ซิงซิงเฮง จ ากัด จังหวัด

เชียงใหม่ 
3)  ผลการศึกษาที่ได้ จะเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารของ บริษัท ซิงซิงเฮง จ ากัด จังหวัด

เชียงใหม่ในการปรับปรุงการด าเนินงานให้สามารถสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและกระตุ้น
ให้ลูกค้าหันมาใช้บริการของบริษัทมากขึ้น และสามารถบริหารจัดการพนักงานให้ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ประหยัดและรวดเร็วภายใต้ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
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เอกสาร และงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 
การศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากร บริษัท ซิงซิงเฮง จ ากัด จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยได้

ศึกษาค้นคว้าทฤษฎี หลักการและแนวคิด ตลอดจนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแยกเป็น
หัวข้อต่าง ๆ ตามล าดับดังนี้ 

1.  แนวคิดทางการบริหาร 
2.  แนวคิดทางการพัฒนา 
3.  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
4.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
5.  กรอบแนวความคิดของงานวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพและปัญหาการพัฒนา 
บริษัท ซิงซิงเฮง จ ากัด จังหวัดเชียงใหม่ 
1.ข้อมูลทั่วไป 

1. ช่ือผู้ให้สัมภาษณ ์
2. ต าแหน่ง 
3. วุฒิการศึกษา 
4. วันท่ีให้สัมภาษณ ์
5. ระยะเวลาที่ปฏิบตัิงาน 

2.ปัญหาการปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัท ซิงซิงเฮง 
จ ากัด จังหวัดเชียงใหม ่

1. ท่านคิดว่าบริษัทฯ มีปัญหาด้านบุคลากร 
อะไรบ้าง 

2. สาเหตุของปัญหา 
3. แนวทางแก้ไข 
4. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

 

แนวทางการพัฒนาบุคลากร 

บริษัท ซิงซิงเฮง จ ากัด จังหวัดเชียงใหม ่ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากร บริษัท ซิงซิงเฮง จ ากัด 

จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 
1.  ผู้ให้ข้อมูล 
2.  ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้า 
3.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5.  การตรวจสอบเครื่องมือ 
6.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
1.  ผู้ให้ข้อมูล 
ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ คณะผู้บริหารของบริษัท ซิงซิงเฮง จ ากัด มีจ านวน 9 คน ประกอบด้วย 

1)  ประธานกรรมการบริหาร 1 คน 
2)  คณะกรรมการบริหาร 4 คน 
3)  หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 1 คน 
4)  หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด 1 คน 
5)  หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 1 คน 
6)  หัวหน้าฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่งสินค้า 1 คน 

 
2.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยท าการ

สัมภาษณ์ด้วยตนเอง ซึ่งแบบดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 
แบบสัมภาษณ์ แนวทางการพัฒนาบุคลากร บริษัท ซิงซิงเฮง จ ากัด จังหวัดเชียงใหม่ 

แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ส่วนที่ 2 สภาพและปัญหาการบริหารจัดการด้านบุคลากร บริษัท ซิงซิงเฮง จ ากัด จังหวัด

เชียงใหม่ 
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3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ เว้าได้มีวิธีการในการ 

เกบ็รวมรวบข้อมูลดังต่อไปนี้ 
1) ด าเนินการหาผู้ให้ข้อมูล โดยคณะผู้บริหารของบริษัท ซิงซิงเฮง จ ากัด มีจ านวน       

9 คน ประกอบด้วย 
(1)  ประธานกรรมการบริหาร 1 คน 
(2)  คณะกรรมการบริหาร 4 คน 
(3)  หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 1 คน 
(4)  หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด 1 คน 
(5)  หวัหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 1 คน 
(6)  หัวหน้าฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่งสินค้า 1 คน 

2)  ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการใช้แบบสัมภาษณ์ แบ่งเป็นขั้นตอน ดังนี้  
(1)  แบ่งกลุ่มประชากรที่ใช้เป็น 2 กลุ่ม คือ  

           กลุ่มท่ี 1 ผู้ให้ข้อมูล 4 คน  
           กลุ่มที่ 2 ผู้ให้ข้อมูล 5 คน  

(2)  ติดต่อนัดหมายกับบริษัท ซิงซิงเฮง จ ากัด ที่ผู้วิจัยจะเข้าด าเนินงานวิจัย
อย่างไม่เป็นทางการ 

(3)  ด าเนินการสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 5 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2564 รวม 9 ครั้ง โดยสัมภาษณ์สัปดาห์ละ 4-5 คน  

 
4.  การตรวจสอบเครื่องมือ 

1)   การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนในการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้ 

(1)  น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบและแก้ไขในเบื้องต้น 
(2)  ตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหาโดยเปรียบเที ยบกับเป้ าหมายและ

วัตถุประสงค์การวิจัย 
(3)  ทดสอบเครื่องมือหลังจากแก้ไขเสร็จสมบูรณ์แล้วน าไปท าการทดสอบก่อน

เก็บข้อมูลจริง โดยทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่ในบริษัท ซิงซิงเฮง จ ากัด จ านวน 9 คน 
(4)  ปรับปรุงแก้ไข 
(5)  น าไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มประชากร 
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2)   การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ จึงใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
การตรวจสอบด้านข้อมูล (Data Triangulation) การตรวจสอบผู้วิจัย (Investigator Triangulation) 
และการตรวจสอบด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) 

(1)  การตรวจสอบด้านข้อมูล เป็นการตรวจสอบข้อมูลด้านการเงินและบัญชีที่
ได้จากการสัมภาษณ์คณะผู้บริหาร บริษัท ซิงซิงเฮง จ ากัด และจากการตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวข้อง
ว่าสอดคล้องกันหรือไม่  

(2)  การตรวจสอบด้านผู้วิจัย เป็นการตรวจสอบจากผู้วิจัยและผู้ช่วยผู้วิจัยที่เก็บ
ข้อมูลจากบริษัท  ซิงซิงเฮง จ ากัด และได้ข้อมูลที่สอดคล้องกัน แสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิ จัยได้มามีความ
ถูกต้อง 

(3)  การตรวจสอบด้านทฤษฎี เป็นการตรวจสอบว่าผู้วิจัยที่ใช้ทฤษฎีในบทที่ 2 
แล้ว ได้ข้อมูลมาแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด หรือเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัย
ได้มา 
 

5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
การจัดกระท าข้อมูล 
ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและทางด้านทฤษฎีและ

จากผลการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายที่เป็นตัวอย่างในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ โดยน าข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ เอกสารและทฤษฎีมาวิเคราะห์ แล้วจึงน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาสรุปผล โดยแยกเป็น
ประเด็นต่าง ๆ และสรุปเป็นสาระส าคัญ ๆ ว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยที่ผู้วิจัยได้ตั้ง
ไว้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรบัการพัฒนาบุคลากรงานการเงินและบัญชีและปัญหาที่เกิดข้ึนจริง โดยจัดได้
เรียงล าดับตามประเด็นปัญหาที่ผู้วิจัยได้ตั้งประเด็นไว้ในตอนต้น โดยน าเสนอในเชิงพรรณนาวิเคราะห์ 
(Descriptive Analysis) 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาบุคลากร บริษัท ซิงซิงเฮง จ ากัด จังหวัดเชียงใหม่ ได้

เก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะผู้บริหารของบริษัท ซิงซิงเฮง จ ากัด จ านวน 9 คน ผู้วิจัยจะน าเสนอผล
การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาบุคลากร บริษัท ซิงซิงเฮง จ ากัด จังหวัดเชียงใหม่ 

ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์กลุ่มประชากร จึงท าให้ทราบข้อมูลทัว่ไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
สรุปผลจากการสัมภาษณ์ ด้านต าแหน่งงาน พบว่า ต าแหน่งงานของผู้ให้สัมภาษณ์ มีต าแหน่ง

งานประธานกรรมการบริหาร จ านวน 1 คน คณะกรรมการบริหาร จ านวน 4 คน หัวหน้าฝ่ายสนับสนุน
ธุรกิจ จ านวน 1 คน หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด จ านวน 1 คน หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
จ านวน 1 คน และหัวหน้าฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่งสินค้า จ านวน 1 คน 

สรุปผลจากการสัมภาษณ์ ด้านวุฒิการศึกษา พบว่า จบการศึกษาระดับ ป.ว.ส. จ านวน 3 คน 
ระดับปริญญาตรี จ านวน 4 คน และระดับปริญญาโท จ านวน 2 คน 

สรุปผลจากการสัมภาษณ์ ด้านระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน พบว่า มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 1-2 ปี
จ านวน 3 คน  3-5 ปีจ านวน 3 คน  และ 6-8 ปีจ านวน 3 คน 

 
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไข 
สรุปผลจากการสัมภาษณ์ปัญหาด้านบุคลากร ปัญหาที่พนักงานยังไม่มีความคิดของความเป็น

เจ้าของบริษัท และความจงรักภักดีต่อบริษัท สาเหตุคือ ขาดสิ่งที่เป็นแรงจูงใจให้พนักงานมีความ
อยากท างาน หรือขาดสิ่งที่ท้าทายความสามารถของพนักงาน ให้ผู้บริหารมีความเห็นอกเห็นใจในการ
ท างานของพนักงานทุกฝ่าย อาจมีรางวัลหรือการยกย่องชื่นชมเมื่อพนักงานท างานได้ส าเร็จ แนวทาง
ในการแก้ไขคือ ให้ผู้บริหารมีความเห็นอกเห็นใจในการท างานของพนักงานทุกฝ่าย อาจมีรางวัลหรือ
การยกย่องชื่นชมเม่ือพนักงานท างานได้ส าเร็จ 

ปัญหาที่พนักงานขาดความรับผิดชอบ ขาดความตระหนักในหน้าที่ สาเหตุคือ ทางบริษัทไม่มี
ความเข้มงวดในด้านของกฎระเบียบ และละเลยในความผิดพลาดของพนักงาน แนวทางในการแก้ไข
คือ คณะผู้บริหารควรใช้กฎระเบียบที่ก าหนดไว้ของบริษัท ให้เข้มงวดมากขึ้น และควรย ้ากับพนักงาน
เสมอ ควรมีการเรียกประชุม หรือว่ากล่าวตักเตือนอย่างจริงจัง รวมทั้งคณะผู้บริหารควรท าเป็ น
แบบอย่างแก่พนักงานด้วย 
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ปัญหาที่พนักงานไม่มีความคิดถึงส่วนรวม สาเหตุคือ บริษัทขาดการขัดเกลา และขาดการ
อบรมพนักงานในเรื่องของการท างานร่วมกัน ไม่ได้ฝึกให้พนักงานมองในภาพรวมว่า เป้าหมายของ
การท างานงานหนึ่งนั้นคืออะไร แนวทางการแก้ไขคือ ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับพนักงานเรื่อง
การท างานเป็นทีม ซึ่งจะประสบความส าเร็จได้ไวกว่าการที่ต่างคนต่ างท า และปลูกจิตส านึกให้
พนักงานมองเห็นความส าคัญของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 

ปัญหาที่พนักงานไม่ค่อยฟังค าว่ากล่าวตักเตือน ซึ่งมีสาเหตุมาจาก ทางบริษัทค่อนข้าง ละเลย
ในความผิดพลาดของพนักงาน เป็นสาเหตุให้พนักงานมองสิ่งที่ตนเองท าผิดเป็นถูกได้ มีแนวทางแก้ไข
คือ ควรสร้างความน่าเชื่อถือ ของกฎระเบียบของบริษัท ให้พนักงานมองเห็นความศักดิ์สิทธิ์ของ
กฎระเบียบของบริษัท 

ปัญหาที่พนักงานส่วนมากคิดแต่สิ่งที่ตัวเองจะได้ มากกว่าหน้าที่ความรับผิดชอบ สาเหตุคือ 
พนักงานกลัวการได้รับผิดชอบงาน กลัวว่าตัวเองจะต้องรับผิดชอบภาระหน้าที่ และคิดว่ า เงินเดือน
เท่านี้ ท าแค่นี้ก็พอ แนวทางการแก้ไขคือ ควรสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานทุกฝ่าย ให้พนักงานมีความ
ท้าทายในการของตัวเอง และได้รับการตอบแทน ซึ่งเป็นการสร้างก าลังใจของพนักงานเป็นอย่างดี 

ปัญหาที่พนักงานไม่มีการวางแผนในการท างาน ขาดความเสียสละ มีสาเหตุมาจากพนักงาน
ท างานแบบไม่ค่อยมีการวางแผน เพราะคิดว่ายังไงหัวหน้าก็ต้องเป็นคนคิดให้ หัวหน้าต้องแก้ไขปัญหา
ให้ แนวทางการแก้ไขคือการสร้างนิสัยในการรับผิดชอบงาน และส่งเสริมความมีภาวะผู้น าให้แก่
พนักงาน สร้างความเข้าใจในเนื้องานเพ่ือจะได้มีความผิดพลาดน้อยที่สุด 

ปัญหาที่พนักงานขาดทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และขาดทักษะในการเจรจา
ต่อรองกับลูกค้า ซึ่งมีสาเหตุมาจากพนักงานขาดความม่ันใจในตัวเอง ไม่กล้าตัดสินใจในข้อต่อรองของ
ลูกค้าที่ยื่นข้อเสนอมา การแก้ไขปัญหาคือหัวหน้าควรให้ความรู้และแนวทางในการเจรจาต่อรองกับ
ลูกค้า และหัวหน้าควรไปลงพื้นที่ร้านค้ากับพนักงานเพ่ือจะได้รับรู้ปัญหาที่แท้จริง 

ปัญหาการท างานในแต่ละจุดไม่มีการตรวจสอบเอกสารและระบบต่าง ๆ มีสาเหตุมาจาก
พนักงานด้านบัญชีและการเงิน ยังขาดสภาพคล่องในการท างานเพราะมีการตรวจสอบเอกสาร
ทางการเงินผิดพลาดไปบ้าง เพราะเกี่ยวโยงกับส่วนลด หรือโปรโมชั่นของสินค้าในแต่ละตัว รวมถึง
ความไม่สมบูรณ์แบบของระบบปฏิบัติการด้วย แนวทางการแก้ไขคือควรปรับปรุงระบบในด้านของ
บัญชีการเงินให้เป็นระบบมาตรฐานของบริษัท 

ปัญหาจ านวนสินค้าในคลัง ไม่ตรงกับในระบบ มีสาเหตุมาจากระบบการจัดเก็บและควบคุมส
ต๊อกสินค้าไม่มีคุณภาพ ไม่มีกระบวนการ (Procedure) ที่ชัดเจน การปฏิบัติงานผิดพลาดของ
พนักงาน พ้ืนที่ในคลังสินค้าคงคลังไม่เอ้ืออ านวยกับการท างาน แนวทางการแก้ไขคือบริษัทควรมี
กระบวนการท างานที่ชัดเจน ระบุการท างานเป็นขั้นเป็นตอน พร้อมทั้งอบรมพนักงานให้มีความเข้าใจ
ในขั้นตอนการปฏิบัติ 
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สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
  
สาเหตุที่พนักงานยังไม่มีความคิดของความเป็นเจ้าของบริษัท และความจงรักภักดีต่อบริษัท 

พนักงานขาดความรับผิดชอบ ขาดความตระหนักในหน้าที่  พนักงานไม่มีความคิดถึง ส่วนรวม 
พนักงานไม่ค่อยฟังค าว่ากล่าวตักเตือน พนักงานส่วนมากคิดแต่สิ่งที่ตัวเองจะได้ มากกว่าหน้าที่ความ
รับผิดชอบ พนักงานไม่มีการวางแผนในการท างาน ขาดความเสียสละ พนักงานขาดทักษะในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และขาดทักษะในการเจรจาต่อรองกับลูกค้า การท างานในแต่ละจุดไม่ มีการ
ตรวจสอบเอกสารและระบบต่าง ๆ และจ านวนสินค้าในคลัง ไม่ตรงกับในระบบ บริษั ทควรมีแนว
ทางการพัฒนาบุคลากร คือ ให้ผู้บริหารมีความเห็นอกเห็นใจในการท างานของพนักงานทุกฝ่าย อาจมี
รางวัลหรือการยกย่องชื่นชมเมื่อพนักงานท างานได้ส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ การบริหาร ที่
เรียกกันว่า POSDCORB ในส่วนของการอ านวยงาน (Directing) ซึ่งพูดถึงการต้องเข้าใจถึงหลักและ
วิธีการจูงใจคน และมีความสามารถกระตุ้นให้ทุกคนมีความกระตือรือร้นในการท างานเพ่ือให้งาน
บรรลุวัตถุประสงค์ และผู้บริหารควรใช้กฎระเบียบที่ก าหนดไว้ของบริษัท ให้เข้มงวดมากขึ้น และควร
ย ้ากับพนักงานเสมอ ควรมีการเรียกประชุม หรือว่ากล่าวตักเตือนอย่างจริงจัง รวมทั้งคณะผู้บริหาร
ควรท าเป็นแบบอย่างแก่พนักงานด้วย อีกทั้งควรให้ความส าคัญกับพนักงานเรื่องการท างานเป็นทีม 
ซึ่งสอดคล้องกับ หน้าที่ทางการบริหาร (Management Function) ซึ่งจะประสบความส าเร็จได้ไว
กว่าการที่ต่างคนต่างท า และปลูกจิตส านึกให้พนักงานมองเห็นความส าคัญของส่วนรวมมากกว่าส่วน
ตน ควรสร้างความน่าเชื่อถือ ของกฎระเบียบของบริษัท ให้พนักงานมองเห็นความศักดิ์สิทธิ์ของ
กฎระเบียบของบริษัท ควรสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานทุกฝ่าย ให้พนักงานมีความท้าทายในการของ
ตัวเอง และได้รับการตอบแทน ซึ่งเป็นการสร้างก าลังใจของพนักงานเป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับ 
ทฤษฎีล าดับขั้นของความต้องการของ Maslow (1987, pp. 135-150) และควรสร้างนิสัยในการ
รับผิดชอบงาน และส่งเสริมความมีภาวะผู้น าให้แก่พนักงาน สร้างความเข้าใจในเนื้องานเ พ่ือจะได้มี
ความผิดพลาดน้อยที่สุด และหัวหน้าควรให้ความรู้และแนวทางในการเจรจาต่อรองกับลูกค้า และ
หัวหน้าควรไปลงพ้ืนที่ร้านค้ากับพนักงานเพ่ือจะได้รับรู้ปัญหาที่แท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับ กระบวนการ
บริหารจัดการ (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2554) และควรปรับปรุงระบบในด้านของบัญชีการเงินให้เป็นระบบ
มาตรฐานของบริษัท บริษัทควรมีกระบวนการท างานที่ชัดเจน ระบุการท างานเป็นขั้นเป็นตอน พร้อม
ทั้งอบรมพนักงานให้มีความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติ ซึ่งสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาด้าน
บุคลากร บริษัท ซิงซิงเฮงจ ากัด ที่กล่าวมาทั้งหมด จะมีความสอดคล้องกับทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่เป็น
ทฤษฎีหลัก เพราะหากว่าพนักงานทุกคนรวมถึงคณะผู้บริหาร มีความตระหนัก และรับผิดชอบ รู้
หน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี ก็จะน าไปสู่การพัฒนาการบริหารจัดการ บริษัทฯ ให้มีความประหยัด 
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รวดเร็ว และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า อันจะส่งผลให้บริ ษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขันและ
สามารถสร้างผลก าไรสูงสุดให้กับบริษัทฯ เพ่ือการด ารงอยู่ของบริษัทอย่างยั่งยืนต่อไป 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
เรือนจ ากลางพิษณุโลก 

 
สุนทราภรณ์  เปี่ยมไหวพริบ* 

 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาเรื่อง  ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเรือนจ ากลาง
พิษณุโลก   มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1)  เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
เรือนจ ากลางพิษณุโลก  2)  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเรือนจ ากลางพิษณุโลก  และ 3)  เพ่ือน าผลการศึกษาที่ได้รับเสนอต่อผู้บังคับบัญชาใช้เป็น
แนวทางในการบริหารและพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ของบุคลากรเรือนจ า
กลางพิษณุโลก  ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจาก  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  
ลูกจ้างประจ า  ลูกจ้างเงินร้านสงเคราะห์และพนักงานจ้างเหมาบริการ  เรือนจ ากลางพิษณุโลก  
จ านวน 143 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ อัตราส่วนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างตัวแปร  2  กลุ่ม  โดยใช้  t - test  การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
ระหว่างตัวแปรมากกว่า  2  กลุ่มขึ้นไป  โดยใช้   One-way ANOVA และใช้สถิ ติ   Pearson 
Correlation  การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  2  ตัว  ที่นัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

ผลการศึก  พบว่า  บุคลากรเรือนจ ากลางพิษณุโลกส่วนใหญ่เป็น  เพศชาย  มีอายุระหว่าง      
41 – 50 ปี  สถานภาพสมรส  การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี  ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ  มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง  30,001 – 40,000 บาท  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  10  ปีขึ้นไป   

ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า  ระดับการศึกษา  มีความสัมพันธ์กับระดับประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรเรือนจ ากลางพิษณุโลก  อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่  0.05 ส่วน  
เพศ  อายุ   สถานภาพ  ต าแหน่ง  รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ไม่ มี
ความสัมพันธ์กับระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   ของบุคลากรเรือนจ ากลางพิษณุโลก                 
.โดยความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านความผูกพันธ์ต่อองค์กร  อยู่ในระดับมากที่สุด  ปัจจัยด้าน
ความก้าวหน้าในการท างาน  ด้านการท างานเป็นทีมและด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน         

 
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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อยู่ในระดับดีมาก  มีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ด้านคุณภาพงานและด้านเวลาอยู่ใน
ระดับสูง  ส่วนระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านปริมาณงาน  อยู่ในระดับปานกลาง 

ปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านความก้าวหน้าในการท างาน  ด้านการท างานเป็นทีม  ด้านความ
ผูกพันธ์ต่อองค์การ และด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของบุคลากรเรือนจ ากลางพิษณุโลก           
มีความสัมพันธ์กับระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  
 
ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
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บทน า 

 
ปัจจุบันการท างานมีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่างยิ่งถือได้ว่าการท างานเป็นส่วนหนึ่ง

ของของการด ารงชีวิตมนุษย์ที่ปฏิบัติมากกว่ากิจกรรมใด ๆ หากเวลาส่วนใหญ่ในชีวิตมนุษย์ได้อยู่กับ
สิ่งที่ตนเองพอใจชีวิตนั้นก็จะมีคุณค่าและมีความสุข  ในทางกลับกันหากชีวิตของมนุษย์เราส่วนใหญ่
ยังต้องผจญกับงานที่มีปัญหาน่าเบื่อ ไม่มีความเจริญก้าวหน้า ไม่มีความปลอดภัย ไม่มีเวลาให้กับ
ครอบครัว ก็จะท าให้เกิดความเครียด ความกังวลซึ่งจะส่งผลกระทบต่อตนเองและบุคคล  รอบข้าง 
โดยคุณภาพชีวิตการท างานนั้นถือเป็นแนวคิดที่ให้ความส าคัญกับพนักงานในองค์การ   โดยมองว่า
งานจะมีคุณภาพได้จะต้องเกิดจากการสร้างสรรค์ของคนท างานที่มีคุณภาพ  รวมถึงการมีบริการที่ดี
จะต้องด าเนินไปควบคู่กับคุณภาพชีวิตการท างานด้วย ดังนั้นคุณภาพชีวิตการท างานจึงมุ่งหวังให้
พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความพึงพอใจ อันน าไปสู่การเพ่ิมผลผลิตและประสิทธิผลของ
องค์การ (Piccinini & Tolfo, 1998) เนื่องจากคุณภาพชีวิตการท างานสามารถปรับปรุงการท างาน
ของบุคลากรท าให้บุคลากรมีความพึงพอใจในงาน  อีกทั้งเป็นปัจจัยที่ช่วยสร้างความสามารถในการ
ผลิตระดับบุคคล และลดอุบัติเหตุจากการท างานลงซึ่งจะท าให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
งานราชทัณฑ์ นับตั้งแต่อธิบดีกรมราชทัณฑ์ลงไปจนถึงเจ้าหน้าที่ทั้งหมดต้องรับภาระหน้าที่
อันหนักและเหน็ดเหนื่อยมากทั้งในสายตาของคนทั่วไปก็มองงานราชทัณฑ์ไปในทางที่ไม่เป็น
มงคลว่า เป็นงานต ่าต้อย เป็นงานคุกงานตะราง น่าเห็นใจผู้ที่ท างานในกรมราชทัณฑ์ ขอให้
อธิบดีกรมราชทัณฑ์และเจ้าหน้าที่ทุกคนอย่าได้คิดท้อถอย ขอให้คิดว่างานราชทัณฑ์เป็นงาน
ที่ท าประโยชน์ให้แก่สังคม หากอบรมผู้ต้องขังให้ประพฤติตนดีขึ้นไม่ได้พ้นโทษออกไปก็จะ
กลับไปเป็นอันธพาลเป็นภัยแก่สังคมอีก ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ควรจะภาคภูมิใจ ถ้า
สามารถฝึกอบรมผู้ต้องขังให้เป็นพลเมืองดีได้ขอให้ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ มีมานะอดทน 
พยายามอบรมแก้ไขให้ผู้ต้องขังเป็นคนดีฝึกหัดงานอาชีพส าหรับเป็นเครื่องมือท ามาหากิน
โดยสุจริตได้เมื่อพ้นโทษออกไปแล้ว  ก็ควรจะติดตามดูผลด้วยว่า  เขาน าเอาวิชาชีพที่
ฝึกอบรมให้นั้นไปท างานการอะไรได้บ้าง ดังนั้นขอให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์ น าความนี้ฝากไป
แจ้งแก่ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ทุกคนว่า อย่าได้คิดท้อถอยและให้ยึดมั่นในอุดมคติช่วยกัน
ปฏิบัติหน้าที่อันส าคัญนี้ให้ได้ผลดี 

 

พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พระราชทานแก่นาย
ประดิษฐ์ พานิชการ อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2516 ณ พระต าหนักจิตรลดา
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รโหฐานที่อัญเชิญมานี้เนื่องจากเป็นการอธิบายให้เห็นถึงงานราชทัณฑ์ที่มีคุณลักษณะพิเศษได้อย่าง
ชัดเจน  ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการท างานของข้าราชการราชทัณฑ์ว่าต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือการอบรมแก้ไขผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นคนดีสามารถประกอบอาชีพสุจริตได้
ภายหลังพ้นโทษ 

 
งานราชการนั้น ต้องอาศัยความรู้  3  ส่วน  ในการปฏิบัติ  คือ  ความรู้ในหลักวิชาที่ถูกต้อง  
แม่นย า  ลึกซ้ึง  กว้างขวาง  ความรู้ในการปฏิบัติบริหารงานตามภาระหน้าที่  และความรู้คิด
วินิจฉัยที่ถูกต้องด้วยเหตุผล  หลักวิชา  และหลักธรรม  ข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างสมอ
บรมความรู้ทั้งสามส่วนนี้  ให้สมบูรณ์พร้อม  อย่าให้บกพร่องในส่วนใดเป็นอันขาด  จะได้
สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป็นประโยชน์ที่แท้ท้ังแก่ประเทศชาติและประชาชน 

 
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระ 

วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน  ประจ าปี พ.ศ. 2563  ที่อันเชิญมานี้  เนื่องจาก
เป็นการอธิบายให้เห็นถึงหลักการปฏิบัติงานของข้าราชการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

กรมราชทัณฑ์เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2545  ก าหนดบทบาทภารกิจกรมราชทัณฑ์ ให้กรมราชทัณฑ์ 
มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุม และแก้ไขพฤตินิสัยผู้ต้องขังโดยมุ่งพัฒนาเป็นองค์กรพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นพลเมืองดี มีสุขภาพกายและจิตที่ดี ไม่หวนกลับมากระท า
ผิดซ ้า ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพที่สุจริตและสามารถด ารงชีวิตในสังคม
ภายนอกได้อย่างปกติโดยสังคมให้การยอมรับ (กรมราชทัณฑ์, 2562) โดยมีอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญคือ 
1) ปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดให้เป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่งตามกฎหมายโดยด าเนินการตามกฎหมาย
ว่าด้วยการราชทัณฑ์และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 2) ก าหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้ต้องขังให้สอดคล้อง
กับกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายของกระทรวง หลักอาชญาวิทยา และหลักทัณฑวิทยา 
ตลอดจนข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าส าหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวข้องของ
องค์การสหประชาชาติ 3) ด าเนินการเกี่ยวกับการสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่ผู้ต้องขัง 4) พัฒนา
ระบบ  รูปแบบ  มาตรการ  หลักเกณฑ์  มาตรฐาน  วิธีการปฏิบัติ  และการปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการ
ตรวจพิสูจน์ในระหว่างที่ถูกควบคุมตัว  เพ่ือรอการตรวจพิสูจน์ในสถานที่เพ่ือการตรวจพิสูจน์  ตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 5) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็น
อ านาจหน้าทีข่องกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  
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ข้าราชการราชทัณฑ์ จึงมีลักษณะการปฏิบัติงานที่แตกต่างจากข้าราชการหน่วยงานอ่ืน 
เนื่องจากเป็นงานที่มีความเป็นอกลักษณ์พิเศษ ซึ่งบุคคลทั่วไปคงไม่มีโอกาสเข้าไปสัมผัสโดยตรง หาก
มิใช่ผู้ต้องขัง หรือผู้ที่ต้องไปติดต่อ หรือญาติที่เข้าไปเยี่ยมผู้ต้องขัง ภาระในการดูแลผู้ต้องขังของกรม
ราชทัณฑ์ เป็นงานควบคุมดูแลผู้ต้องขังหรือนักโทษตลอดระยะเวลาที่ต้องรับโทษในเรือนจ า  

ดังนั้น  ข้าราชการจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ควบคุมผู้ต้องขังทั้งวันทั้ง
คืนตลอด 24 ชั่วโมงอย่างต่อเนื่อง และต้องปฏิบัติทันทีไม่สามารถปฏิเสธหรือผ่อนผันการปฏิบัติได้  
รวมถึงต้องมีความรู้ในเรื่องกฎหมายเป็นอย่างดี  เนื่องจากเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับปฏิบัติงาน
ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และต้องอาศัยความละเอียดถี่ถ้วนถูกต้องแม่นย า จะเกิดความ
ผิดพลาดไม่ได้ เพราะเป็นงานที่ต้องควบคุมดูแลผู้ต้องขังมิให้หลบหนี หากเกิดความผิดพลาดย่อม
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของสังคม อีกทั้งเป็นงานที่มีความยากสูง โดย
เฉพาะงานด้านการแก้ไขผู้ต้องขังโดยการคืนคนดีสู่สังคม มีให้ผู้ต้องขังกลับไปกระท าผิดช ้าอีก 
หลังจากพ้นโทษแล้ว (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน , 2551) เป็นงานที่ต้องปฏิบัติใน
ลักษณะใช้งานคนต่อคน เป็นงานที่ตรากตร าเสี่ยงภัยในสถานที่ไม่น่าอภิรมย์ ซึ่งจากการปฏิบัติงาน
ลักษณะดังกล่าวนั้น ท าให้ข้าราชการ ในส่วนของเรือนจ าต้องปฏิบัติงานคลุกคลีกับผู้ต้องขังในหลาย
ประเภทคดีตลอดเวลา มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการซึ่งก่อให้เกิดกดดันและ
ความเครียดต่อข้าราชการราชทัณฑ์ และอาจน าไปสู่ปัญหาการปฏิบัติงานที่ไม่มีประสิทธิภาพได้ใน
ท้ายที่สุด (ยศวรรธน์ การะเกตุ, ประโยชน์ ส่งกลิ่น, และนงลักษณ์ แสงมหาชัย, 2558). 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเรือนจ ากลางพิษณุโลก  จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้
องค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งส่วนหนึ่งต้องมาจากบุคลากรที่มีขวัญ
ก าลังใจ  มีความก้าวหน้าในการท างาน  มีการท างานเป็นทีม  รวมถึงมีความผูกพันต่อองค์กร  และมี
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ดี  เรือนจ ากลางพิษณุโลกจึงมีส่วนส าคัญในการสนับสนุนการ
ด าเนินงาน  หากบุคลากรของเรือนจ ากลางพิษณุโลกมีขวัญก าลังใจที่ดีย่อมมีประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานที่ดีก็จะท าให้ภารกิจหน้าที่ของเรือนจ ากลางพิษณุโลกบรรลุเป้าหมาย 

จากแนวทางดังกล่าว  ผู้ศึกษาในฐานะที่เป็นข้าราชการกรมราชทัณฑ์  ปฏิบัติหน้าที่เรือนจ า
กลางพิษณุโลก  จึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเรือนจ ากลางพิษณุโลก  เพ่ือน าผลการศึกษาที่ได้รับเสนอต่อผู้บังคับบัญชาส าหรับใช้เป็น
แนวทางในการบริหารและพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรเรือนจ ากลาง
พิษณุโลกให้สูงขึ้น  น ามาซึ่งการด าเนินการงานที่ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
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ค าถามการวิจัย 
 

1)  ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานบุคลากรเรือนจ ากลางพิษณุโลกอยู่ในระดับใด 
2)  ปัจจัยใดที่มีความสัมพันธ์กับระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเรือนจ า

กลางพิษณุโลก 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1)  เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเรือนจ ากลางพิษณุโลก 
2)  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร

เรือนจ ากลางพิษณุโลก 
3)  เพ่ือน าผลการศึกษาที่ได้รับเสนอต่อผู้บังคับบัญชาใช้เป็นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานให้แก่ของบุคลากรเรือนจ ากลางพิษณุโลก 
 

แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  

1.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2538) ได้ให้ความหมายว่า ประสิทธิภาพในระบบราชการมีความหมาย

รวมถึงผลิตภาพและประสิทธิภาพ โดยประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่วัดได้หลายมิติตามแต่วัตถุประสงค์ที่
ต้องการพิจารณา คือ  

1)  ประสิทธิภาพในมิติเชิงค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต ได้แก่ การใช้ทรัพยากรการ
บริหาร คือ คน เงิน วัสดุ เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างประหยัดคุ้มค่า และเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด 

2)  ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร ได้แก่ การท างานที่ถูกต้องได้
มาตรฐานรวดเร็วและใช้เทคโนโลยีที่สะดวกกว่าเดิม 

3)  ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ์ ได้แก่ การท างานที่คุณภาพเกิด
ประโยชน์ต่อสังคม เกิดผลก าไร ทันเวลา ผู้ปฏิบัติงานมีจิตส านึกที่ดีต่อการท างานและบริการ เป็นที่
พอใจของลูกค้าหรือผู้มารับบริการ 

ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2555) ให้ความหมายของประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึงการ
สนับสนุนให้มีวิธีการบริหารที่จะได้รับผลดีมากที่สุดโดยสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ ายน้อยที่สุด นั่นคือการลด
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ค่าใช้จ่ายทางด้านวัตถุและบุคลากรลง ในขณะที่พยายามความแม่นตรง ความเร็ว และความราบเรียบ
ของการบริหารให้มากข้ึน 

Peterson and Plowman (1960, อ้างถึงใน ประทีป แสงแพร, ทองฟู ศิริวงศ์, และสมพล ทุ่ง
หว้า, 2562) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยสรุปองค์ประกอบได้4 ประการ 
ได้แก่ 

1)  คุณภาพของงาน (Quality) จะต้องมีคุณภาพสูง คือ ผลลัพธ์ของงานมีประโยชน์
มีความคุ้มค่าและผู้ใช้ผลงานนี้เกิดความพอใจผลการท างาน ผลงานมีความถูกต้องได้มาตรฐาน และ
ส าเร็จได้ในระยะเวลารวดเร็ว นอกจากนี้ผลงานที่มี คุณภาพ ควรก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การและ
สร้างความพึงพอใจ ของลูกค้าหรือผู้มารับบริการ 

2)  ปริมาณงาน (Quantity) ปริมาณงานที่ เกิดขึ้นอยู่ในระดับที่ผู้ผลิตผลงาน
วางแผนไว้อย่างลงตัว ทั้งนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไข ระยะเวลาที่เหมาะสม 

3)  เวลา (Time) คือ เวลาที่ใช้ในการด าเนินงานเป็นไปตามที่วางแผนไว้อย่าง
เหมาะสมกับงานและมีการพัฒนาเทคนิค การท างานตลอดจนเทคนิคการวางต าแหน่งอุปกรณ์เพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการใช้งาน ท าให้การท างานสะดวกรวดเร็วขึ้น 

4)  ค่าใช้จ่าย (Costs) ในการด าเนินงานทั้งหมดต้อง เป็นไปตามที่วางแผนไว้คือ 
จะต้องลงทุนน้อยและได้ผลก าไรมากที่สุด ประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต ได้แก่ 
การใช้ทรัพยากรด้านการเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างประหยัดคุ้มค่าและเกิดการสูญเสียน้อย
ที่สุด 

2.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 Herzberg (1979, อ้างถึงใน ถวิล ธาราโภชย์ และคณะ, 2543, น. 162) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพปฏิบัติงาน โดยเรียกทฤษฎีนี้ว่า ทฤษฎี 2 องค์ประกอบ หรืออาจ
เรียกว่าทฤษฎี 2 ปัจจัย Herzberg (1979) ได้ตั้งข้อสมมติฐานว่ามีปัจจัย 2 ประเภท ที่มีความสัมพันธ์
กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ปัจจัยภายนอก (Extrinsic Factor) ได้แก่ 
      1)  ค่าจ้างหรือเงินเดือน 
      2)  เงื่อนไขของการท างาน 
      3)  ความมั่นคงของงาน 
      4)  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ผู้บังคับบัญชา หรือเพ่ือนร่วมงาน หรือ

ผู้ใต้บังคบับัญชา 
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ปัจจัยภายใน ได้แก่ 
      1)  ความส าเร็จ 
      2)  ความเป็นที่ยอมรับ และความรัก 
      3)  ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
     4)  ความก้าวหน้าส่วนตน 
      5)  ความรับผิดชอบ 
Gilmer (อ้างถึงใน ธานินทร์ สุทธิกุญชร, 2540, น.3) ได้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบที่

ก่อให้เกิดความพอใจในการท างานว่าขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 
1)  ความมั่นคงปลอดภัย ได้แก่ ความมั่นคงในการท างาน การได้รับความเป็นธรรม

จากผู้บังคับบัญชา 
2)  โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ได้แก่ การมีโอกาสได้เลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น 
3)  การจัดการ ได้แก่ความพอใจต่อสถานที่ที่ปฏิบัติงานอยู่รวมทั้งการด าเนินงานใน

หน่วยงานนั้น 
4)  ค่าจ้างและค่าตอบแทน ได้แก่  จ านวนเงินประจ าที่ได้รับ และรายได้ที่จ่ายตอบ

แทนพิเศษที่หน่วยงานได้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
5)  ลักษณะงานที่ท า ได้แก่ การได้ท างานท่ีตรงกับความรู้ ความสามารถ 
6)  การนิเทศงานหรือการฝึกอบรม ได้แก่ การให้โอกาสในการแสวงหาความรู้

เพ่ิมเติมโดยการศึกษาตอ่ การฝึกอบรมการดูงาน 
7)  การติดต่อสื่อสาร ได้แก่ การติดต่อสัมพันธ์ทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน 
8)  สภาพการท างาน ได้แก่ ระบบสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท างานที่เหมาะกับการ

ปฏิบัติงาน 
9)  ลักษณะทางสังคม ได้แก่ความรู้สึกพอใจที่ผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี

ความสุข 
10)  สิ่งตอบแทนหรือผลประโยชน์ต่าง ๆ ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล กองทุนส ารอง

เลี้ยงชีพสวัสดิการด้านอื่น ๆ เช่น บ้านพักพนักงาน เป็นต้น 
ส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ (2536, น. 11-12) ได้ศึกษาการจูงใจเห็นว่า

การเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคคลจะขึ้นอยู่กับสิ่งจูงใจหรือเกิดการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพของบุคคลในหน่วยงาน ได้แก่ 1) เงินเดือน 2) สวัสดิการหรือประโยชน์เกื้อกูล 3) ความ 
สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 4) การได้รับการยอมรับนับถือ 5) โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้า 6) การได้
มีส่วนร่วมในการบริหาร 
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จากแนวคิดและทฤษฎีที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า  ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพอใจในการ
ปฏิบัติงานและมีความสัมพันธ์กับระสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ต้องสร้างให้เกิดความพอใจ และ
รักษาระดับปัจจัยอนามัยให้คงที่ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกประกอบกันเพ่ือป้องกันมิให้เกิด
ความเบื่อหน่าย ท้อถอยในการปฏิบัติงาน  

ผู้วิจัยจึงได้มีความสนใจในการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
จ านวน 4 ปัจจัย ได้แก่ ความก้าวหน้าในการท างาน  การท างานเป็นทีม  ความผูกพันต่อองค์กร  และ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน  

1.  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการท างาน 
นฤมล นิราทร (2543) กล่าวว่า ความก้าวหน้าในอาชีพงาน หมายรวมถึงการ

เปลี่ยนแปลงในบทบาทการท างาน ซึ่งจะให้ผลตอบแทนทั้งด้านจิตวิทยา หรือผลตอบแทนที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง กับการท างานการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้  จึงรวมถึงการเปลี่ย นแปลงที่ก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าในงานการเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง หรือเงินเดือน ตลอดจนความพึงพอใจในชีวิต 
ความรู้สึกว่าตนเองมีค่า ประสบความส าเร็จ ซึ่งออกมาในรูปของอ านาจหน้าที่ สถานภาพที่สู งขึ้น 
ความก้าวหน้าในอาชีพจึงเป็นผลสุดท้ายของการจัดการอาชีพที่เริ่มต้นด้วยการวางแผนอาชีพงาน
ก่อนที่จะพัฒนาไปสู่การพัฒนาอาชีพการงานและการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพงานในที่สุด 

2.  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการท างานเป็นทีม 
พนิดา รัตนไพโรจน์ (2542, น. 27) กล่าวว่า การท างานเป็นทีมมีบทบาทส าคัญยิ่ง

ต่อการท างานรวมกันเป็นทีม มิใช่การท างานโดยตนเอง โดยเฉพาะในปัจจุบันระบบการบริหารงาน
ภายในหน่วยงานมีสภาพยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น ในสภาพเช่นนั้นการปฏิบัติงานแต่เพียงผู้เดียวย่อมไม่
สามารถปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ที่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบให้ปรากฎผลดีเท่าที่ควร งานส่วนใหญ่
จ าเป็นต้องอาศัยสติปัญญา ความรู้ ความเชี่ยวชาญจากหลาย ๆ คน หลาย ๆ ฝ่าย และหลาย ๆ 
ระดับมาช่วยกันท า จึงจ าเป็นต้องมีการร่วมมือกัน "การท างานเป็นทีม" การท างานเป็นทีมเป็น
แนวทางปฏิบัติที่ได้รับความสนใจน ามาใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน 
เนื่องจากงานส่วนใหญ่ในองค์การไม่สามารถส าเร็จได้ด้วยคนเพียงคนเดียว ต้องอาศัยความร่วมมือ
และการมีสัมพันธภาพที่ดีของผู้ปฏิบัติงานในทีม 

3.  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร 
Mowday et al. (1982, อ้างถึงใน กองการเจ้าหน้าที่ กรมราชทัณฑ์, 2559) กล่าว

ว่า ความผูกพันต่อองค์กรเป็นการแสดงออกที่มากกว่าความจงรักภักดีที่เกิดขึ้นตามปกติ เพราะเป็น
ความสัมพันธ์ที่หนาแน่นและผลักดันให้บุคคลเต็มใจที่จะอุทิศตนเองเพ่ือสร้างสรรค์ให้องค์การอยู่ใน
สภาพที่ดี Eisenberger et al. (1990) ให้ความหมายไว้ว่า เป็นเจตคติที่แสดงถึงความรู้สึกของ
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บุคลากรที่รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กร เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่รับรู้ถึงการเกื้อกูล
สนับสนุนขององค์กรมีผลท าให้บุคลากรมีความอุตสาหะและเต็มใจที่จะท างานอย่างทุ่มเทเพ่ือองค์กร 

4.  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
ศิวพร โปรยานนท์ (2554, น. 35-36) ได้ให้ความหมายของสภาพแวดล้อมในการ

ปฏิบัติงานว่าหมายถึง สิ่งต่าง ๆ ภายในองค์กรที่อยู่รอบตัวพนักงานที่สามารถส่งผลต่อพฤติกรรมและ
ความรู้สึกของบุคคลนั้น ๆ โดยที่สภาพแวดล้อมอาจเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน หรืออาจเป็นอุปสรรคต่อ
การปฏิบัติงานได้ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1)  สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) หมายถึง
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในสถานที่ท างานที่เอ้ือต่อการท างาน และสามารถท างานอย่างมีความสุข
สถานที่มีแสงสว่างที่เพียงพอ มีการจัดการอย่างเป็นระเบียบ สะอาด ปราศจากกลิ่นรบกวน ไม่มีเสียง
ที่ก่อให้เกิดความร าคาญ อากาศถ่ายเทสะดวก มีระดับอุณหภูมิที่เหมาะสม อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง
กับการท างานมีความเหมาะสม มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการ 

2)  สภาพแวดล้อมทางสังคม (Social Environment) หมายถึงสิ่งแวดล้อม
ในเชิงสัมพันธภาพหรือการสนับสนุนจากภายในองค์กรที่มีผลกระทบต่อการท างาน เอ้ือต่อการท างาน 
เช่น ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานภายในองค์กร ในหน่วยงานย่อยระหว่างแผนกและมี
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและหัวหน้างาน พนักงานมีการแสดงออกที่ดีต่อบุคคลอ่ืน ทั้งทาง
กาย วาจา ใจ มีการติดต่อสื่อสารที่ดีต่อกัน มีการให้ข้อมูลย้อนกลับซึ่งกันและกัน พนักงานรู้สึกถึง
ความปลอดภัย ได้รับการยอมรับ มีความสุขที่ได้ท างาน นอกจากนี้ การได้รับการสนับสนุนจากองค์กร
ทั้งในด้านการท างาน กิจกรรมทางสังคม การส่งเสริมบรรยากาศในการท างานร่วมกัน ถ่ายทอดข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่องาน ให้การช่วยเหลือเมื่อพนักงานมีปัญหาในการท างาน ท าให้พนักงาน
ท างานมีความสุขและมีประสิทธิภาพในการท างาน 

3)  สภาพแวดล้อมทางด้านจิตใจ (Psychological Environment (หมายถึง 
สภาพแวดล้อมในการท างานที่มีอิทธิพลต่อความคิด เช่น ความมีอิสระในการท างานและการตัดสินใจ
ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการท างาน การได้รับข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับงาน  ท าให้พนักงานสามารถน า
ข้อมูลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงในงานให้ดีขึ้น พนักงานมีความพึงพอใจในงาน พนักงานมีความเคารพซึ่ง
กันและกันและเชื่อใจกัน การมีบรรยากาศประชาธิปไตย ใช้หลักเหตุผลในการด าเนินการ การส่งเสริม
บรรยากาศให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
  

1.  กรอบแนวคิด 
 
     ตัวแปรต้น  

 
 
 

ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 

 
   

 
 
 

 
2.  ประชากร 
ประชากรในการศึกษาในครั้งนี้  คือ  บุคลากรทั้งหมดของเรือนจ ากลางพิษณุโลก 

จ านวน  143 คน โดยไม่ใช้การสุ่มตัวอย่าง 
3.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ ใช้ ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้  คือ แบบสอบถาม ลักษณะค าถามปลายปิด 

ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล มีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด  ได้แก่  เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
บุคลากรเรือนจ ากลางพิษณุโลก 

- ด้านคุณภาพงาน 

- ด้านปริมาณงาน 

- ด้านเวลา 

 

 

ปัจจัยในด้านการปฏิบัติงาน 

1. ด้านความก้าวหน้าในการท างาน 
2. ด้านการท างานเป็นทีม 
3. ด้านความผูกพันองค์กร 
4. ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. ต าแหน่ง 
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
7. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
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ส่วนที่ 2  แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยในการปฏิบัติงาน โดยแบ่งเป็นค าถามด้าน     
ต่าง ๆ ได้แก่  ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการท างาน  ปัจจัยด้านการท างานเป็นทีม  ปัจจัยด้านความ
ผูกพันต่อองค์กร  และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน   
 ส่วนที่  3  แบบสอบถามความคิดเห็น เพ่ือวัดระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  โดยแบ่ง
ค าถามเป็นด้านต่าง ๆ ได้แก่  ด้านคุณภาพงาน  ด้านปริมาณงาน  และด้านเวลา   
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  
SPSS  ส าหรับการวิจัยเพื่อประมวลผลข้อมูล และการวิเคราะห์ทางสถิติ ดังนี้  

1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)  

2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เป็นการใช้ค่าสถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูลระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม เพ่ือทดสอบสมมติฐานที่ก าหนดไว้ ได้แก่ วิเคราะห์ความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างตัวแปร 2 กลุ่ม โดยใช้ t – test การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยระหว่างตัวแปร
มากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป โดยใช้  One way ANOVA และใช้สถิติ  Pearson Correlation การหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ที่อยู่ในมาตรการวัดระดับ Interval หรือ Ratio Scale ค่าที่ได้  
เรียกว่า  “สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์”  ก าหนดนัยส าคัญเท่ากับ 0.05 
 

สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานการวิจัย 
  

ตารางท่ี 1  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยปัจจัยส่วนบุคคล 
 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สถิติที่ใช้ Sig สมมติฐานหลัก 

1.  เพศ T-Test 0.093 ปฏิเสธ 
2.  อายุ One Way Anova/LSD 0.606 ปฏิเสธ 
3.  สถานภาพ One Way Anova/LSD 0.330 ปฏิเสธ 
4.  ระดับการศึกษา One Way Anova/LSD 0.003 ยอมรับ 
5.  ต าแหน่ง One Way Anova/LSD 0.173 ปฏิเสธ 
6.  รายได้ (ต่อเดือน) One Way Anova/LSD 0.313 ปฏิเสธ 
7.  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน One Way Anova/LSD 0.263 ปฏิเสธ 
หมายเหตุ:  * มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ  0.05 
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 จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์ กับระดับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเรือนจ ากลางพิษณุโลก  พบว่า  ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
ระดับการศึกษา  (Sig. 0.003)  มีค่า  Sig. น้อยกว่า  0.05  จึงยอมรับสมมติฐานหลัก  และสรุปได้ว่า  
ระดับการศึกษา  มีผลต่อระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเรือนจ ากลางพิษณุโลกที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ (Sig.  0.093)  
อายุ (Sig.  0.606) สถานภาพ (Sig. 0.330)  ต าแหน่ง (Sig. 0.173)  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (Sig. 
0.313)  และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (Sig. 0.263)  มีค่า Sig มากกว่า 0.05  จึงสรุปว่า  เพศ อายุ  
สถานภาพ  ต าแหน่ง  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  มีความสัมพันธ์กับระดับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเรือนจ ากลางพิษณุโลกที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 
 

ตารางท่ี 2  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยปัจจัยในการปฏิบัติงาน 
 

 

ปัจจัยในการปฏิบัติงาน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สถิติที่ใช้ Sig สมมติฐานหลัก 

1.  ด้านความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน Pearson 
Correlation 

0.000 ยอมรับ 

2.  ด้านการท างานเป็นทีม Pearson 
Correlation 

0.000 ยอมรับ 

3.  ด้านความผูกพันต่อองค์กร Pearson 
Correlation 

0.000 ยอมรับ 

4.  ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน Pearson 
Correlation 

0.000 ยอมรับ 

 

หมายเหตุ:  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
 

 จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ปัจจัยในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับ
ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเรือนจ ากลางพิษณุ โลก  พบว่า  ปัจจัยด้าน
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านการท างานเป็นทีม ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์กร     
และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน มีค่า Sig น้อยกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก     
และสรุปได้ว่า  ปัจจัยในการปฏิบัติงานทั้ง  4  ปัจจัย  คือ  ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการท างาน  
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ปัจจัยด้านการท างานเป็นทีม  ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์กร  และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเรือนจ ากลาง
พิษณุโลก  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 

สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษา 
  

ผู้วิจัยขอน าเสนอการสรุปผลการศึกษาข้อมูล  ดังนี้ 
1)  ผลการวิเคราะข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล ของบุคลากรเรือนจ ากลาง

พิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่า   
บุคลากรเรือนจ ากลางพิษณุโลกส่วนใหญ่เป็น  เพศชาย  จ านวน 129  คน  คิดเป็นร้อยละ

90.2  มีอายุระหว่าง  41 – 50 ปี  จ านวน  55  คน คิดเป็นร้อยละ  38.5  สถานภาพสมรส  จ านวน  
101  คน  คิดเป็นร้อยละ  70.6  มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  จ านวน  84  คน  
คิดเป็นร้อยละ  58.7   ต าแหน่งข้าราชการ  จ านวน  123  คน  คิดเป็นร้อยละ 86.0  มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนระหว่าง  30,001 – 40,000 บาท  จ านวน  47  คน  คิดเป็น ร้อยละ  3.29  มีระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน  10  ปีขึ้นไป  ร้อยละ  65.0   

2)  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยในการปฏิบัติงาน ที่มีความสัมพันธ์กับระดับประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรเรือนจ ากลางพิษณุโลก  ผลการศึกษาพบว่า 

ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการท างาน  อยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย = 3.52)  เมื่อพิจารณา    
รายข้อ พบว่า  บุคลากรรู้สึกมีก าลังใจในการท างานให้มีความก้าวหน้าในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย  = 
3.69)  มีความพึงพอใจในความก้าวหน้าของต าแหน่งการงานในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย  = 3.66)  
บุคลากรมีโอกาสที่ได้เข้าร่วมในการฝึกอบรม  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ความช านาญ”   ในระดับ         
ปานกลาง  (ค่าเฉลี่ย  = 3.27) 

ปัจจัยด้านการท างานเป็นทีม  อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.65)  เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า  บุคลากรรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งในหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ  ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย = 3.65)   
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนร่วมงาน  ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ ย = 3.70)  บุคลากรใน
หน่วยงานเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย = 3.53)  และบุคลากรในหน่วยงาน
มีความสามารถในการแก้ไขข้อขัดแย้ง ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.47)    

ปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านความผูกพันต่อองค์กร  ในระดับมากที่สุด  (ค่าเฉลี่ย = 4.25)  
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า  ความพร้อมจะปกป้องชื่อเสียงของเรือนจ ากลางพิษณุโลก  ในระดับมาก
ที่สุด  (ค่าเฉลี่ย = 4.34)   พร้อมจะทุ่มเทการท างานให้เรือนจ ากลางพิษณุโลกมีความเจริญก้าวหน้า  
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ระดับมากที่สุด  (ค่าเฉลี่ย = 4.34)  ภูมิใจที่ได้ท างานที่เรือนจ ากลางพิษณุ โลกในระดับมากที่สุด  
(ค่าเฉลี่ย = 4.26)   และตั้งใจจะท างานที่เรือนจ ากลางพิษณุโลกจนกว่าจะเกษียณอายุในระดับมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.07)     

ปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.34)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  มีการะบุขอบเขตหน้าที่ในการปฏิบัติงานไว้ชัดเจน  ในระดับมาก  
(ค่าเฉลี่ย = 3.75)  มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน  ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย = 3.54)  
หน่วยงานมีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ พร้อมในการปฏิบัติงานนระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.39)  
และจ านวนบุคลากรเมือ่เปรียบเทียบกับงานมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.05)     

3)  การวิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเรือนจ ากลาง  พิษณุโลก   
ผลการศึกษาพบว่า  บุคลากรเรือนจ ากลางพิษณุโลกมีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน   

ภาพรวมอยู่ในระดับสูง  (ค่าเฉลี่ย = 3.73)  โดยพิจารณาเป็นรายด้านดังนี้ 
 ด้านคุณภาพงาน  พบว่า  มีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านคุณภาพงานอยู่ในระดับสูง 
(ค่าเฉลี่ย = 3.85)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  บุคลากรสามารถท างานที่ได้รับมอบหมายได้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์ของงานในระดับสูง  (ค่าเฉลี่ย = 3.93)  
บุคลากรมีการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมอยู่เสมอ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพมาก
ขึ้นในระดับสูง (ค่าเฉลี่ย = 3.92)  บุคลากรสามารถใช้ความรอบรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างเต็มที่ หรือเต็มศักยภาพของตนเองในระดับสูง (ค่าเฉลี่ย = 3.73)   

ด้านปริมาณงาน  พบว่า  มีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านปริมาณงานอยู่ในระดับ
ปานกลาง  (ค่าเฉลี่ย = 3.48)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้
ปริมาณงานตรงตามวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ก าหนดในดับสูง (ค่าเฉลี่ย = 3.76)  บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานได้ปริมาณงานที่มีความเหมาะสม ตรงตามแผนงานที่ก าหนด ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 
= 3.50)   

ด้านเวลา  พบว่า  มีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเวลาอยู่ในระดับสูง  (ค่าเฉลี่ย = 
3.85)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  สามารถท างานตามที่ได้รับมอบหมายส าเร็จได้ทันตามเวลา
ในระดับสูง  (ค่าเฉลี่ย = 3.95)  สามารถจัดล าดับความส าคัญของงานเพ่ือให้สอดคล้องกับเวลาที่
ก าหนดได้อย่างเหมาะสมในระดับสูง (ค่าเฉลี่ย = 3.88)  การปฏิบัติงานมีการน าเครื่องมือและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพ่ือประหยัดเวลาในระดับสูง  (ค่าเฉลี่ย = 3.74)     

สรุปได้ว่า  บุคลกากรเรือนจ ากลางพิษณุโลก  มีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับสูง  (ค่าเฉลี่ย = 3.73)  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกคือ   “สามารถท างานตามที่ได้รับมอบหมายส าเร็จได้ทันตามเวลา  
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(ค่าเฉลี่ย = 3.95)  รองลงมาคือ  “สามารถท างานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและ
สมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.93)  และล าดับสาม บุคลากรมีการศึกษาค้นคว้า
ความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพมากขึ้น(ค่าเฉลี่ย = 3.92)  
ตามล าดับ 

4)  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม   
ผลการศึกษาพบว่า  เพศ  อายุ  สถานภาพ  ต าแหน่ง  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาใน

การปฏิบัติงาน  มีค่า Sig มากกว่า 0.05  สรุปได้ว่า  เพศ  อายุ  สถานภาพ  ต าแหน่ง  รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเรือนจ ากลางพิษณุโลก  ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้   ส่วนระดับการศึกษา  มีค่า 
Sig เท่ากับ 0.03  น้อยกว่า  0.05  สรุปได้ว่า  ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับระดับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเรือนจ ากลางพิษณุโลก ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  ซึ่งสอดคล้อง
กับอาณัติ สังขมณี  (2555) ได้ศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน คลังสินค้าแผนก
แพ็คกิ้ง บริษัท ทีเอสทีซันไรซ์ เซอร์วิส จ ากัด พบว่า  ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาแตกต่าง
กัน  มีความสัมพันธ์กับระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  หมายถึง  ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันย่อมท าให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ 
ทัศนคติและความพร้อมในการปฏิบัติงานแตกต่างกันไป และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูง
มักจะมีโอกาสท างานได้ส าเร็จและมีหน้าที่การงานสูงกว่า  นอกจากนี้ จันทร์นภา       วงศ์ศรีภูมิเทศ 
(2557) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท   ปิโตรเคมี  พบว่า  
ระดับการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  กล่าวคือ ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับระดับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการท างาน  มีความสัมพันธ์กับระดับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเรือนจ ากลางพิษณุโลก  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  รู้สึกมีก าลังใจในการท างาน
ให้มีก้าวหน้า  มีความพึงพอใจในความก้าวหน้าของต าแหน่งหน้าที่การงาน ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษา ของ มลฑา พิทักษ์ (2554) ได้ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ ใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน สังกัดส านักงานมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการศึกษา 
พบว่า พนักงานมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านความมั่นคงก้าวหน้าใน การปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
มาก  และผลการศึกษาของ คมกริช เสาวิจิตร (2556) ได้ศึกษาปัจจัย ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผล
การศึกษา พบว่า พนักงานเห็นด้วย กับปัจจัยด้านความมั่นคงและโอกาสก้าวหน้าในงานอยู่ในระดับ
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มาก แสดงให้เห็นว่า ลักษณะงานท าก าลังท าอยู่มีความเหมาะสม และท าให้พนักงานมีความรู้สึกว่าจะ
มีอนาคตที่ดีข้ึน งานที่ปฏิบัติมีความท้าทาย และกระตุ้นให้เกิดความตอ้งการอยากจะท างาน 

ปัจจัยด้านการท างานเป็นทีม  มีความสัมพันธ์กับระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเรือนจ ากลางพิษณุโลก  โดยรวมอยู่ในระดับมาก รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งในหน่วยงานที่มี
ประสิทธิภาพ  มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนร่วมงาน  เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนมี
ความสามารถในการแก้ไขข้อขัดแย้ง  ซึ่งสอดคล้องกับขวัญชัย พูลวิวัฒน์ชัยการ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง 
ระบบการท างานและการท างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการท างาน ของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ (ย่านสีลม) พบว่า การท างานเป็นทีมส่งผลต่อประสิทธิผลของการท างานของพนักงาน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  นอกจากนี้ธนายุ ภู่วิทยาธร (2561) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การ
ท างานเป็นทีมส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารในจังหวัดสุร าษฎร์ธานี 
พบว่า พนักงานธนาคารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านการท างานเป็นทีม
ส่งผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และน ้าฟ้า ดิสภักดี (2559) ได้ศึกษาเรื่อง 
ทีมงานคุณภาพที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
สังกัดส านักงานเขตพระปิ่นเกล้า พบว่า ทีมงานคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก  

ปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านความผูกพันต่อองค์กร  มีความสัมพันธ์กับระดับประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรเรือนจ ากลางพิษณุโลก  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  พร้อมจะปกป้อง
ชื่อเสียงของเรือนจ ากลางพิษณุโลก  พร้อมจะทุ่มเทการท างานให้เรือนจ ากลางพิษณุโลกมีความ
เจริญก้าวหน้า  ภูมิใจที่ได้ท างานที่เรือนจ ากลางพิษณุโลก  และตั้งใจจะท างานที่เรือนจ ากลาง
พิษณุโลกจนกว่าจะเกษียณอายุ  ซึ่งสอดคล้องกับระวีวรรณ ศรีคต (2557) ได้ท าการศึกษาปัจจัย
ความผูกพันต่อองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษา
พิเศษผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยความผูกพันต่อองค์การ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  นอกจากนี้     
ณัฐวัตร เป็งวันปลูก (2560) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ
ข้าราชการทหารสังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 พบว่า ปัจจัยด้านความผูกพันต่อ
องค์กรมีระดับความคิดเห็นในประเด็นความภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนี้สูงสุด และรินดา ขัน
ธกรรม และจันทนา แสนสุข (2556) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันขององค์กร และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคกลาง โดยกลุ่มตัวอย่างคือ 
ครูวิทยาลัย อาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคกลาง  จ านวน 260 คน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านความ
ผูกพันขององค์กรมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อธิบายได้ว่า ความผูกพันขององค์กรเป็นความปรารถนา และความเต็มใจ
ของบุคลากรที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในองค์กร บุคลากรที่มีความผูกพันกับองค์กรจะมีความรู้สึกว่าการ
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ท าประโยชน์เพ่ือองค์กรเป็นสิ่งที่ต้องรับผิดชอบ รวมทั้งการที่บุคลากรคิดว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์กรนั้น เป็นแรงผลักดันให้ครูปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน ส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับระดับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเรือนจ ากลางพิษณุโลก  อยู่ในระดับมาก  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  โดยขอบเขตหน้าที่ ในการปฏิบัติงานถูกระบุไว้ชัดเจนใน มีอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ พร้อมในการปฏิบัติงานและจ านวนบุคลากรเมื่อเปรียบเทียบกับงานมีความ
เหมาะสม  ซึ่งสอดคล้องกับพรทิพย์ เพ็ชรนพรัตน์ (2559) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ .005 ได้แก่ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษาที่ใช้ในการบรรจุเข้ารับราชการ ระดับต าแหน่ง 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ส่วนปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานได้แก่ ลักษณะงานที่รับผิดชอบ โอกาส
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สภาพแวดล้อมในการท างาน การได้รับการยอมรับนับถือ และสัมพันธภาพ
กับเพ่ือนร่วมงาน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับมยุรี บุญเยี่ยม (2558) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสังขละ พบว่ามีปัจจัย ค่าตอบแทน 
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ 
นโยบายและการบริหารผลประโยชน์ของพนักงาน  สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน สวัสดิการ การมี
ส่วนร่วมและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานความมั่นคงในการปฏิบัติงาน การปกครองและการ
บังคับบัญชา การปฏิบัติงานเพ่ือน าไปสู่ผลส าเร็จของงานและการยอมรับนับถือ และสอดคล้องกับ ปิ
ยะวรรณ มารวิชัย (2550) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของพนักงานบรษิัท อี
ซ่ี บาย จ ากัด (มหาชน) พบว่า ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พนักงานมีความคิดว่าประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง (ตามความรับรู้ของพนักงาน) ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในทิศทางบวก ถ้าปัจจัยสภาพแวดล้อมดีก็
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานในเรื่องของปัจจัยส่วนบุคคลพบว่าเพศ ต าแหน่งงาน และระดับเงินเดือนรวมถึงปัจจัย
สภาพแวดล้อมต่างกันส่งผลต่อระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ที่แตกต่างกันและผู้บริหารควร
พิจารณาปัจจัยและบริหารปัจจัยเพ่ือใช้เป็นตัวกระตุ้นให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 
1.  ด้านปัจจัยส่วนบุคคล 
จากการวิจัยพบว่า  ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ       

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเรือนจ ากลางพิษณุโลก  เนื่องจากระดบัการศึกษาที่สูงขึ้นท าให้บุคลากร
มีความรู้ ความสามารถ ทัศนคติและความพร้อมในการปฏิบัติงานได้มากขึ้น  ดังนั้น  ผู้บริหารควรให้
ความส าคัญในการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสในการศึกษาที่สูงขึ้น  รวมถึง
การศึกษาเฉพาะด้าน  เช่น  การศึกษาด้านกฎหมาย  เพ่ือให้ได้บุคลากรที่ความรู้ด้านกฎหมายหรือ
แต่งตั้งเป็นนิติกรเรือนจ า  เพ่ือกลั่นกรองข้อร้องเรียนของผู้ต้องขัง โดยการสนับสนุนด้านทุนการศึกษา 
ส ารวจความต้องการศึกษาต่อและจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการศึกษา  
โดยใช้เงินรายได้จากส่วนใดส่วนหนึ่งของเรือนจ าซึ่งนอกเหนือจากเงินงบประมาณ  ให้บุคลากรมีขวัญ
ก าลังใจ  มีความพึงพอใจ  มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร รวมถึงมีโอกาสในความก้าวหน้าในการท างาน มี
โอกาสในการเลื่อนต าแหน่งได้เร็วขึ้น  องค์กรได้บุคลการที่มีประสิทธิภาพ  ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานทั้งด้านคุณภาพงาน  ปริมาณงาน  และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  องค์กรมีผลการ
ด าเนินการงานที่บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด 

2.  ด้านปัจจัยในการปฏิบัติงาน  
จากการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมแล้วบุคลากรเรือนจ ากลางพิษณุโลก  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ปัจจัยในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับมากและมากท่ีสุด  แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ปัจจัยการปฏิบัติงานบางปัจจัยอยู่ในระดับปานกลาง  โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้  

1) โอกาสได้เข้าร่วมในการฝึกอบรม 
บุคลากรเรือนจ ากลางพิษณุโลก  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสได้เข้าร่วมการ

ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ความความช าญ  อยู่ในระดับปานกลาง  ดังนั้น  องค์กรจึงต้องมีส่วนใน
การส่งเสริมให้บุคลการได้มีโอกาสเข้าร่วมในการฝึกอบรมอย่างทั่วถึง  โดยมีการส ารวจความต้องการ
การฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ  พิจารณาส่งบุคลกรที่ยังไม่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กรมราชทัณฑ์
ก าหนดให้ได้เข้ารับการฝึกอบรม  เพ่ือการพัฒนาทักษะ เช่น ทักษะการเจรจาต่อรอง ทักษะการ
ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า  ให้มีองค์ความรู้ครบทุกหลักสูตรและส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

2)  ความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงาน 
บุคลากรเรือนจ ากลางพิษณุโลก  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมของอุปกรณ์

เครื่องมือปฏิบัติงาน  อยู่ในระดับปานกลาง  ดังนั้น  เพ่ือความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
องค์กรน าเสนอต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูง  เพ่ือให้เห็นความส าคัญของเครื่องมือ  อุปกรณ์  เทคโนโลยี
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ที่ทันสมัยพร้อมใช้งาน  เช่น  ด้านการควบคุม ควรมีเครื่องมืออุปกรณ์ในการตรวจสิ่งของต้องห้ามเข้า
เรือนจ า  กล้องวงจรปิด  ระบบสัญญาณเตือนภัยและเครื่องมืออุปกรณ์กรณีเกิดการแหกหักหลบหนี
ภายในเรือนจ า  รวมถึงบ ารุงรักษาอุปกรณ์  เครื่องมือ เครื่องใช้ให้มีความพร้อมใช้งานอยู่ เสมอ  เพ่ือ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน     

3) จ านวนบุคลากรเมื่อเปรียบเทียบกับงาน 
จ านวนบุคลากรเรือนจ ากลางพิษณุโลกเมื่อเปรียบเทียบกับงาน มีความคิดเห็นว่าอยู่ใน

ระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาตามหลักมาตรฐานสากลฯ  ก าหนดให้ผู้คุม 1 คน  ต่อผู้ต้องขัง 5 คน  
แต่ปัจจุบันกลับพบว่า  จ านวนผู้คุมต่อผู้ต่อขังประมาณ 23-30 คน   ดั้งนั้น  องค์กรควรขอรับ
อัตราก าลังเจ้าหน้าที่เพ่ิมให้ได้ตามมาตรฐานสากลฯ  โดยขออัตราก าลังบุคลากรให้เป็นไปตามกรอบ
อัตราก าลัง และตามหลักมาตรฐานสากลฯ  เพ่ือความมีประสิทธิภาพในการควบคุมและแก้ไขผู้ต้องขัง  
นั่นหมายถึงความมั่นคงและปลอดภัยของสังคม และลดความตรากตร าของบุคลากร และส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
 
ส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป ผู้วิจัยเห็นว่า ควรศึกษาวิจัยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

เฉพาะด้าน เช่น ประสิทธิภาพในการควบคุมผู้ต้องขัง  ประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมก่อน
ปล่อย  ประสิทธิภาพในด้านการจัดการศึกษาแก่ผู้ต้องขัง  เพ่ือน าผลการศึกษาวิจัยใช้ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการบริหารพัฒนาบุคลากรและองค์กร    โดย
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณควบคู่ไปกับการวิจัยเชิงคุณภาพ 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคตดิ 

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) กรณีศึกษา 
ในพ้ืนที่อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร 

 
อนุพนธ์ ปรารมภ์* 

 
บทน า 

 
ในการบริหารราชการราชการแผ่นดินในประเทศไทยในปัจจุบัน ตามพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  ได้ระบุ ให้มีการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินออกเป็น 2 
ส่วนคือ ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ประกอบด้วย ส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงซึ่ง
มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง ทบวงซึ่งสังกัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง กรม หรือส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ซึ่งสังกัดหรือไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 
และในส่วนต่อมาคือส่วนภูมิภาค ได้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค ให้มีการจัดระเบียบส่วน
ภูมิภาคแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 1) จังหวัด โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด หนึ่งคน เป็นผู้รับนโยบายและ
ค าสั่งจากนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการให้
เหมาะสมกับกับท้องที่และประชาชน และ 2) อ าเภอ  ซึ่งเป็นหน่วยบริหารราชการรองจากจังหวัด 
โดยมี นายอ าเภอคนหนึ่งเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการในอ าเภอ และรับผิดชอบ
บริหารราชการของอ าเภอ  โดยนายอ าเภอมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 1) บริหารราชการตามกฎหมายและ
ระเบียบแบบแผนของทางราชการถ้ากฎหมายใดไม่ได้บัญญัติว่าการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นเป็นหน้าที่
ของผู้ใดโดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของนายอ าเภอที่จะต้องรักษาการให้เป็นไปตามกฎหมายนั้น 2) สอง
บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรีกระทรวงทบวงกรมมอบหมายหรือตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการใน
ฐานะหัวหน้ารัฐบาล 3) บริหารราชการตามค าแนะน าและค าชี้แจงของผู้ว่าราชการและผู้มีหน้าที่
ตรวจการอ่ืนซึ่งคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง และผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายใน
เมื่อไม่ขัดต่อกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือค าสั่งของกระทรวงทบวงกรมมติของคณะรัฐมนตรีหรือ
การสั่งการของนายกรัฐมนตรี 4) ควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในอ าเภอตามกฎหมาย 

 
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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และ ส่วนที่สามคือ การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล และราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 
 ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ได้ก าหนดลักษณะการปกครองใน
ระดับหมู่บ้าน ต าบล และอ าเภอไว้ ซึ่งได้ก าหนด การตั้งของหมู่บ้าน และต าบล โดยหมู่บ้านนั้น หาก
บ้านหลายบ้านอยู่ในท้องที่อันหนึ่ง ซึ่งควรอยู่ในความปกครองอันเดียวกันได้ ให้จัดเป็นหมู่บ้านหนึ่ง 
โดยในหมู่บ้านหนึ่งให้มีผู้ใหญ่บ้าน หนึ่งคน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โดยผู้ใหญ่บ้านมีอ านาจหน้าที่
ปกครองบรรดาราษฎรที่อยู่ในเขตหมู่บ้าน และท าหน้าที่ช่วยเหลือนายอ าเภอในการปฏิบัติหน้าที่และ
เป็นหัวหน้าราษฎรในหมู่บ้านของตนและตามอ านาจต่างๆตามที่กฎหมายก าหนด และนอกจาก
ผู้ใหญ่บ้านแล้วยังมีก านัน ที่เปรียบเสมือนเป็นหัวหน้าต าบล โดย ก านัน ได้คัดเลือกมาจากผู้ใหญ่บ้าน
ในต าบลนั้นๆ ในส่วนของหน้าที่และอ านาจของก านัน นั้น ตามมาตรา ๓๔ ได้ก าหนดไว้ว่า บรรดาการ
ที่จะตรวจตรารักษาความปกติเรียบร้อยในต าบล คือ การที่จะว่ากล่าวราษฎรในต าบลนั้น ให้ประพฤติ
ตามพระราชก าหนดกฎหมายก็ดี หรือการที่จะป้องกันภยันตรายและรักษาความสุขส าราญของราษฎร
ในต าบลนั้นก็ดี หรือการที่จะรับกิจสุขทุกข์ของราษฎรในต าบลนั้นขึ้นร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการเมือง 
กรมการอ าเภอ และจะรับข้อราชการมาประกาศแก่ราษฎรในต าบลนั้นก็ดีหรือที่จะจัดการตามพระ
ราชก าหนด ซึ่งจะเห็นได้ว่า ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีบทบาทส าคัญ ในการบริหารราชการ เปรียบเสมือน
เป็นหัวหน้าชุมชน หมู่บ้าน ที่จะน านโยบาย หรือโครงการต่างๆของหน่วยงานราชการเข้าไป ปฏิบัติ 
ด าเนินการในหมู่บ้าน ชุมชน หรือต าบล รวมไปถึง ให้ความช่วยเหลือในกิจการสาธารณะประโยชน์
เพ่ือบ าบัดปัดป้อง ภยันตรายสาธารณะอันมีมาโดยฉุกเฉินรวมตลอดทั้งการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่
ผู้ประสบภัย แก่ประชาชนในหมู่บ้าน ต าบล อีกด้วย 
 จากที่กล่าวมานี้ ตั้งแต่ในช่วง พ.ศ. 2562 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 
2019 (โควิด 19) ซึ่งเป็นโรคที่อุบัตขึ้นมาใหม่ ซึ่ง ไวรัสโคโรนา (Coronavirus) เป็นไวรัสที่ถูกพบครั้ง
แรกในปี พ.ศ.2503 แต่ยังไม่ทราบแหล่งที่มาอย่างชัดเจนว่ามาจากที่ใด แต่เป็นไวรัสที่สามารถติดเชื้อ
ได้ทั้งในมนุษย์และสัตว์ ซึ่งเดิมมีการค้นพบไวรัสสายพันธุ์ โคโรนา แล้วทั้งหมด 6 สายพันธุ์ และสาย
พันธุ์ที่ก าลังแพร่ระบาดเป็นสายพันธุ์ที่ยังไม่เคยพบมาก่อน คือ สายพันธุ์ที่ 7 จึงถูกเรียกว่าเป็น “ไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่” และในภายหลังถูกตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่า “โควิด-19” (COVID-19) และ 
ในประเทศไทย พบมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 
2563 และยังมีการแพร่ระบาดมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อแล้ว 410,614 ราย 
และมีผู้เสียชีวิต 3,516 ราย และยังพบผู้ติดเชื้อเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ได้มีพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ให้
อ านาจ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ในการด าเนินการ เพ่ือเป็นการยับยั้ง หรือป้องกันการแพร่
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ระบาดของโรคระบาดต่างๆ โดยตามมาตรา 34 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ได้ให้อ านาจ
หน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อไว้ 
 ซึ่ง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับ ที่ 4) พ.ศ. 2563 ข้อที่ 4 ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
สังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้  เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เฉพาะในเขตพ้ืนที่ที่ตนมีอ านาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ  

(3) ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด 19) ยังเป็นปัญหาและยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นกลไกส าคัญ
ในการเข้าไปป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ใน
ระดับหมู่บ้านและ ต าบล ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาประสิทธิภาพในการท างานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19 ) 
กรณีศึกษา ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองก าแพงเพชร ตลอดจน ปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19 ) โดยได้น าแนวคิด ประสิทธิภาพ
และแนวคิดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เข้ามาวิเคราะห์ และใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ประสิทธิภาพใน
การท างานของของ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ว่ามีบทบาทมากน้อยเพียงใด และมีอุปสรรคในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19 ) และควรมีแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร โดยใช้รูปแบบวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) มาศึกษาเพ่ือ
หาค าตอบต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1)  เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการ
ป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในเขตพ้ืนที่อ าเภอ
เมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 

2)  เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรค ในการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19 ) ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัด
ก าแพงเพชร 
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3)  เพ่ือหาข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ในการป้องกันและแก้ไข
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19 ) ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพ้ืนที่
อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 

 

วิธีการศึกษา 
  

การศึกษาในครั้งนี้ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพในการท างานของของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19 ) 
กรณีศึกษา ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองก าแพงเพชร ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการศึกษาในครั้งผู้ศึกษา
ได้ด าเนินการศึกษาตามแบบแผนขั้นตอนการวิจัย ดังนี้  

 
1.  ขอบเขตทางด้านเนื้อหา 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative research) ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด

และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ในการท างานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19 )  และปัญหาและอุปสรรคในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19 ) 

2.  ขอบเขตทางด้านพื้นที่  
ในการศึกษาในครั้งนี้จะท าการศึกษาในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จ านวน 15 ต าบล 

223 หมู่บ้าน  
3.  ขอบเขตทางด้านประชากร 

ประชากรในการศึกษาในครั้งนี้คือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จ านวน 223 
คน แบ่ง เป็น ก านัน จ านวน 15 คน และผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 208 คน 

4.  วิธีการศึกษา 
 การศึกษาในครั้งนี้เป้นการศึกษาเชิง ปริมาณ โดยได้ท าการศึกษา ประสิทธิภาพในการท างาน
ของของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด 19) กรณีศึกษา ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองก าแพงเพชร โดยมีการด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้  

1)  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ค้นคว้าจาก ต ารา เอกสารทาง
วิชาการ และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างาน และแนวคิดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

2)  เก็บข้อมูลจากประชากรตัวอย่าง โดยผู้ศึกษาได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจาก
ประชากร โดยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ที่ด ารงต าแหน่ง ก านัน และผู้ใหญ่บ้าน ในพ้ืนที่อ าเภอเมือง
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ก าแพงเพชร จ านวน 223 คน โดยได้แบ่งออกเป็นผู้ด ารงต าแหน่งก านัน จ านวน 15 คน และ
ผู้ใหญ่บ้านจ านวน 208 คน โดยสามารถแบ่งเป็นรายต าบลดังนี้                                                                                               

3)  สร้างแบบสอบถามเก็บข้อมูล โดยประกอบด้วย ข้อมูลพ้ืนฐานข้อมูลส่วนบุคคล 
ค าถามปลายเปิด ค าถามปลายปิด การแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพในการ
ท างานของของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด 19) ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  

4)  สอบถามกลุ่มเป้าหมาย เก็บแบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูลทีไ่ด้รับมา 

5.  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามีรายละเอียด ดังนี้ 
 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้
ศึกษาเป็นผู้สร้างเครื่องมือขึ้นเองโดยด าเนินการ ดังนี้  
 ศึกษาค้นคว้าจากต ารา เอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ศึกษาแบ่งแบบสอบถาม 
ออกเป็น 4 ส่วนคือ 
 ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเพ่ือจัดเก็บข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อายุการท างาน และค าถามทั่วไป ซึ่งเป็นค าถามในลักษณะตรวจสอบรายการและ
เลือกตอบ (Checklist)   

ส่วนที่  2 เป็นค าถามเกี่ ยวกับปัจจัยในการท างาน ความรู้ความเข้าใจในงานที่ ท า 
สภาพแวดล้อมในการท างาน ความสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆในการท างาน ขวัญก าลังใจในการท างาน   

ส่วนที่ 3 ประสิทธิภาพหรือการปฏิบัติงาน ในการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การป้องกันการแพร่ระบาด และการควบคุมการแพร่ระบาด 

ซึ่งในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 เป็นค าถามที่ใช้ค าถามเป็นมาตรวัดแบบ Likert Method โดย
ก าหนดมาตรวัดแบบ Interval scale แบ่งเป็น 5 ระดับ  
  ส่วนที่ 4 เป็นค าถามแบบปลายเปิดเกี่ยวกับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

6.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ผู้ศึกษาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

ดังนี้ 
1)  น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ เรียบร้อย หลังจาก

ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลครบถ้วนแล้ว 
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2)  บันทึกข้อมูลที่ เป็นรหัสลงในแบบบันทึกและบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ตามล าดับ 

3)  วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ และตรวจสอบสมมติฐาน ด้วยการประมวลผล
ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามข้อค าถามและตัวแปร 
 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 
 
 
 
   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการวิจัย 
 

1)  ผลในการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลในกลุ่มตัวอย่างประชากร ที่ตอบแบบสอบถาม โดยมี
ประชากรที่ตอบแบบสอบถาม ที่เป็นก านัน ผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่อ าเภอเมืองก าแพงเพชร ทั้งหมด 223 
คน โดยสามารถแบ่งออกเป็น เพศชาย จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 78.02 และเพศหญิง จ านวน 
49 คน คิดเป็นร้อยละ 21.98 ของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อจ าแนกกลุ่มประชากร เป็นช่วงอายุ 

ปัจจัยในการท างาน 
1. ความรู้ความเข้าใจในงานที่ท า 
2. สภาพแวดล้อมในการท างาน 
3. ความสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆในการ
ท างาน 
4. ขวัญก าลังใจในการท างาน 

ประสิทธิภาพในการท างานของก านัน 

ผู้ใหญ่บ้าน 
 

1. การป้องกันการแพร่ระบาด 

2. การควบคุมการแพร่ระบาด 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1.เพศ 
2. อายุ  
3. สถาภาพสมรส 
4.ระดับการศึกษา 
5. อายุงาน 
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สามารถจ าแนกกลุ่มประชากร ได้คือ ในช่วงอายุ ที่มีผู้ตอบแบบสอมถามมากที่สุดคือ ช่วงอายุ 56 – 
60 ปี จ านวน 80 คน คิดเป็น ร้อยละ 35.87 รองลงมา ช่วงอายุ 51 – 55 ปี จ านวน 65 คน คิดเป็น
ร้อยละ 29.14 ช่วงอายุ 46 – 50 ปี จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 16.59 ช่วงอายุ 41 -45 ปี จ านวน 
24 คน คิดเป็น ร้อยละ 10.76 ช่วงอายุ 36 – 40 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 5.38 ช่วงอายุ 31 
– 35 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็น ร้อยละ 1.34 และสุดท้ายคือ ช่วงอายุ 26 – 30 ปี จ านวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.09 ต่อมาได้มีการจ าแนกตามสถานภาพ ได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท โดยสามารถ
จ าแนกได้ดังนี้ คือ มากที่สุดคือ สถานภาพ สมรส จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 70.40 สถานภาพ
โสด จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 28.70 และ หม้ายหรือหย่าร้าง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.90 ในการจ าแนกต่อมาคือ จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยได้แบ่งระดับการศึกษา จ านวน 7 ช่วง 
ดังนี้ ระดับการศึกษาที่มีผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือ ระดับ ปฐมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 72 คน คิด
เป็นร้อยละ 32.29 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 31.39 มัธยมศึกษา
ปีที่ 6 หรือ ปวช. จ านวน 54 คน คิดเป็น ร้อยละ 24.21 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 18 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.07 ระดับ อนุปริญญาตรีหรือ ปวส. จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.14 ระดับ
การศึกษาปริญญาโท จ านวน 2 คน คิดเป้นร้อยละ 0.90 และระดับปริญญาเอก ไม่มีผู้ตอบ
แบบสอบถาม เมื่อจ าแนกตามรายได้เฉลี่ย สามารถจ าแนกแบ่งออกได้ดังต่อไปนี้ ในระดับรายได้เฉลี่ย
มากที่สุดคือ มีรายได้ต ่ากว่า 10,000 บาท จ านวน 191 คน คิดเป็น ร้อยละ 85.65 รองลงมาคือ 
จ านวน 10,001 – 15,000 บาท จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 8.07 ต่อมาคือ รายได้ 15,001 – 
20,000 บาท จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.58 และมีรายได้เฉลี่ย 20,001 – 25,000 บาท 25,001 
– 30,000 บาท และ มากกว่า 30,000 บาท อย่างละ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.90 และเมื่อจ านวน 
ตามอายุการท างาน โดยได้แบ่งออกเป็น 7 ช่วงอายุ สามารถจ าแนกได้ดังต่อไปนี้ ผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่ตอบแบบสอบถามในช่วงอายุการท างานที่มีมากที่สุดคือ ช่วง 6 – 10 ปี โดยมมีผู้ตอบแบบสอมถาม 
จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 34.08 รองลงมาคือ 1 – 5 ปี จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 30.94 
11 – 15 ปี จ านวน 66 คน คิดเป้นร้อยละ 29.60 อายุการท างานต ่ากว่า 1 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.48 และมากกว่า 25 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.90 ทั้งนี้ ในช่วง 16 – 20 ปี และ 
21 – 25 ปี ไม่มีผู้ตอบแบบสอบถาม 

2)  ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
 ในส่วนของผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างานของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพ้ืนที่
อ าเภอเมืองก าแพงเพชร โดยแยกออกเป็น 4 ปัจจัย โดยทั้ง 4 ด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.82 อยู่ในระดับที่
สูง เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านแล้ว ปัจจัยที่อยู่ในระดับมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับบุคคล



693 
 

บทความการศึกษาวิชาการศึกษาค้นควา้อิสระของ 
นักศกึษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก  

ในที่ท างาน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.95 รองลงมาคือ ขวัญก าลังใจในการท างาน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.82 
และความรู้ความสามารถในงานที่ท า โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.77 เท่ากับ สภาพแวดล้อมในการท างาน 
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.77 

เมื่อแยกวิเคราะห์แต่ละปัจจัย ผลการวิเคราะห์ในแต่ละปัจจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ ปัจจัยด้าย
ความรู้ความสามารถในงานที่ท า โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.77 อยู่ในระดับที่สูง โดยปัจจัยย่อยที่มีค่ามาก
ที่สุดคือ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการ ของจังหวัดก าแพงเพชร เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และค าสั่งจังหวัดก าแพงเพชร เรื่อง มาตรการควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด 19) ฉบับ ต่างๆ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.88 
รองลงมาคือ เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.85 ในส่วนของปัจจัย  สภาพแวดล้อมใน
การท างาน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.77 อยู่ในระดับที่สูง โดยปัจจัยย่อยที่มีค่ามากที่สุดคือ สถานที่ พร้อม
ในการปฏิบัติงาน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.82 รองลงมาคือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆให้ความช่วยเหลือ
เป็นอย่างดี โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.81 เมื่อแยกวิเคราะห์ ปัจจัย ความสัมพันธ์กับบุคคลในที่ท างาน โดย
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.95 อยู่ในระดับที่สูง โดยปัจจัยย่อยที่มีค่ามากที่สุดคือ ผู้บังคับบัญชา ช่วยเหลือ 
สามารถให้ค าปรึกษาได้ เช่น นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ ก านัน เป็นต้น และ มีความสัมพันธ์อันดี กับ
หน่วยงานอ่ืนๆที่ร่วมปฏิบัติงาน  เช่น เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วน โดยมีค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ 4.01 รองลงมาคือ ปัจจัยด้าน ผู้ใต้บังคับบัญชา ช่วยเหลือเกลื้อกูล ร่วมปฏิบัติงานได้อย่างดี เช่น 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3 .95 อยู่ในระดับ
ที่สูง ในการวิเคราะห์ปัจจัยด้าน ขวัญก าลังใจในการท างาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.82 โดยปัจจัยย่อยที่มีค่า
มากที่สุดคือ ได้รับค าชมเชยจากการปฏิบัติหน้าที่และงานที่ท ามีความเหมาะสม มีความรู้สึกชอบและ
สนุกกับการท างาน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.85 รองลงมาคือ ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ 3.83  

3)  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการท างานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
การท างานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.54 อยู่ในระดับที่สูง เมื่อพิจารณาวิเคราะห์แยก
ประสิทธิภาพในการท างานแต่ละส่วน ได้แก่ การป้องกันการแพร่ระบาดและการควบคุมการแพร่
ระบาด สามารถวิเคราะห์ ได้ดังนี้ การป้องกันการแพร่ระบาด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.48 อยู่ในระดับที่ 
สูง และประสิทธิภาพในด้านการควบคุมการแพร่ระบาด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.60 ซึ่งอยู่ในระดับสูง 

4)  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการท างานของก านัน ผู้ใหญ่บ้านเมื่อแยกตามปัจจัย
ต่างๆ สรุปผลได้ ดังนี้ ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ เมื่อจ าแนกตามเพศผู้ตอบแบบสอบถาม โดยเป็น
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ชาย จ านวน 174 คน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.61 อยู่ในระดับที่ สูง และหญิงมีผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 49 คน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.41 อยู่ในระดับที่สูง ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการท างานเมื่อ
จ าแนก  ช่วงอายุ ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยช่วงอายุผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือ 56 – 60 ปี 
จ านวน 80 คน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.53 อยู่ในระดับที่สูง รองลงมาคือ ช่วงอายุ 51 – 55 ปี จ านวน 
65 คน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.56 และช่วงอายุ 46 – 50 ปี จ านวน 37 คน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.54 
เมื่อจ าแนกตามช่วงระดับการศึกษาแล้ว สามารถวิเคราะห์ ประสิทธิภาพการท างานของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านเมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษา โดยในช่วง ปฐมศึกษาปีที่  6 มีผู้ตอบแบบสอบถามมาก
ที่สุด จ านวน 72 คน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.63 อยู่ในระดับที่สูง รองลงมาคือ มัธยมศึกษาปีที่ 3  มี
ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 70 คน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.52 อยู่ในระดับสูง และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
หรือ ปวส. มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 54 คน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.48 อยู่ในระดับที่สูง 

5)  การทดสอบสมมุติฐาน จากการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ก าหนดสมมุติฐาน จ านวน 1 
ข้อ คือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่อ าเภอเมืองก าแพงเพชร มีประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ที่สูง ผลการทดสอบพบว่า ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่อ าเภอเมืองก าแพงเพชร มีประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ที่สูง เป็นไปตามสมมุติฐาน 

 

อภิปรายผล 
  

จากการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19 ) กรณีศึกษา ใน
พ้ืนที่อ าเภอเมืองก าแพงเพชร ผู้ศึกษาในประเด็นที่จะน ามาอภิปรายผล ดังนี้  

1)  ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้ง 4 ด้าน มีค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ 3.82 เมือ่พิจารณาแต่ละปัจจัยแล้ว พบว่า ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ความสัมพันธ์กับบุคคล
ในที่ท างาน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.95 เนื่องจาก ในปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในที่ท างาน 
จ านวน 4 ปัจจัยมีความส าคัญและค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าปัจจัยในด้านอ่ืนๆ โดยมีค่าเฉลี่ ยปัจจัยด้านต่างๆ
ดังนี้  ปัจจัยด้านมีทีมงานที่ดี ร่วมปฏิบัติงาน เช่น กรรมการหมู่บ้าน อสม. ชรบ. อพปร. อาสาสมัครใน
หมู่บ้านต่างๆ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.86  ปัจจัยด้านผู้บังคับบัญชา ช่วยเหลือ สามารถให้ค าปรึกษา
ได้ เช่น นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ ก านัน เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.01  ปัจจัยด้าน ผู้ใต้บังคับบัญชา 
ช่วยเหลือเกลื้อกูล ร่วมปฏิบัติงานได้อย่างดี เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล 
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สารวัตรก านัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.95 และ มีความสัมพันธ์อันดี กับหน่วยงานอื่นๆท่ีร่วมปฏิบัติงาน  เช่น 
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนถิ่น มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.01 เนื่องจาก การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น เป็นภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน สังคม เศรษฐกิจ ดังนั้นการท างานเป็นทีม เพ่ือนร่วมงาน รวมไปถึ งหน่วยงาน
อ่ืนๆ ให้ความส าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว  

รองลงมาคือ ขวัญก าลังใจในการท างาน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.82 ซึ่งในปัจจัยด้านขวัญและ
ก าลังใจในการท างานนั้นเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ใน
ระดับที่สูง ทั้งนี้เพราะ ในปัจจัยย่อยนั้น มีค่าอยู่ในระดับที่สูงทั้งหมด โดยในแต่ละปัจจัยมีค่าเฉลี่ยดังนี้ 
ปัจจัยด้านได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมนั้นมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.83 ปัจจัยด้าน มีสวัสดิการอ่ืนๆ ตอบแทน
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.78 ปัจจัยด้านได้รับค าชมเชยจากการปฏิบัติหน้าที่ มีค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.85 และปัจจัย
ด้าน งานที่ท ามีความเหมาะสม มีความรู้สึกชอบและสนุกกับการท างาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.85  

ต่อมาคือ ความรู้ความเข้าใจในงานที่ท า มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.77 โดยปัจจัยในด้านความรู้ความ
เข้าใจในงานที่ท านั้นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับที่สูง ทั้งนี้เพราะในปัจจัยในส่วนของความรู้ความเข้าใจใน
การท างานนั้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับที่สูง โดยมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรการ ของจังหวัดก าแพงเพชร เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
และค าสั่งจังหวัดก าแพงเพชร เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 
2019 (โควิด 19) ฉบับ ต่างๆ รองลงมาคือ เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
มาตรการ ของทางราชการ ไม่ว่าจะเป็น มาตรการตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถาการณ์ฉุกเฉิน 
และค าสั่งหรือมาตรการต่างๆ ของ ศบค. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ มาตรการ ทางด้านสาธารณสุข
และวิธีการ ควบคุมและป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด 19) เช่น มาตรการ 
D/M/H/T/T/A มาตรการ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ตามล าดับ 
ทั้งนี้เพราะ ในการปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 นั้น จ าเป็นที่จะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในการท างาน ทั้งนี้เพราะถ้าหาก ผู้ปฏิบัติงาน
ขาดความรู้ความเข้าใจในการท างานก็จะเสี่ยงอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน ที่จะมีโอกาสติดเชื้อไวรัสได้ 

ต่อมาคือ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.77 โดยปัจจัยในด้าน
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน นั้นมีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับที่สูง ทั้ งนี้ ในปัจจัยในด้าน
สภาพแวดล้อมในการท างานนั้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับที่สูง โดยมากที่สุดคือ สถานที่ พร้อมในการ
ปฏิบัติงาน คือ สถานที่ตั้งของส านักงานหรือที่ท าการของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รองลงมาคือ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ต่างๆ หอประชุม อุปกรณ์ต่างๆ 
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ต่อมาคือ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ สามารถใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้  สถานที่พร้อมที่จะรองรับ ผู้ติดเชื้อ
หรอืกลุ่มเสี่ยง ตามมาตรการที่ทางราชการก าหนด เช่น โรงพยาบาลสนาม สถานที่กักตัว ศูนย์พักคอย 
เป็นต้น และ อุปกรณ์เครื่องใช้จ าเป็น ใช้ในการปฏิบัติงานและเพียงพอ เช่น หน้ากาก อนามัย 
แอลกอฮอล์ล้างมือ เป็นต้น ตามล าดับ ซึ่งหากสถานที่ในการปฏิบัติงานมีความพร้อม หรือมีอุปกรณ์
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานหรือมีคุณภาพ ก็จะท าให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ซึ่งผลการศึกษามีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัครเดช ไม้จันทร์ (2560) ที่ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักร
สายการผลิตในจังหวัดสงขลา” ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลาทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับความ
คิดเห็นมาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้าน ได้แก่สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน อยู่ในระดับมาก 4 ด้าน ได้แก่ ความรู้และความเข้าใจในงานที่ท า ความมั่นคงก้าวหน้าในงาน 
ขวัญและก าลังใจในการท างาน และความสัมพันธ์กับบุคคลในที่ท างาน ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานทั้งสามด้านอยู่ในระดับการปฏิบัติมาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน ได้แก่ ความรวดเร็วในการท างาน รองลงมาคุณภาพงาน และปริมาณการผลิตและงานวิจัย 

ต่อมาคือ ประสิทธิภาพในการท างานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  ซึ่งจากผล
การศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ สูง คือ 3.54 โดยในประสิทธิภาพในการท างาน
ของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 นั้น ได้แบ่งออกเป้น 2 ประสิทธิภาพ คือ ประสิทธิภาพด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ในด้านการป้องกันการแพร่ระบาด ผลจากการศึกษาพบว่ามีประสิทธิภาพโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
ระดับสูง โดยแบ่งเป็นประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดดังนี้คือ ประสิทธิภาพด้านการ
ป้องกันการแพร่ระบาดที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สามารถจ ากัดการรวมกลุ่มหรือท ากิจกรรมที่เสี่ยงต้อการ
แพร่ระบาด และ ประชาชนในพ้ืนที่ปฏิบัติตามมาตรการ มีส่วนประสิทธิภาพอีก 2 ส่วน คือ สามารถ 
รับรายงานตัวบุคคลเสี่ยงที่จะติดเชื้อ และสามารถควบคุม การเดินทาง เข้า -ออก ของคนจากพ้ืนที่
เสี่ยง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ระดับปานกลาง ซึ่งในประสิทธิภาพในการท างานดังกล่าวก็ยังพบปัญหาที่ว่า 
ประชาชนบางส่วนยังไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่เข้าใจในมาตรการของทางราชการที่ก าหนดออกมา
บังคับใช้ 

ในด้านประสิทธิภาพในการควบคุมการแพร่ระบาดนั้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ระดับสูง โดย
ประสิทธิภาพในการควบคุมการแพร่ระบาดในด้านต่างๆแบ่งออกเป็น 4 ด้าน โดยประสิทธิภาพในการ
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ควบคุมการแพร่ระบาดที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ สามารถพบผู้ติดเชื้อได้รวดเร็ว รองลงมาคือ ควบคุม
การแพร่ระบาดในพ้ืนที่ได้อย่างรวดเร็ว สามารถควบคุมและกักตัวกลุ่มเสี่ยงได้ และ สามารถพบกลุ่ม
เสี่ยงสูงได้รวดเร็ว ตามล าดับ 

2)  ในการวิเคราะห์ ปัจจัยส่วนบุคคลกับประสิทธิภาพการท างานของก านัน ผู้ใหญ่บ้านใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจ าแนกแต่ละปัจจัย
ได้ดังนี ้

ในการจ าแนกตามเพศ พบว่า เพศชายมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากกว่า เพศหญิง 
โดยในด้านประสิทธิภาพในการป้องกัน มีค่าเฉลี่ย อยู่ที่ระดับที่สูง แต่ ประสิทธิภาพด้านการควบคุม
การแพร่ระบาด เพศชาย มีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับที่ สูง แต่เพศหญิง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
ทั้งนี้พบว่า ความแตกต่างด้านเพศส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดที่แตกต่างกันเล็กน้อย 

เมื่อจ าแนกตามช่วงอายุ พบว่า ช่วงอายุที่มีค่าเฉลี่ย ประสิทธิภาพสูงที่สุดคือ ช่วงอายุ 36 – 
40 ปี รองลงมาคือ ช่วงอายุ 25 – 30 ปี ช่วงอายุ 51-55 ปี ช่วงอายุ 46 -50 ปี ตามล าดับ ความ
แตกต่างด้านอายุส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการแพร่ระบาดที่แตกต่างกันเล็กน้อย 

เมื่อจ าแนกประสิทธิภาพการท างาน ตามวุฒิการศึกษา พบว่า  วุฒิการศึกษามีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุดคือ ปฐมศึกษาปีที่ 6 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาปีที่ 3 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท 
ตามล าดับ ความแตกต่างด้าน วุฒิการศึกษา ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดที่แตกต่างกันเล็กน้อย 

จากการศึกษา สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพในการท างานของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น มีประสิทธิภาพที่สูงเป็นไปตาม
สมมุติฐานที่ตั้งไว้ ไม่ว่าจะเป้นประสิทธิภาพในด้านการป้องกันการแพร่ระบาดและประสิทธิภาพใน
การควบคุมการแพร่ระบาด ทั้งนี้ ปัจจัยในด้านส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็น เพศ อายุ อายุการท างาน หรือ
วุฒิการศึกษา ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อย และในส่วนของปัจจัยใน
การท างานนั้น ทั้งสี่ปัจจัยได้แก่ 1) ความรู้ความเข้าใจในการท างาน 2) สภาพแวดล้อมในการท างาน 
3) ความสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆในการท างาน 4.ขวัญก าลังใจในการท างาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การท างานของก านันผู้ใหญ่บ้านในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 อยู่ในระดับที่สูง 
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ข้อเสนอแนะ 
 

1.  ด้านการน าไปปฏิบัติใช้ 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19 ) 
กรณีศึกษา ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองก าแพงเพชร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปปรับปรุงหรือพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ดังนี้ 

1)  ในด้านความรู้ความเข้าใจในการท างานของก านัน ผู้ใหญ่บ้านนั้น อยู่ในระดับที่
สูง แต่ทั้งนี้ ข้อระเบียบกฎหมาย หรือค าสั่งต่างๆในการป้องกันและแก้ไขปัญหามีการเปลี่ยนแปลง
หรือแก้ไขอยู่เป็นประจ า รวมไปถึงข้อปฏิบัติ หรือขั้นตอนในการปฏิบัติงานนั้น มีความส าคัญในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ควรมีการอบรมหรือท าความเข้าใจ ขั้นตอนกฎระเบียบ รวมไปถึงวิธีการปฏิบัติงานให้ 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีความช านาญ สามารถถ่ายทอดข้อมูลต่างๆให้แก่ทีมงานในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ 
หากเกิดการผิดพลาดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน อาจจะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ 
ดังนั้น ในด้านความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานควรอยู่มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับที่สูงที่สุด 
เพ่ือที่ว่าเมื่อไปปฏิบัติงานแล้ว จะสามารถลดโอกาสความเสี่ยงในการติดเชื้อกลับมาจากการปฏิบัติงาน 

2)  ในด้านสภาพแวดล้อมในการท างานนั้น จากการศึกษาวิจัย พบว่า สถานที่ใน
การปฏิบัติงาน อุปกรณ์เครื่องใช้จ าเป็น ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมไปถึงคุณภาพของอุปกรณ์ สถานที่
ในการรองรับผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยงตามที่ทางราชการก าหนดและความช่วยเหลือหน่วยงานอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง นั้น อยู่ในระดับที่สูง ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น มีความเสี่ยงที่อาจอันตรายถึงชีวิต ดังนั้น ควรที่จะมีการดูแล
รักษาสถานที่ในการปฏิบัติงานให้มีความพร้อมในการใช้งานอยู่ตลอดเวลา รวมไปถึงคุณภาพของ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น หน้ากากอนามัย ชุดในการป้องกันโรค ให้มีคุณภาพแต่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงานอยู่เสมอ 

3)  ในด้านความสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆในที่ท างาน ไม่ว่าจะเป็นทีมงานในร่วมกัน
ปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาให้ความช่วยเหลือให้ค าปรึกษาได้ ผู้ใต้ผู้บังคับบัญชาให้ความช่วยเหลือเกลื้อ
กูล และความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานอื่นๆในการร่วมปฏิบัติหน้าที่นั้น พบว่า ยังอยู่ในระดับที่สูง ทั้งนี้
เพ่ือให้การประสานงานหรือการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ควรที่จะ
มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่ง่ายและหลากหลายหรือมีการประสานได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งข้ึน  

4)  ในด้านขวัญก าลังใจในการท างาน ไม่ว่าจะเป็น ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม มี
สวัสดิการอ่ืนๆ ตอบแทน ได้รับค าชมเชยจากการปฏิบัติหน้าที่ และงานที่ท ามีความเหมาะสม มี
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ความรู้สึกชอบและสนุกกับการท างาน นั้นมีความเหมาะสมในระดับหนึ่ง แต่ทั้งนี้ก็ควรมีการให้
ค่าตอบแทน ให้เหมาะสมกับการเสี่ยงภัยในแก่ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดให้มากข้ึน 
 

2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1)  ในการศึกษาในครั้งนี้ ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ

ก านัน ผู้ใหญ่บ้านในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ทั้งนี้ ยังมีปัจจัยอ่ืนๆนอกเหนือจากปัจจัยที่ได้ศึกษาที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ยังมีตัวแปรอ่ืนๆ ที่ส่งผลในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ทัศนคติ สภาพแวดล้อมภายนอก 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมในพ้ืนที่ วิถีชีวิตชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือที่จะสามารถน าไปวิเคราะห์
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้านสามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2)  ในการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา 2019 แล้ว ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ยังมีอ านาจหน้าที่ในการท างาน
ในด้านอ่ืนๆ เช่น เป็นผู้ช่วยเหลือนายอ าเภอ มีอ านาจรักษาความสงบเรียบร้อย ภายในหมู่บ้าน ต าบล 
มีอ านาจจับกุมตามกฎหมายอาญา รวมไปถึง การพัฒนา หมู่บ้านชุมชน ซึ่งจะเห็นได้ว่า ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน มีบทบาทหน้าที่  ในการพัฒนาและดูแลต่างๆภายในหมู่บ้าน ชุมชน ต าบล ดังนั้น ควรที่จะ
ศึกษาประสิทธิภาพในการท างานของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในด้านอ่ืนๆ เพ่ือนพผลการศึกษามาวิเคราะห์
และพัฒนาให้การท างานของก านันผู้ใหญ่บ้านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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แนวทางการเพิ่มประสทิธิภาพการจ่ายกล้าไมแ้ละการตดิตามผล 
การจ่ายกล้าไม้ สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดก าแพงเพชร 

 

อนุวัฒน์ จันทสิทธิ์*    
 

บทคัดย่อ 

 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาแนวทางการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการจ่าย
กล้าไม้และการติด ตามผลการจ่ายกล้า ประชากร คือ ประชาชน ที่มาติดต่อขอรับกล้าไม้ จากสถานี
เพาะช ากล้าไม้จั งหวัดก าแพงเพชร ในปี  พ.ศ. 2563 จ านวน 239 ราย เครื่องมือวิจัย ได้แก่  
แบบสอบถาม (Questionnaire) การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าสถิติ คือ สถิติพรรณนา (ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) และค่าสถิติสัมประสิทธิสหสัมพันธ์เชิงอันดับของส
เปียร์แมน (Spearman rank correlation coefficient)  

ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชน ที่มาติดต่อขอรับกล้าไม้ จากสถานี
เพาะช ากล้าไม้จังหวัดก าแพงเพชร ในปี พ.ศ. 2563 เกี่ยวกับแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการจ่าย
กล้าไม้และการติดตามผลการจ่ายกล้าไม้ ในภาพรวม คิดเป็นระดับ มาก และเมื่อแยกเป็นรายด้าน 
คือ ด้านขั้นตอนในการด าเนินการ ด้านกฎหมาย ระเบียบ และค าสั่งของกรมป่าไม้  ด้านการสื่อสาร
และการประชาสัมพันธ์ ด้านการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
คิดเปน็ระดับ มากทุกด้าน 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจ่ายกล้าไม้ และการติดตามผลการจ่าย
กล้าไมค้ิดเป็นระดับ มาก  โดย เรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ กล้าไม้มีคุณภาพ เหมาะสมในการ
น าไปปลูก รองลงมา คือ ชนิดของกล้าไม้ ตรงกับความต้องการ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ ในทุกด้าน คือ ด้านขั้นตอน
ในการด าเนินการ ด้านกฎหมาย ระเบียบ และค าสั่งของกรมป่าไม้  ด้านการสื่อสารและการ
ประชาสัมพันธ์ ด้านการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่  และด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการจ่ายกล้าไม้และการติดตามผลการจ่ายกล้าไม้ สถานีเพาะช ากล้าไม้
จังหวัดก าแพงเพชร สอดคล้องกับสมมติฐาน 

 

ค าส าคัญ:  ประสิทธิภาพ การจ่ายกล้าไม้และการติดตามผลการจ่ายกล้าไม้ สถานีเพาะช ากล้าไม้  
              จังหวัดก าแพงเพชร 

 
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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บทน า 
 

สถานการณ์ป่าไม้ของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2516 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ป่าไม้คิดเป็นร้อยละ 
43.21 ของพ้ืนที่ประเทศ แต่จากการส ารวจล่าสุดพ้ืนที่ป่าไม้ในประเทศไทยปี พ.ศ. 2563 คิดเป็น ร้อยละ 
31.64 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศ ลดลงจากปี พ.ศ. 2562 ซึ่งมีพ้ืนที่ป่า ร้อยละ 31.68 คือลดลง
ร้อยละ 0.04 (กรมป่าไม้, 2564) จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ที่ให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะการผลักดันให้มีสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในทุกจังหวัดของประเทศไทย 
ด้วยการประกาศนโยบายป่าไม้แห่งชาติเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ ทั้งป่าเพ่ือการอนุรักษ์และเพ่ือเศรษฐกิจไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศไทย จากเกณฑ์ดังกล่าว จะพบว่ามีเพียงภาคเหนือและภาค
ตะวันตกเท่านั้นที่มีสัดส่วนพ้ืนป่าไม้เกิน 40% (ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2560) 

สาเหตุส าคัญของวิกฤตการณ์ป่าไม้ในประเทศไทย ได้แก่ การลักลอบตัดไม้ท าลายป่า การบุก
รุกพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือเข้าครอบครองที่ดิน ของประชาชนและจากนายทุน การส่งเสริมการปลูกพืชหรือ
เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพ่ือการส่งออก โดยไม่ส่งเสริมการใช้ที่ดินอย่างเต็มประสิทธิภาพ ปัญหาการ
ก าหนดแนวเขตพ้ืนที่ป่ากระท าไม่ชัดเจนหรือไม่กระท าเลยในหลาย ๆ พ้ืนที่  การจัดสร้าง
สาธารณูปโภคของรัฐ ปัญหาจากไฟไหม้ป่าที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งอากาศแห้งและร้อนจัด 
รวมถึงการท าเหมืองแร่ สาเหตุดังกล่าวข้างต้นส่งผลถึงการท าลายป่า (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช, 2564) 

จากการที่ป่าไม้ถูกท าลายย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เช่น สัตว์ป่า ดิน น ้า อากาศ  
ฯลฯ และส่งผลไปถึงดินและแหล่งน ้า ส่งผลกระทบต่อมาถึงระบบเศรษฐกิจและสังคม เช่น การขาด
แคลนน ้าในการการชลประทาน ท าให้ท านาไม่ได้ผล ขาดน ้ามาผลิตกระแสไฟฟ้า (กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2564) 

การแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น นอกจากการปราบปราม ป้องกันผู้บุกรุกท าลายป่าไม้แล้ว การ
ปลูกป่ายังเป็นแนวทางส าคัญประการหนึ่ง ที่จะส่งผลให้การปฏิบัติตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติเพ่ือเพ่ิม
พ้ืนที่ป่าไม้ทั้งป่าเพ่ือการอนุรักษ์และเพ่ือเศรษฐกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศไทย
ประสบผลส าเร็จ ทั้งนี้ข้อดีโดยตรงของการปลูกป่า คือ ด้านเศรษฐกิจ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ ที่ได้จากป่าไม้
สามารถน ามาใช้ในการด ารงชีวิต หรือท าเป็นสินค้าแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราได้ ด้านการอนุรักษ์ดินและ
น ้า เพราะป่าไม้เปรียบเสมือนอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ ช่วยดูดซับและกักเก็บน ้า นอกจากนี้ยังท าให้
แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า เป็นทั้งแหล่งอาหาร ที่สร้างรัง สร้างเขตแดน วางไข่ และหลบภัย ซึ่ง
ส่งผลให้กลายเป้นเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรม ต่อมายังสามารถใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจมีทั้งที่
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เป็นสวนป่า อุทยานแห่งชาติ เป็นแหล่งป้องกันภัยธรรมชาติ เกิดประโยชน์ด้านวิชาการ เป็นการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและความสมดุลของระบบนิเวศ นอกจากนั้นยังมีผลประโยชน์
ทางอ้อม กล่าวคือ ท าให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ช่วยท าให้ดินดีขึ้น จากอินทรีย์วัตถุ และสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ 
ที่สะสมปกคลุมผิวดิน ป้องกันแม่น ้าล าธารไม่ให้ตื้นเขิน สามารถป้องกันการกัดเซาะและพังทลายของ
หน้าดิน ลดตะกอนที่ไหลมากับน ้า ท าให้แหล่งน ้าต่าง ๆ มีการตกตะกอนน้อย และยังช่วยเพ่ิมปริมาณ
อาหารให้แก่สัตว์น ้าในแหล่งน ้าตอนล่าง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2563) 

คุณประโยชน์ของการปลูกป่า นอกจากที่ได้กล่าวแล้ว ตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง ยังเกิดประโยชน์ กล่าวคือ ปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่ 1) ไม้ใช้สอย คือ ไม้โตเร็ว ส าหรับใช้ใน
ครัวเรือน 2) ไม้กินได้ และ 3) ไม้เศรษฐกิจ ส่วนประโยชน์ 4 อย่าง คือ 1) พอกิน คือ การปลูกต้นไม้ที่
กินได้ รวมทั้งใช้เป็นยาสมุนไพร 2) พอใช้ คือการปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าไม้ ส าหรับท าเครื่องใช้สอยใน
ครัวเรือน 3) พออยู่ คือการปลูกต้นไม้ที่ใช้เนื้อไม้และไม้เชิงเศรษฐกิจให้เป็นป่า ไม้กลุ่มนี้เป็นไม้อายุยืน
เพ่ือใช้สร้างบ้าน ท าเครื่องเรือน และ 4) พอร่มเย็น คือ เมื่อเราปลูกป่าจะช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศดินและ
น ้าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์  

จากประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น กรมป่าไม้ โดยส านักส่งเสริมการปลูกป่า จึงมีโครงการให้
เกษตรกร ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่สนใจน ากล้าไม้ไปปลูกเพ่ือสาธารณะ
ประโยชน์ หรือเพ่ือการต่าง ๆ สามารถขอรับกล้าไม้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ศูนย์เพาะช ากล้าไม้ สถานี
เพาะช ากล้าไม้ และหน่วยงานเพาะช ากล้าไม้ ในสังกัดกรมป่าไม้ทั่วประเทศ (ส านักส่งเสริมการปลูกป่า, 
2561)   

ดังนั้นผู้ศึกษาซึ่งท าหน้าที่หัวหน้าสถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดก าแพงเพชร จึงมีความสนใจที่
จะศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการจ่ายกล้าไม้และการติดตามผลการจ่ายกล้าไม้ สถานีเพาะช า
กล้าไม้จังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือให้ได้แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ และข้อมูลในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการจ่ายกล้าไม้และการติดตามผลการจ่ายกล้าไม้ สถานี เพาะช ากล้าไม้จังหวัด
ก าแพงเพชร อันจะเป็นแนวทางให้ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถน าข้อมูลไปใช้ให้
เป็นประโยชน์ในเชิงนโยบายและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ป่าไม้ด ารงอยู่คู่กับคนไทยอย่างถาวร ซึ่งจะเกิดประโยชน์ทั้ง
ต่อประชาชนและประเทศชาติโดยรวมทั้งทางตรงและทางอ้อม 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ขอรับกล้าไม้สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดก าแพงเพชร 
เกี่ยวกับประสิทธิภาพการจ่ายกล้าไม้และการติดตามผลการจ่ายกล้าไม้  

2) เพ่ือหาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการจ่ายกล้าไม้และการติดตามผลการจ่ายกล้าไม้ 
สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดก าแพงเพชร 

 

ค าถามการศึกษา 
 
มีแนวทางใดบ้างที่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการจ่ายกล้าไม้และการติดตามผลการจ่ายกล้าไม้ 

สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดก าแพงเพชร 
 

การทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

1.  การทบทวนวรรณกรรม  
1) แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 
มีนักคิดและนักวิชาการหลายท่านได้เสนอแนวความคิดไว้หลากหลาย เช่น พิทยา 

บวรวัฒนา (2552, หน้า. 181) กล่าวว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง อัตราส่วนที่สะท้อนให้เห็นการ
เปรียบเทียบระหว่างการปฏิบัติงานหนึ่งหน่วยต่อค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปสาหรับการปฏิบัติงานหนึ่ง
หน่วยนั้น ๆ โดยที่สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ (2553, หน้า. 120) กล่าวว่า “ประสิทธิภาพมักพิจารณาจาก
การเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตที่ได้กับทรัพยากรที่ใช้ไป หรือเปรียบเทียบระหว่าง Output กับ 
Input ว่าในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรผลที่ได้นั้นดีแค่ไหน อย่างไร ซึ่งอาจ
เปรียบเทียบได้หลายมิติ เช่น มิติทางเศรษฐศาสตร์โดยไม่ใช่เพียงเรื่องเงินแต่อย่างเดียวแต่หมายถึง
ทรัพยากรอ่ืน ๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตนั้น ๆ ด้วย เช่น เวลาหรือวัตถุดิบ มิติทางการบริหารอาจ
พิจารณาจากความพึงพอใจของสมาชิกในองค์กรต่อวิธีการบริหารเพ่ือบรรลุเป้าหมาย มิติทางสังคม
อาจพิจารณาจากผลการสะท้อนกลับการที่จะเกิดประสิทธิภาพการท างานนั้นต้องมีองค์ประกอบ 2 
ส่วนหลักคือ ผู้ที่ท างานกับโครงสร้างการท างาน ส าหรับในเรื่องของคนท างานจะต้องมีแนวคิดการ
ปฏิบัติตัวในการท างานและการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ในขณะที่ Millet (1954) ได้ให้ค าจ ากัดความว่า 
ประสิทธิภาพในการท างานคือผลการปฏิบัติงาน ที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่มวลมนุษย์และจะได้รับ
ผลก าไรจากการปฏิบัติงานนั้นด้วย โดยที่ Peterson & Plowman (1953, m.d.) ได้ให้ความหมาย
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ของค าว่า ประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านธุรกิจ ในความหมายอย่างแคบ หมายถึง การลดต้นทุน
ในการผลิต และการให้ความหมายอย่างกว้างหมายถึงคุณภาพ (Effectiveness) และความสามารถ 
(Competency and Capability) ในการผลิต และการด าเนินงานด้านธุรกิจที่จะถือได้ว่ามีประภาพ
สูงขึ้น ก็เพ่ือที่สามารถผลิตสินค้าหรือบริการในปริมาณและคุณภาพที่ต้องการที่เหมาะสมและต้นทุน
น้อยที่สุดเพ่ือค านึงถึงสถานการณ์และข้อมูลผูกพันด้านการเงินที่มีอยู่ดังนั้นค าว่าประสิทธิภาพด้าน
ธุรกิจจึงมีองค์ประกอบอยู่ 5 ประการ คือ ต้นทุน (Cost) คุณภาพ (Quality) ปริมาณ (Quantity) 
เวลา (Time) และวิธีการ (Method) ในการผลิต 

จากแนวคิดต่าง ๆ สรุปว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง การประเมินผลต่อระบบงาน
ภายในของหน่วยงาน โครงการ นโยบายต่าง ๆ ว่ามีการปฏิบัติงาน และใช้ทรัพยากรเป็นไปตาม
แนวทางที่ก าหนดไว้หรือไม่ถ้าเป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดไว้ หรือเร็วกว่าที่ก าหนด และใช้ทรัพยากร
น้อยกว่าที่ก าหนด ก็ถือว่าการปฏิบัติงานในองค์การนั้นมีประสิทธิภาพ หากถ้าไม่ตรงตามที่ก าหนดไว้ 
และต้องปฏิบัติงานนานขึ้นหรือสูญเสียทรัพยากรมากขึ้น ก็ถือว่าองค์กรนั้นไร้ซึ่งประสิทธิภาพ 

2)  แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2554) กล่าวว่า การบริหารจัดการทุกประเภท

จ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหรือทรัพยากรทางการบริหารจัดการที่ส าคัญ หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า 4M’s ถือ
เป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ใช้ในการบริหาร ได้แก่ บุคลากร (Man) งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ 
(Material) และการจัดการ  (Management) โดยที่  Millet (1954) ได้กล่าวว่า ประสิทธิภาพ 
หมายถงึผลการปฏิบัติงานที่ท าให้เกิดความพึงพอใจ และได้รับผลก าไรจากการปฏิบัติงาน ซึ่งความพึง
พอใจ หมายถึง ความพึงพอใจในการบริการให้กับประชาชน โดยพิจารณาจาก เช่น การให้บริการ
อย่างเท่าเทียมกัน การให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา การให้บริการอย่างเพียงพอ การให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง และการให้บริการอย่างก้าวหน้า เป็นต้น 

3) แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐ 
แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม (สุรศักดิ์ ชะมารัมย์, 2564) ดังนี้   
กลุ่มแรกคือ การบริหารงานภาครัฐ (Public Administration: PA) เป็นการพัฒนา

จากปีแรกๆ ของภาครัฐในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 และในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 การบริหารงาน
ภาครัฐ (PA) ในฐานะที่เป็นข้อมูลทางวิชาการของการศึกษาถูกพัฒนาขึ้นเป็นฐานรากที่แข็งแรง
มากกว่าทฤษฎีวินัยในสหราชอาณาจักร และในฐานะที่เป็นสาขาปฏิบัติม าถึงจุดที่สูงในสหราช
อาณาจักรในยุครัฐสวัสดิการ ระหว่าง ค.ศ. 1945-1979 เมื่อรัฐคาดว่ามีความมั่นใจที่จะตอบสนอง
ความต้องการของสังคมและเศรษฐกิจทั้งหมดของพลเมือง การบริหารงานภาครัฐ (PA) จะเป็น
เครื่องมือของโลกใหม่นี้ที่ให้ความส าคัญกับขั้นตอนการบริหารเพ่ือรักษาไว้ซึ่ งความเท่าเทียมกัน 
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องค์ประกอบที่ส าคัญของการบริหารงานภาครัฐ (PA) สามารถก าหนดได้ดังนี้ เช่น การปกครองที่ใช้
หลักของกฎหมาย (rule of law) มุ่งเน้นไปที่การบริหารตั้งกฎเกณฑ์และแนวทาง เป็นต้น (Osborne, 
& Freyberg, 1985) 

กลุ่มที่สอง การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management: NPM) ตาม
แนวคิดของ Christopher Hood (1991) จากบทความที่มีชื่อว่า A Public Management for all 
seasons สะท้อนให้เห็นว่า แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management: NPM) 
เริ่มต้นขึ้นจากความพยายามในการอธิบายปรากฏการณ์ทางการบริหารงานภาครั ฐที่เกิดขึ้น ราว
ทศวรรษที่ 1980 ในประเทศกลุ่มเวสมินสเตอร์ (Westminster) ซึ่งได้แก่ อังกฤษ ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์และแคนาดา ประเทศเหล่านี้ได้ด าเนินการปฏิรูประบบการบริหารงานภาครัฐก้าวหน้าไป
อย่างมาก ด้วยจุดประสงค์ที่ต้องการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  กลไกการ
บริหารงานภาครัฐจึงต้องมีสมรรถนะในการจัดการที่สูงเพียงพอส าหรับรองรับการขับเคลื่อนประเทศ
ให้ก้าวไปในจังหวะและในทิศทางที่พึงประสงค์ ซึ่งได้เกิดขึ้นจากแนวโน้มดังนี้ คือ มีการลดขนาดการ
เติบโตของรัฐ มีการแปรรูปโดยให้ให้เอกชนรับด าเนินการแทน มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
พัฒนาการผลิตสินค้าและบริการสาธารณะ และเป็นหัวข้อในความร่วมมือระหว่างประเทศ 

การจัดการภาครัฐ การก าหนดนโยบาย และความร่วมมือต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้น จึงเป็น
ที่มาของหลักนิยมในการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (doctrines of NPM) ประกอบด้วยหลัก 7 ประการ 
ดังนี้ (Hood, 1991, หน้า. 3-5) คือ การใช้มืออาชีพด าเนินการในภาครัฐมีอ านาจอิสระในการจัดการ 
มีการตรวจสอบได้ที่มีความรับผิดชอบที่ชัดเจน มาตรฐานและการประเมินผลงานมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด
ความส าเร็จเชิงปริมาณ โดยเฉพาะการบริการอย่างมืออาชีพมีการตรวจสอบที่มีเป้าหมายที่ชัดเจน 
ประสิทธิภาพต้องมองที่วัตถุประสงค์ มุ่งเน้นผลลัพธ์การจัดสรรทรัพยากรและรางวัลตามผลงาน 
มุ่งเน้นผลลัพธ์มากกว่าวิธีการท างาน  มุ่งไปยังการท าให้หน่วยงานในภาครัฐเล็กลง แยกหน่วยงานที่
เป็นหนึ่งเดียวออกเป็นส่วนต่าง ๆ ในการกระจายอ านาจเพ่ือให้มีความเป็นธรรม จ าเป็นต้องสร้าง
หน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดการ ให้มีการแยกการจัดหาและการผลิตออกจากกัน เพ่ือประโยชน์
ทางด้านประสิทธิภาพ จากการใช้สัญญาให้ผู้อ่ืนมาด าเนินการแทน มุ่งไปยังการแข่งขันที่มากขึ้นใน
ภาครัฐเป็นวิธีการใช้สัญญาของรัฐการแข่งขันท าให้ลดต้นทุนและมีมาตรฐานสูงขึ้น เน้นแนวทาง
บริหารของภาคเอกชนเปลี่ยนจากจริยธรรมการบริการสาธารณะแบบทหาร ให้มีความยืดหยุ่นมากข้ึน
ในการจ้างและให้รางวัลจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือการจัดการแบบเอกชนที่พิสูจน์แล้วในภาครัฐ และเน้น
การใช้หลักการและหลักประหยัดในการใช้ทรัพยากรลดต้นทุนทางตรง มีการสร้างวินัย ต่อต้านความ
ต้องการของสหภาพ และลดต้นทุนที่ปรับตัวเป็นแบบธุรกิจจ าเป็นต้องตรวจสอบความต้องการ
ทรัพยากรในภาครัฐและท าให้มากขึ้นแต่จ่ายน้อยลง 
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กลุ่มที่สาม การบริหารปกครองภาครัฐใหม่ (New Public Governance: NPG) 
การบริหารปกครองภาครัฐใหม่ตามแนวคิดของ Stephen P. Osborne สะท้อนให้เห็นได้จากหนังสือ
ชื่อ The New Public Governance ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า กว่าทศวรรษที่ผ่านมานับตั้งแต่การพิมพ์
เผยแพร่ผลงาน Christopher Hood ซึ่งเป็นงานที่มีอิทธิพลที่ท าให้เห็นลักษณะของกระบวนทัศน์ของ
การจัดการภาครัฐใหม่ (NPM) ในช่วงเวลานั้น ชุมชนการวิจัยของแองโกลอเมริกันดูเหมือนจะมองว่า
กระบวนทัศน์นี้มีลักษณะที่โดดเด่นของการมีระเบียบปฏิบัติทั้งในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติซึ่งหลาย
ร้อยปีมาแล้วที่อ านาจการบริหารงานภาครัฐ (PA) ในพ้ืนที่สาธารณะดูเหมือนจะไม่มีอะไรในการ
เปลี่ยนแปลงส าคัญเช่นนี้เลย ตั้งแต่นั้นมา ก็มีการอภิปรายเกี่ยวกับผลกระทบของการจัดการภาครัฐ
ใหม่ (NPM) ในประเด็นระเบียบปฏิบัติ และจริง ๆแล้ว มันเป็นกระบวนทัศน์ทั้งหมดจริงหรือไม่ซึ่งได้
กลายมาเป็นสิ่งที่มีผู้สนใจโต้แย้งมากขึ้น ซึ่งประเด็นที่ถกเถียงขั้นสูงในที่นี้ คือ การน านโยบาย
สาธารณะไปปฏิบัติและการส่งมอบบริการสาธารณะได้ผ่านการออกแบบและรูปแบบการส่งมอบ 3 
ประการ คือ ประการแรก การบริหารงานภาครัฐ (PA) ที่มีความโดดเด่นและเกิดขึ้นมายาวนานนับถึง
ปลายศตวรรษท่ี 19 ประมาณปลายปี ค.ศ. 1970 จนถึงต้นปี ค.ศ.1980 ประการที่สองคือ การจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ใหม่ (NPM) นับแต่จุดเริ่มต้นของศตวรรษที่ 21 และประการที่สาม การบริหาร
ปกครองภาครัฐใหม่ (NPG) จนถึงปัจจุบัน (Osborne, 1991, หน้า 1-2) 

จากที่กล่าวมาทั้งหมด ท าให้เห็นได้ว่า การบริหารงานภาครัฐ (PA) ให้ความสนใจต่อ
การมุ่งปรับปรุงและออกแบบโครงสร้าง และการบวนการท างานขององค์การ และการก าหนดนโยบาย
และการน านโยบายไปปฏิบัติเน้นปัจจัยภายในองค์การเป็นหลัก โดยการจัดโครงสร้างตามล าดับชั้น 
(Hierarchy) ใช้องค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นแนวคิดที่มุ่งแสวงหา
แนวคิดและเทคนิคเครื่องมือสมัยใหม่ต่าง ๆ มาใช้ในการบริหาร โดยเน้นวัตถุประสงค์ หรือผลสัมฤทธิ์
ทั้งในแง่ของผลผลิต ความคุ้มค่าของเงิน รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและการสร้างความพึงพอใจแก่
ผู้รับบริการโดยน าเอาเทคนิควิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่เข้ามาใช้มากขึ้น เน้นทั้งปัจจัยภายในและ
ภายนอกองค์การ ใช้องค์ความรู้แบบบูรณาการ แต่เน้นใช้หลักเศรษฐศาสตร์ที่มีทางเลือกสาธารณะ 
(public choice) ทฤษฎีต้นทุนการท าธุรกรรม (transaction cost theory) และทฤษฎีเจ้าของ
ตัวแทน (principal-agent theory) การบริหารและด าเนินงานจึงมีวัตถุประสงค์แบบแคบ ๆ 
เหมือนกับธุรกิจเอกชนซึ่งก็คือเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ โดยการบริหารปกครองภาครัฐใหม่ (NPG) มุ่งเน้น
การเจรจาต่อรองในเรื่องค่านิยม ความหมาย และความสัมพันธ์ที่หลากหลายและมีผู้เกี่ยวข้องจ านวน
มาก มุ่งเน้นทั้งปัจจัยภายในองค์การและปัจจัยภายนอก และใช้องค์ความรู้ทฤษฎีสถาบัน และ
เครือข่ายเป็นแนวทางในการด าเนินงาน แต่อย่างไรก็ตาม การบริหารปกครองภาครัฐใหม่ (NPG) ไม่ใช่
กระบวนทัศน์ปทัสถานแนวใหม่ที่เข้ามาแทนที่การบริหารงานภาครัฐ (PA) และการจัดการภาครัฐแนว
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ใหม่ใหม่ (NPM) ประกอบกับไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการสนองตอบต่อความท้าทายในการน านโยบาย
สาธารณะไปปฏิบัติและการให้บริการสาธารณะในศตวรรษที่ 21 แต่ในทางตรงกันข้าม การบริหาร
ปกครองภาครัฐแนวใหม่คือเครื่องมือทางความคิดที่มีศักยภาพเพ่ือให้เข้าใจความซับซ้อนและผล
สะท้อนของความจริงเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตของผู้บริหารภาครัฐในการท างานทุกวัน 

4) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
นันทพร อารมณ์ชื่น (2558, บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการให้บริการและ

ภาพลักษณ์องค์กรที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสถานพยาบาลเอกชนของพนักงาน บริษัท MOCAP ใน
การใช้สิทธิประกันสังคม จากผลการวิจัยพบว่า ด้านประสิทธิภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.02 ภาพลักษณ์องค์กรมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 และการเลือกใช้บริการสถานพยาบาล มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.88 มีผลต่อการเลือกใช้บริการสถานพยาบาลอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ การทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ตัวแปรด้านประสิทธิภาพการให้บริการ พบว่า การให้บริการอย่างต่อเนื่ องการ
ให้บริการอย่างเพียงพอและการให้บริการอย่างก้าวหน้ามีความสัมพันธ์ต่อการเลือกใช้บริการ
สถานพยาบาลเอกชน อยู่ในระดับมาก (R = .736) และมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสถานพยาบาล
เอกชนของผู้ประกันตน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 57.520,df= 5,Sig. = .000) ตัว
แปรด้านภาพลักษณ์องค์กร พบว่า ด้านพนักงาน ด้านองค์กร ด้านบริการและด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมมีความสัมพันธ์ต่อการเลือกใช้บริการสถานพยาบาลเอกชน อยู่ในระดับมาก (R = .857) และมี
อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสถานพยาบาลเอกชนของผู้ประกันตน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.
05 (F = 169.398, df= 4, Sig. = .000) 

ธนภร สิทธิรักษ  (2561, บทคัดย่อ ) วิจั ย เรื่อง ปั จจัยที่ มี ผลต่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของบุคลากรศาลยุติธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัย
พบว่า ด้านกระบวนการ (Process) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญเท่ากับ 
4.29 ด้านผู้ให้บริการ (People) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญเท่ากับ 
4.42 ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physcial Evidence) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยระดับ
ความส าคัญเท่ากับ 4.40 และ พบว่า ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ด้านเพศ การศึกษา ต าแหน่ง
ประเภท ระดับต าแหน่ง และส่วน/กลุ่มงานที่ปฏิบัติในปัจจุบัน ส่งผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ให้บริการด้านกระบวนการ ด้านผู้ให้บริการและด้านลักษณะทางกายภาพไม่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัย
ด้านอายุและอายุงาน ส่งผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านกระบวนการ ด้านผู้
ให้บริการและด้านลักษณะทางกายภาพแตกต่างกัน 
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พรรณิดา ค านา (2562, บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง ปัจจัยเอ้ือต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัจจัยเอ้ือต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วย 6 ปัจจัย 
คือ 1) นโยบายและการบริหารงานขององค์กร 2) ทักษะความสามารถของบุคลากร 3) การปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบ 4) แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 5) การพัฒนาบุคลากร และ 6) คุณธรรมและจริยธรรม
ของบุคลากร 2. ผลการยืนยันปัจจัยเอ้ือต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้ง 6 ปัจจัย ได้รับยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิว่า มีความถูกต้อง มี
ความเหมาะสม มีความเป็นไปได้และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

 
2)  กรอบแนวคิดในการศึกษา (Conceptual Framework) 
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมแนวคิดทางการ

เพ่ิมประสิทธิภาพ โดยก าหนดตัวแปรในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม 
โดยตัวแปรอิสระ ได้แก่ แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการจ่ายกล้าไม้และการติดตามผลการจ่ายกล้า
ไม้ โดยน า แนวคิดของ Millet (1954), Hood (1991), ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2554) มา
ประกอบกับระเบียบ ค าสั่ง การจ่ายกล้าไม้และการติดตามผลการจ่ายกล้าไม้  ของกรมป่าไม้ ก าหนด
เป็นตัวแปรอิสระ จ านวน 5 ข้อ ได้แก่ ด้านขั้นตอนในการด าเนินการ ด้านกฎหมาย ระเบียบ และ
ค าสั่งของกรมป่าไม้ ด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ด้านการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และด้าน
เครื่องมือ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 

ส่วนตัวแปรตาม ซึ่งได้แก่ ประสิทธิภาพการจ่ายกล้าไม้ และการติดตามผลการจ่ายกล้าไม้ 
สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดก าแพงเพชร ได้น าแนวคิดของ Peterson and Plowman (1953) 
จ านวน 4 ข้อ มาเป็นตัวชี้วัดระดับประสิทธิภาพ ได้แก่ 1) คุณภาพของงาน (Quality) 2) ปริมาณงาน 
(Quantity) 3) เวลา (Time) และ 4) ค่าใช้จ่าย (Costs)  

จากตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ได้จากการศึกษา สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดใน
การศึกษา ดังภาพ 
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         ตัวแปรต้น                                     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ระเบียบวิธีการศึกษาและเก็บข้อมูล 
 
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
1)  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ ประชาชน ที่มาติดต่อขอรับกล้าไม้ จากสถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดก าแพงเพชร 

ในปี พ.ศ. 2563 จ านวน 594 ราย (สถานเีพาะช ากล้าไม้จังหวัดก าแพงเพชร, 2564) 
กลุ่มตัวอย่าง ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจาก การค านวณโดยสูตรของ Taro Yamane ก าหนดค่า 

ความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 หรือ ความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 ได้จ านวนตัวอย่าง 239 คน 
2)  เครื่องมือในการวิจัย  
ใช้แบบสอบถามซึ่งสร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยประเด็นค าถาม 

คือ แบบสอบถามส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check- List) แบบสอบถามตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจ่ายกล้าไม้ 
และการติดตามผลการจ่ายกล้าไม้ และแบบสอบถามตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจ่ายกล้าไม้ และการติดตามผลการจ่ายกล้าไม้ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรา
ส่วน ประมาณค่า (Rating Scale)  

3)  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  
แบบสอบถามส่วนที่ 1 ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check- List) ใช้

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) น ามาแจกแจงความถ่ีและสรุปเป็นค่าร้อยละ (Percentage)  

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การจ่ายกล้าไม้และการติดตามผลการจ่ายกล้าไม้  

- ขั้นตอนในการด าเนินการ  
- กฎหมาย ระเบียบ และค าสั่งของกรมป่าไม้ 
- การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์  
- การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่  
- เครื่องมือ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 

 

ประสิทธิภาพการจ่ายกล้าไม้และการ

ติดตามผลการจ่ายกล้าไม้ 

 

  

 



712 
 

บทความการศึกษาวิชาการศึกษาค้นควา้อิสระของ 
นักศกึษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก  

แบบสอบถามส่วนที่ 2 และ 3 ใช้การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ซึ่งได้สร้างแบบสอบถามจัดระดับความคิดเห็น  จ าแนกตามระดับมากน้อย จากระดับน้อย
ที่สุด  น้อย  ปานกลาง มาก และมากที่สุดรวม 5 ระดับ การทดสอบสมมติฐาน ใช้ค่าสถิติ ค่าสถิติสัม
ประสิทธิสหสัมพันธ์เชิงอันดับของสเปียร์แมน (Spearman rank correlation coefficient) และ
พิจารณาระดับน ้าหนักความสัมพันธ์ (Determining the strength of the relationship) โดยใช้
เกณฑ์การวัดระดับความสัมพันธ์ 5 ระดับ ของ Hinkle D. E., (1998) 

   

ผลการศึกษา 
 

น าเสนอการสรุปผลการวิจัยที่ส าคัญตามล าดับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
1.  ข้อมูลทั่วไปของประชาชน ที่มาติดต่อขอรับกล้าไม้ จากสถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัด

ก าแพงเพชร ในปี พ.ศ. 2563   
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย ร้อยละ 66.53 และเป็นเพศหญิง ร้อยละ 33.47 มี

อายุอยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 39.33 มีระดับการศึกษาขั้นสูงสุด มัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 
30.13 มีอาชีพ เกษตรกร ร้อยละ 43.51 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต ่ากว่า 20,000 บาท ร้อยละ 
46.86 ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายกล้าไม้และการติดตามผล
การจ่ายกล้าไม้ สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดก าแพงเพชร  

1) ด้านขั้นตอนในการด าเนินการ พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 4.12 คิดเป็นระดับ 
มาก โดย เรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ เรื่อง ลดระยะเวลาในการรอรับกล้าไม้  มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 4.22 คิดเป็นระดับ มากที่สุด รองลงมา คือ เรื่อง การอนุมัติจ่ายกล้าไม้ มีความรวดเร็ว มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 4.14 คิดเป็นระดับ มาก และเรื่อง การขอรับกล้าไม้ มีความสะดวกไม่ยุ่งยาก มีค่า
คะแนนเฉลี่ย น้อยที่สุด คือ 4.00 คิดเป็นระดับ มาก ตามล าดับ 

2) ด้านกฎหมาย ระเบียบ และค าสั่งของกรมป่าไม้ พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 
4.19 คิดเป็นระดับ มาก โดย เรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ เรื่อง เพิ่มจ านวนการจ่ายกล้าไม้  มี
ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.21 คิดเป็นระดับ มากที่สุด รองลงมา คือ เรื่อง ลดขั้นตอนการ และเรื่อง การ
ติดตามประเมินผลอย่างเหมาะสม มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากัน คือ 4.18 คิดเป็นระดับ มาก  

3) ด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 4.09 คิด
เป็นระดับ มาก โดย เรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ เรื่อง เอกสารเผยแพร่ข้อมูลเพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ใช้บริการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.24 คิดเป็นระดับ มากที่สุด รองลงมา คือ เรื่อง ความรู้
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ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสาร มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.23 คิดเป็นระดับ มากที่สุด 
และเรื่อง มีความรวดเร็วในการประชาสัมพันธ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ย น้อยที่สุด คือ 3.80 คิดเป็นระดับ 
มาก ตามล าดับ 

4) ด้านการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 4.13 คิดเป็นระดับ 
มาก โดย เรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ เรื่อง ให้บริการในกรอบเวลาที่ก าหนด มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 4.16 คิดเป็นระดับ มากที่สุด รองลงมา คือ เรื่อง บริการด้วยความสุภาพอ่อนน้อม มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 4.15 คิดเป็นระดับ มาก และเรื่อง ให้ความช่วยเหลือผู้มาติดต่ออย่างเต็มใจ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
น้อยที่สุด คือ 4.08 คิดเป็นระดับ มาก ตามล าดับ 

5) ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 4.10 คิด
เป็นระดับ มาก โดย เรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ เรื่อง เครื่องมือและอุปกรณ์ในการให้บริการ
มีความทันสมัยและสามารถให้บริการที่รวดเร็ว มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.18 คิดเป็นระดับ มาก รองลงมา 
คือ เรื่อง แบบฟอร์มขอรับกล้าไม้ มีความสะดวกในการกรอกข้อมูล มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.09 คิดเป็น
ระดับ มาก และเรื่อง ส านักงานและอุปกรณ์มีความสะอาด เป็นระเบียบ สะดวกต่อการให้บริการ มี
ค่าคะแนนเฉลี่ย น้อยที่สุด คือ 4.03 คิดเป็นระดับ มาก ตามล าดับ 

3.  ความคิดเห็น เกี่ยวกับประสิทธิภาพการจ่ายกล้าไม้และการติดตามผลการจ่ายกล้าไม้ 
สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดก าแพงเพชร  

พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชน มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม  4.10 คิดเป็นระดับ มาก 
โดย เรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ กล้าไม้มีคุณภาพ เหมาะสมในการน าไปปลูก  มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 4.31  คิดเป็นระดับ มากท่ีสุด รองลงมา คือ ชนิดของกล้าไม้ ตรงกับความต้องการ มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 4.24 คิดเป็นระดับ มากที่สุด และ เรื่อง การติดตามประเมินผล อยู่ในช่วงเวลาที่สะดวกทั้งผู้
ขอรับกล้าไม้และผู้ติดตามประเมินผล มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 4.02 คิดเป็นระดับ มาก 

4.  การทดสอบสมมุติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ ด้านขั้นตอนในการด าเนินการ มีความสัมพันธ์

กับประสิทธิภาพการจ่ายกล้าไม้และการติดตามผลการจ่ายกล้าไม้ สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัด
ก าแพงเพชร 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ ด้านขั้นตอนในการ
ด าเนินการ มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับประสิทธิภาพการจ่ายกล้าไม้และการติดตามผลการ
จ่ายกล้าไม้ สถานีเพาะช ากล้าไม้จั งหวัดก าแพงเพชร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐาน 
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สมมติฐานที่ 2 แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ ด้านกฎหมาย ระเบียบ และค าสั่งของกรมป่า
ไม้ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการจ่ายกล้าไม้และการติดตามผลการจ่ายกล้าไม้ สถานีเพาะช า
กล้าไม้จังหวัดก าแพงเพชร 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ ด้านกฎหมาย ระเบียบ และ
ค าสั่งของกรมป่าไม้ มีความสัมพันธ์ในระดับต ่ามากกับประสิทธิภาพการจ่ายกล้าไม้และการติดตามผล
การจ่ายกล้าไม้ สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดก าแพงเพชร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึง
สอดคล้องกับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 3 แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ ด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการจ่ายกล้าไม้และการติดตามผลการจ่ายกล้าไม้ สถานีเพาะช ากล้าไม้
จังหวัดก าแพงเพชร 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ ด้านการสื่อสารและการ
ประชาสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์ในระดับสูงกับประสิทธิภาพการจ่ายกล้าไม้และการติดตามผลการจ่าย
กล้าไม้ สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดก าแพงเพชร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 4 แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ ด้านการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ มีความสัมพันธ์
กับประสิทธิภาพการจ่ายกล้าไม้และการติดตามผลการจ่ายกล้าไม้ สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัด
ก าแพงเพชร 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ ด้านการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ 
มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับประสิทธิภาพการจ่ายกล้าไม้และการติดตามผลการจ่ายกล้าไม้ 
สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดก าแพงเพชร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 5 แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการจ่ายกล้าไม้และการติดตามผลการจ่ายกล้าไม้ สถานีเพาะช ากล้าไม้
จังหวัดก าแพงเพชร 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ใน
การปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับประสิทธิภาพการจ่ายกล้าไม้และการติดตามผล
การจ่ายกล้าไม้ สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดก าแพงเพชร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐาน 
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
1.  บทสรุป 

1) ผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็น ของประชาชน ที่มาติดต่อขอรับกล้าไม้ 
จากสถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดก าแพงเพชร ในปี พ.ศ. 2563 ผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับแนวทาง
การเพ่ิมประสิทธิภาพการจ่ายกล้าไม้และการติดตามผลการจ่ายกล้าไม้ สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัด
ก าแพงเพชร ด้านกฎหมาย ระเบียบ และค าสั่งของกรมป่าไม้  มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดมากกว่าด้าน
อ่ืน ๆ ดังนั้นจึงควรมีการให้ความส าคัญกับการปรับปรุงแก้ไขฎหมาย ระเบียบ และค าสั่งของกรมป่า
ไม้ ให้ตรงกับความต้องการประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับธนภร สิทธิรักษ (2553: บทคัดย่อ) ที่วิจัยเรื่อง 
ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของบุคลากรศาลยุติธรรมในจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบว่า ด้านกระบวนการ (Process) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
ระดับสูงกว่าด้านอ่ืน ๆ คือ ด้านผู้ ให้บริการ (People) ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physcial 
Evidence)  

2) ผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชน ที่มาติดต่อขอรับกล้าไม้ 
จากสถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดก าแพงเพชร ในปี พ.ศ. 2563 ผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ ยวกับ
ประสิทธิภาพการจ่ายกล้าไม้ และการติดตามผลการจ่ายกล้าไม้ ของสถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัด
ก าแพงเพชร มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 4.10 คิดเป็นระดับ มาก โดย เรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
กล้าไม้มีคุณภาพ เหมาะสมในการน าไปปลูก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.31  คิดเป็นระดับ มากที่สุด ดังนั้น
จึงควรให้ความส าคัญกับคุณภาพของกล้าไม้ให้มีความเหมาะสมตรงกับความต้องการของประชาชน 

3) ผลการศึกษา พบว่า แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ ในทุกด้าน คือ ด้านขั้นตอนใน
การด าเนินการ ด้านกฎหมาย ระเบียบ และค าสั่งของกรมป่าไม้  ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการปฏิบัติ
ของเจ้าหน้าที่ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการจ่ายกล้าไม้และการ
ติดตามผลการจ่ายกล้าไม้ สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งใกล้คียงกับพรรณิดา ค านา (2562 
: บทคัดย่อ) ที่วิจัยเรื่อง ปัจจัยเอ้ือต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัจจัยเอ้ือต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสาย
สนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วย 6 ปัจจัย คือ 1) นโยบายและการบริหารงานขององค์กร 2) 
ทักษะความสามารถของบุคลากร 3) การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 4) แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 5) การ
พัฒนาบุคลากร และ 6) คุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร 
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2.  ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

1) จากผลการศึกษา พบว่า แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการจ่ายกล้าไม้และการ
ติดตามผลการจ่ายกล้าไม้ สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดก าแพงเพชร ด้านขั้นตอนในการด าเนินการ มี 
เรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ การลดระยะเวลาในการรอรับกล้าไม้ ดังนั้นจึงควรให้ความส าคัญ
กับระยะเวลาในการรอรับกล้าไม้ให้สั้นลงเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างตรงจุด 

2) จากผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพการจ่ายกล้าไม้ และการติดตามผลการ
จ่ายกล้าไม้ ของสถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดก าแพงเพชร เรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ กล้าไม้มี
คุณภาพ เหมาะสมในการน าไปปลูก และรองลงมา คือ ชนิดของกล้าไม้ ดังนั้นจึงควรให้ความส าคัญกับ
คุณภาพและชนิดของกล้าไม้เพ่ือรักษาคุณภาพการบริการ ด้านนี้ไว้ 

3) จากผลการศึกษา พบว่า แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ ในทุกด้าน คือ ด้าน
ขั้นตอนในการด าเนินการ ด้านกฎหมาย ระเบียบ และค าสั่งของกรมป่าไม้  ด้านการประชาสัมพันธ์ 
ด้านการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการ
จ่ายกล้าไม้และการติดตามผลการจ่ายกล้าไม้ สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดก าแพงเพชร ดังนั้นจึงควร
พัฒนาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ ในทุกด้าน เพ่ือปรับปรุงระบบการท างานให้ตรงกับความตรง
การของประชาชนผุ้มาขอรับบริการ ให้มากขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 

1) ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีข้อจ ากัดอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส โคโรนา (COVID 19) ท าให้การเก็บข้อมูลประสบปัญหาในระดับหนึ่ง ประกอบกับข้อจ ากัด
เรื่องเวลาในการศึกษาวิจัย ท าให้งานศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เลือกใช้ประสิทธิภาพในภาพรวมของการจ่าย
กล้าไม้ และการติดตามผลการจ่ายกล้าไม้ มาเป็นตัวแปรตาม ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความละเอียดชัดเจน
ยิ่งขึ้น ในการคึกษาครั้งต่อไปควรท าการศึกษาเจาะลึก แยกเป็นศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจ่ายกล้าไม้ และศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการติดตามผลการจ่ายกล้าไม้ เพ่ือให้เกิด
ความสมบูรณ์ของงานมากขึ้น ควรท าการศึกษาวิจัยถึงความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับกล้าไม้มี
คุณภาพ เหมาะสมในการน าไปปลูก และรองลงมา คือ ชนิดของกล้าไม้ ให้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนอย่างครอบคลุม 

2) ควรมีการศึกษาวิจัยเจาะลึกถึง อุปสรรคด้านกฎหมาย ระเบียบ และค าสั่งของ
กรมป่าไม้ ว่าควรปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใดบ้าง เช่น ระยะเวลารอกล้าไม้ เป็นต้น 
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3) ควรท าการศึกษาวิจัยถึงความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับกล้าไม้มีคุณภาพ 
เหมาะสมในการน าไปปลูก และรองลงมา คือ ชนิดของกล้าไม้ ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน
อย่างครอบคลุม 

4) ควรมีการศึกษาวิจัยแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ เจาะลึกในด้านต่าง ๆ ที่จะ
สามารถส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายกล้าไม้ และการติดตามผลการจ่ายกล้าไม้ 

5) ควรท าการศึกษาวิจัยแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการจ่ายกล้าไม้และการ
ติดตามผลการจ่ายกล้าไม้ จากสถานีเพาะช ากล้าไม้ ในพ้ืนที่รับผิดชอบต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพ่ือน าเสนอ
เป็นภาพรวมต่อไป 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลคันโช้ง อ าเภอวัดโบสถ ์

จังหวัดพิษณุโลก 
 

อุไรวรรณ สุนิมิตไพรวัน* 
 

บทคัดย่อ 
  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงาน
ปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคันโช้ง อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ,          
เพ่ือศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานปกครองส่วน
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคันโช้ง อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ
ประชากรที่อาศัยอยู่เฉพาะในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคันโช้ง อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 
และเป็ นผู้ มี สิ ทธิ ในการเลื อกตั้ ง  โดยใช้สถิติ ในการวิ เคราะห์  ได้ แก่  ค่ าร้อยละ ค่ าเฉลี่ ย                      
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ไคสแควร์(Chi-Square Test)  
 ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.4, มีอายุระหว่าง 56-65 
ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 19, มีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 45.1, มีอาชีพเกษตรกร 
คิดเป็นร้อยละ 55.7, รายได้ส่วนใหญ่ของประชาชนต ่ากว่า5,000บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 53,     
ช่องทางการสื่อสารส่วนใหญ่ คือการคุย/สนทนา คิดเป็นร้อยละ 52.2  
 ผลการศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลคันโช้งของประชาชนแบ่งตามหัวข้อต่าง ๆ คือ  
 รู้ ได้แก่ อบต.เป็นการปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนที่รู้ จ านวน 357 คน คิดเป็นร้อยละ 97, 
การเก็บภาษีของอบต.น าไปใช้ในการบริหารงานท้องถิ่น มีส่วนที่รู้ จ านวน 351 คนคิดเป็นร้อยละ 
95.4, อบต.อาจจัดให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ     
มีส่วนที่รู้ จ านวน 307 คน คิดเป็นร้อยละ 83.4, อบต.สามารถจัดกิจกรรมให้มีการส่งเสริมกลุ่ม
เกษตรกรและกิจการสหกรณ์ได้ มีส่วนที่รู้ จ านวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 77.2, อบต.ส่งเสริม       
การพัฒนาสตรีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ มีส่วนที่รู้ จ านวน 358 คน คิดเป็นร้อยละ 97.3   

 
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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 ไม่รู้ ได้แก่ อบต. มีอ านาจหน้าที่คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีส่วนที่ไม่รู้ จ านวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 64.4, อบต. มีอ านาจหน้าที่ป้องกันโรค และ
ระงับโรคติดต่อ มีส่วนที่ไม่รู้ จ านวน 318 คน คิดเป็นร้อยละ 86.4, อบต.ให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานของอบต. มีส่วนที่ไม่รู้ จ านวน 345 คน คิดเป็นร้อยละ 93.8, อบต. มีอ านาจหน้าที่
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีส่วนที่ไม่รู้ จ านวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 61.4, อบต.มีอ านาจ
หน้าที่ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีส่วนที่ไม่รู้ จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 
  ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจของประชาชนต่อการบริหารงานปกครอง
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคันโช้ง โดยภาพรวมค่าเฉลี่ย  อยู่ระดับปานกลาง= 3.26 
และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)= 0.422  
 ด้านการมีส่วนร่วมด้านปฏิบัติการ(ด าเนินการ)ของประชาชนต่อการบริหารงานปกครอง
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคันโช้ง โดยภาพรวมค่าเฉลี่ย  อยู่ระดับปานกลาง = 3.33 
และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)= 0.315   
 การมีส่วนร่วมด้านผลประโยชน์ของประชาชนต่อการบริหารงานปกครองท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคันโช้ง โดยภาพรวมค่าเฉลี่ย  อยู่ระดับปานกลาง = 3.48 และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)= 0.673  
 การมีส่วนร่วมด้านการประเมินผลของประชาชนต่อการบริหารงานปกครองท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนต าบลคันโช้ง โดยภาพรวมค่าเฉลี่ย  อยู่ระดับปานกลาง = 3.01 และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)= 0.543  
 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารงานขององค์การบริหารส่ วนต าบล คัน โช้ ง อ าเภอวัดโบสถ์  จั งหวัด พิษณุ โลก                   
ด้านการตัดสินใจ,ด้านการปฏิบัติการ(การด าเนินการ),ด้านผลประโยชน์ และด้านประเมินผล พบว่า ไม่มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ 0.05 
 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานอบต.คันโช้ง 
อ าเภอวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุ โลก ด้านการตัดสินใจ ,ด้านการปฏิบัติการ(การด าเนินการ) ,                 
ด้านผลประโยชน์ และด้านประเมินผล พบว่า 
 ด้านการตัดสินใจ อายุมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ 0.05 คืออบต.ได้ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นที่มีอยู่เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม, อบต.เคย
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกประเภทของอาชีพที่จะได้รับการส่งเสริมฯ  
 ด้านการปฏิบัติการ(การด าเนินการ)อายุมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 คือ 
มีส่วนร่วมในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ของโครงการของอบต. 
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 ด้านผลประโยชน์ อายุมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 คืออบต.ได้สนับสนุน
การฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน 
  ด้านประเมินผลอายุไมม่ีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่ วนต าบลคัน โช้ ง อ าเภอวัดโบสถ์  จั งหวัด พิษณุ โลก ด้ านการตัดสิน ใจ ,                    
ด้านการปฏิบัติการ (การด าเนินการ), ด้านผลประโยชน์ และด้านประเมินผล พบว่า 
 ด้านการตัดสินใจ ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 คือ        
อบต.ได้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นที่มีอยู่เพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม, 
อบต.ได้ให้ประชาชนสามารถเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ ,อบต.ได้ให้ประชาชนมีสิทธิเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและมีสิทธิถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกท้องถิ่น,ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับอบต.จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ด้านการปฏิบัติการ(การด าเนินการ) ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ 0.05 คือ ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ของโครงการของอบต., การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการด าเนินการแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ กลุ่มแม่บ้าน ที่อบต.ให้การสนับสนุน, การมีส่วน
ร่วมของประชาชนกับอบต.ในการสอดส่อง/ดูแลเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ภายในต าบล 
 ด้านผลประโยชน์ ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ 0.05 คือ อบต.
ได้สนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน,ประชาชนได้รับความสะดวกจากอบต.ด้าน
สาธารณูปโภค  
 ด้านประเมินผล ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ 0.05 คือ 
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของอบต., ประชาชนมีส่วนร่วมในการควบคุม
ทรัพย์สินและงบประมาณของอบต., ประชาชนได้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของอบต.,
ประชาชนได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างหรือกิจกรรมอ่ืนๆ 
 ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในในการบริหารงานอบต.คันโช้ง 
อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุ โลก ด้านการตัดสินใจ , ด้านการปฏิบัติการ(การด าเนินการ) ,                
ด้านผลประโยชน์ และด้านประเมินผล พบว่า 
 ด้านการตัดสินใจ อาชีพมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ 0.05 คือ อบต.ได้ให้
ประชาชนสามารถเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นได,้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับอบต.จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ด้านการปฏิบัติการ (การด าเนินการ) อาชีพมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ 0.05 
คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการแก้ปัญหาของสหกรณ์ กลุ่มแม่บ้านที่อบต.ให้       
การสนับสนุน 
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 ด้านผลประโยชน์และด้านประเมินผล อาชีพไมม่ีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ 0.05  
 ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
อบต.คันโช้ง อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุ โลก ด้านการตัดสินใจ , ด้านการปฏิบัติการ (การ
ด าเนินการ), ด้านผลประโยชน์ และด้านประเมินผล พบว่า 
 ด้านการตัดสินใจ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 คือ
อบต.ได้ให้ประชาชนมีสิทธิเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและมีสิทธิถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก
ท้องถิ่น,ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับอบต.จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ด้านการปฏิบัติการ (การด าเนินการ) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ 0.05 คือประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดโดยอบต. เช่น งานแห่เทียนพรรษา ,งานรดน ้าด า
หัวผู้สูงอายุ เป็นต้น,การมีส่วนร่วมของประชาชนกับอบต.ในการสอดส่อง/ดูแลเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ
ภายในต าบล 
 ด้านด้านผลประโยชน์ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ 0.05 
คือ อบต.ได้สนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน 
 ด้านประเมินผล รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ 0.05 คือ
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของอบต., ประชาชนมีส่วนร่วมในการควบคุม
ทรัพย์สินและงบประมาณของอบต., ประชาชนได้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของอบต. 
 ความสัมพันธ์ระหว่างช่องทางการสื่อสารกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในในการบริหารงาน
อบต.คันโช้ง อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ด้านการตัดสินใจ,ด้านการปฏิบัติการ(การด าเนินการ),                 
ด้านผลประโยชน์ และด้านประเมินผล พบว่า 
 ด้านการตัดสินใจ ช่องทางการสื่อสารมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ 0.05 คือ 
อบต.ได้ให้ประชาชนสามารถเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ , อบต.ได้ให้ประชาชนมีสิทธิเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและมีสิทธิถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกท้องถิ่น, ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับอบต.จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น, อบต.เคยให้ประชาชนมีส่วนในการตัดสินใจเลือกประเภทของอาชีพที่จะได้รับการ
ส่งเสริมฯ 
 ด้านการปฏิบัติการ(การด าเนินการ) ช่องทางการสื่อสารมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ 0.05 คือ อบต.เคยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ของโครงการของอบต. ,  
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการแก้ปัญหาของสหกรณ์ กลุ่มแม่บ้านที่อบต.ให้การ
สนับสนุน,ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดโดยอบต. เช่น งานแห่เทียนพรรษา,งานรดน ้าด าหัว
ผู้สูงอายุ เป็นต้น, การมีส่วนร่วมของประชาชนกับอบต.ในการสอดส่อง/ดูแลเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ
ภายในต าบล, ประชาชนได้เข้าร่วมปฏิบัติตาม แผนงาน โครงการ กิจกรรมของอบต. 
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 ด้านผลประโยชน์ ช่องทางการสื่อสารมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ 0.05 คือ
ประชาชนได้ความสะดวกจากด้านสาธารณูปโภค เช่น น ้าประปา ถนน เป็นต้น จากอบต. 
 ด้านประเมินผล ช่องทางการสื่อสารมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ 0.05 คือ
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของอบต.,ประชาชนได้รับการแต่งตั้งในการมี
ส่วนร่วมในการประเมินผลงานของอบต., ประชาชนมีส่วนร่วมในการควบคุมทรัพย์สินและ
งบประมาณของอบต., ประชาชนได้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของอบต., ประชาชนได้ร่วม
เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างหรือกิจกรรมอ่ืนๆ 
 
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วม, องค์การบริหารส่วนต าบล, สถิติ 
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บทน า 
 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง จัดตั้งขึ้นตาม

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่  7) พ.ศ.
2562 มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น โดยประชาชนเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลโดยทางตรง องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่
ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม หน้าที่อ่ืน ๆตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ 
ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลคือรูปธรรมของการกระจายอ านาจจากรัฐไปสู่ประชาชน เพ่ือการ
ปกครองและพัฒนาท้องถิ่นตนเอง  องค์กรปกครองท้องถิ่นมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด        
มีความเป็นอิสระในการบริหารงานภายใต้กรอบที่กฎหมายก าหนดไว้  การมีส่วนร่วมของประชาชนถือ
เป็นหลักสากล ได้รับการยอมรับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นในสังคมประชาธิปไตยซึ่งมีกฎหมาย
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ ปัจจุบันมีการปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐ
ภายใต้แนวคิดการบริหารภาครัฐแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance) และแนวคิด          
ธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งตระหนักให้ถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน   
มีกฎหมายหลายฉบับประกันสิทธิของประชาชนด้านการมีส่วนร่วมและก าหนดหน้าที่ของภาครัฐ       
ในการเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม อาทิเช่น พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546, พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 นอกจากนั้นยังมี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการซึ่งก าหนดเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้อย่างชัดเจน 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือการมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นหัวใจหลักในการบริหารงาน
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน สร้างความโปร่งใส รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ความเป็นเจ้าของ และเสริมสร้างประชาธิปไตย  

องค์การบริหารส่วนต าบลคันโช้ง เดิมเป็นสภาต าบล และต่อมาได้รับการยกฐานะให้เป็น
องค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2539 แต่ไม่สามารถบรรลุเจตจ านงที่แท้จริงของการจัดตั้งองค์การส่วนท้องถิ่น
ที่มุ่งหวังประชาชนยังขาดความเข้าใจ และไม่สนใจต่อบทบาทของตนเองเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมต่อ
การบริหารงานปกครองท้องถิ่น  

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา “การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงาน
ปกครองท้องถิ่น : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลคันโช้ง อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก” 
เพ่ือที่จะน าผลของการศึกษามาเป็นแนวทางให้ประชาชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา
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ตัดสินใจ วางแผน ด าเนินการ และควบคุม ตรวจสอบ ประเมินผล ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนในพ้ืนที่      
มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน    

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 
1)  เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ่น ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลคันโช้ง อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 
2)  เพ่ือศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงาน

ปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคันโช้ง อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 

1)  ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ขององค์การบริหารงานส่วนต าบลคันโช้ง อ าเภอ
วัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ในระดับน้อย 

2)  ประชาชนที่มีปัจจัยต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมประชาชนในการบริหารงานของ
องค์การบริหารงานส่วนต าบลคันโช้ง อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ในระดับต่างกัน 
 

วรรณกรรมและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ความหมายของการปกครองท้องถิ่น โดยสรุปดังนี้ การปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง 
หน่วยการปกครองที่ถูกจัดตั้งให้มีอ านาจท าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริการประชาชนในเขตพ้ืนที่
หนึ่งพื้นที่ใดโดยเฉพาะภายใต้การก ากับดูแลของรัฐบาลกลาง 

ความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปได้เป็น 2 ด้าน คือ ด้านการเมืองการ
ปกครอง และด้านการบริหาร  โดยด้านการเมืองการปกครองเป็นการปูพ้ืนฐานระบอบประชาธิปไตย
และเรียนรู้ที่จะปกครองตนเอง ส่วนด้านการบริหารเป็นการแบ่งเบาภาระรัฐบาล ซึ่งประชาชนใน
ท้องถิ่น สามารถหาทางแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง โดยผ่าน กลไกการบริหารต่างๆ ทั้ งในด้าน
การงบประมาณ บริหารงานบุคคล และการจัดการ  

องค์ประกอบการปกครองส่วนท้องถิ่น 1) เป็นองค์กรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล และทบวง
การเมือง 2) มีอิสระในการปกครองตนเอง 3) มีอ านาจออกข้อบังคับเป็นกฎหมายของท้องถิ่นภายใต้
ขอบเขตของกฎหมายแม่บท 4) มีเขตการปกครองที่ชัดเจนและเหมาะสม 5) มีบุคลากรปฏิบัติงานของ
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ตนเอง 6) มีงบประมาณรายได้ที่เป็นของตนเองอย่างเพียงพอ 7) มีความสัมพันธ์กับส่วนกลางในฐานะ
เป็นหน่วยงานระดับรองของรัฐ 8) มีอ านาจท้องที่ที่เหมาะสมต่อการให้บริการ 9) มีสภาและผู้บริหาร
ระดับท้องถิ่นมีที่มาจากการเลือกตั้งตามหลักการที่บัญญัติในกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การปกครองท้องถิ่นของไทย มี 2 รูปแบบด้วยกัน คือ 

1)  รูปแบบการปกครองท้องถิ่นทั่วไป ได้แก่ 1) เทศบาล มีโครงสร้างการบริหาร คือ 
สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี 2) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) มีโครงสร้างการบริหาร คือ 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 3) องค์การบริหารส่วนต าบล 
(อบต.) มีโครงสร้างการบริหาร คือ สภาองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  

2)  รูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ซึ่งมีฐานะเป็นทบวงการเมือง และนิติ
บุคคล โดยในประเทศไทยมีอยู่ 2 แห่งคือ 1) เมืองพัทยา  2) กรุงเทพมหานคร  

ความหมายของการมีส่วนร่วม โดยสรุปดังนี้ การที่ปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคนเข้ามาร่วมมือ          
ร่วมรับผิดชอบ ในการด าเนินกิจกรรม ตั้ งแต่ปัญหา การวางแผนด าเนินการ การตัดสินใจ              
การแก้ปัญหาและการประเมินร่วมกัน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่ก าหนดไว้ 
 

ทฤษฎีเกี่ยวกบัการมีส่วนร่วม 
 
แม็กซ์  เวเบอร์(Max Weber) แบ่งการกระท าทางสังคม ออกได้ 4 อย่าง คือ 

1)  การกระท าที่มี เหตุผล เป็นการกระท าที่ ใช้วิธีการอันเหมาะสมเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ ที่เลือกไว้การกระท าดังกล่าวมุ่งไปในด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 

2)  การกระท าที่ เกี่ยวกับค่านิยม เป็นการกระท าที่มุ่งไปในด้านศีลธรรมและ
จริยธรรม เพ่ือด ารงไว้ซึ่งการมีระเบียบในชีวิตทางสังคม 

3)  การกระท าอย่างไม่มีเหตุผล แต่เกิดจากอารมณ์ 
4)  การกระท าตามประเพณี เป็นการกระท าที่ไม่เปลี่ยนแปลง โดยยึดแบบอย่างที่

ท ากันมาตั้งแต่อดีตเป็นหลัก โดยไม่ค านึงถึงเหตุผล 
โคเฮน และอัฟฮอฟฟ์ (Cohen & Uphoff) รูปแบบการมีส่วนร่วม โดยแบ่งออกเป็น 4 

รูปแบบ คือ 1.การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making)  2.การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 
(Implementation) 3.การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) 4.การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
(Evaluation) 
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ลักษณะของการมีส่วนร่วม 
ปกรณ์ ปรียากร (2527) ลักษณะการมีส่วนร่วมมี 4 ลักษณะ คือ 
ลักษณะแรก ประชาชนต้องเป็นผู้มีบทบาทในการก าหนดว่าสิ่งใด คือความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน

ของตนเองหรือชุมชน                 
ลักษณะที่สอง ประชาชนต้องทราบว่าทรัพยากรใดในชุมชน มีประโยชน์และสามารถน ามาใช้

ในการพัฒนาได้ 
ลักษณะที่สาม ต้องรู้และเข้าใจวิถีชีวิตคนในชุมชน เพ่ือปรับปรุงผลลัพธ์แห่งการพัฒนาให้

สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของประชาชน หรือได้รับประโยชน์อย่างถ้วนหน้า 
ลักษณะที่สี่ ผลของการมีส่วนร่วม เพ่ือพัฒนาสร้างความพึงพอใจให้แก่ทุกฝ่ายตลอดจน

พัฒนากระบวนการพัฒนาต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ลักษณะของการมีส่วนร่วมในระดับที่แตกต่างกันนั้น
มาจากอิทธิพลของปัจจัยพ้ืนฐานที่แตกต่างกันหลายประการ  

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยสรุปมีดังนี้ 
 สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (2532) กล่าวว่าปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน ดังนี้ 

1)  ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่พัฒนาที่เข้าไปท างานในชุมชน ต้องสร้างเงื่อนไขของ
บทบาทของตนให้พร้อมที่จะเข้ามาท างานและให้ชุมชนมีส่วนร่วม และต้องมีทัศนคติที่เหมาะสม  

2)  ปัจจัยที่บุคคลท างานด้านการพัฒนาภายในชุมชน ได้แก่ ผู้น าชุมชน องค์กร
ชุมชน มีส่วนช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่นและน าไปสู่การพ่ึงตนเอง 

3)  ปัจจัยเกี่ยวกับการบริหารที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบราชการ หรือระเบียบ
ขององค์กรพัฒนาเอกชน  

ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
1) คุณภาพของการตัดสินใจดีขึ้น  
2) การหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าที่เลวร้ายที่สุด  
3)  ใช้ต้นทุนน้อยและลดความล่าช้า  
4) การคงไว้ความชอบธรรมและความน่าเชื่อถือ  
5) การสร้างฉันทามต ิ            
6) การน าไปปฏิบัติง่ายขึ้น  
7) เกิดการพัฒนาของภาคประชาสังคม  
8) ท าให้ทราบทัศนคติและความวิตกกังวลของประชาชน  
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แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหาร 
  

ความหมายของการบริหาร คือกิจกรรมของกลุ่มคนตั้งแต่สองคนขึ้นไป ร่วมมือกันจัดการ
ทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์จัดการกระบวนการบริหาร 

ทฤษฏีและหลักการเกี่ยวกับการบริหาร 
Gulick and Urwick กระบวนการในการบริหารได้ 7 ขั้นตอน หรือเรียกกันว่า“POSDCORB” 

ดังนี้     1. P = Planning การวางแผน                2. O = Organizing การจัดการองค์กร  
     3. S = Staffing การจัดบุคคลเข้าท างาน    4. D = Directing การอ านวยการ  

 5. CO = Coordinating การประสานงาน   6. R = Report การรายงานผลการปฏิบัติงาน  
 7. B = Budgeting การงบประมาณ  

หลักธรรมาภิบาล(Good Governance) 
1) ด้านหลักนิติธรรม Rule of Laws   
2) หลักด้านหลักคุณธรรมEthics  
3) ด้านความโปร่งใส Transparency   
4) หลักการมีส่วนร่วม Participation  
5) หลักส านึกรับผิดชอบ Accountability                    
6) หลักความคุ้มค่า Value for Money   

จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยสามารถน ามาสร้าง
กรอบแนวคิดในวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนต าบลคันโช้ง อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก     
ตัวแปรที่ ใช้ ในการวิจัย ประกอบด้วยตัวแปรต้น ได้แก่  เพศ อายุ  ระดับการศึกษา อาชีพ              
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ช่องทางการสื่อสาร 

ตัวแปรตาม ได้แก่ การมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติการ(การ
ด าเนินการ) การมีส่วนร่วมด้านผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมด้านการประเมินผล  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

               ตัวแปรต้น(X)                                             ตัวแปรตาม(Y) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลคันโช้ง อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เป็นการวิจัย          
เชิงปริมาณ (Qualitative Research) โดยสุ่มตัวอย่างจ านวนประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้งฯ จ านวน 
4,548 คน จากประชากรในต าบลคันโช้ ง จ านวน 5,753 คน โดยผู้ศึกษาใช้สูตรของยามาเน่ 
(Yamane, 1973) ด้วยความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% ซึ่งจะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 368  คน 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วย ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยมีรายละเอียด
ดังนี้     

1)  ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะการมีส่วน
ร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลคันโช้ง 
อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ดังนี้  เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพ, รายได้ต่อเดือน และ
ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร 

2)  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชน
ต่อการบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลคันโช้ง อ าเภอวัดโบสถ์ 

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ในต าบลคันโช้ง อ าเภอวัดโบสถ์ 
จังหวัดพิษณุโลก 
-เพศ 
-อายุ 
-ระดับการศึกษา 
-อาชีพ 
-รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
-ช่องทางการสื่อสาร 
 

การมีส่วนร่วมของประชาชนต าบล 
คันโช้ง อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 
 
1.การมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจ 
2.การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติการ 

(การด าเนินการ) 
3.การมีส่วนร่วมด้านผลประโยชน์ 
4.การมีส่วนร่วมด้านการประเมินผล 
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จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 4 ด้าน ดังนี้   การมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจ,การมีส่วนร่วมด้านการ
ปฏิบัติการ(การด าเนินการ), การมีส่วนร่วมด้านผลประโยชน์ และการมีสว่นร่วมด้านการประเมินผล 
  การเกบ็รวบรวมข้อมูลที่สร้างจากกรอบแนวคิดเป็นแบบสอบถาม(Questionnaires) โดยแบ่ง
ข้อค าถามออกเป็น 4 ตอนดังนี้  

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายปิด (Close-ended) และแบบเลือกตอบ
(check list) เกี่ยวกับปัจจัยด้านบุคคลของประชาชน ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ และช่องทางการรับรู้ข่าวสาร 

ตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคันโช้ง อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 

1)  เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายปิด Check list ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลคันโช้ง อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก  โดยแบ่งเป็น
ระดับความรู้   ความเข้าใจ เป็น 2 ระดับ ได้แก่ รู้ และไม่รู้ 

2)  เป็นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายปิด Check list โดยแบ่งเป็น 5 ระดับตาม
มาตรวัดแบบ Likert scale โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมิน เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ต่อการบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลคันโช้ง อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัด
พิษณุโลก  

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปให้อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ตรวจสอบความถูกต้องตามเนื้อหา 
(Content Validity) หลังจากนั้นน ามาปรับปรุงแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญแล้ว
น าไปใช้ในการวิจัยต่อไป 

การวิเคราะห์ผล โดยการประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือ
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ เกี่ยวกับปัจจัยด้านบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร  และวิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ
การบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ่น ต าบลคันโช้ง อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก วิเคราะห์โดยใช้
ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ ไคสแควร์(Chi-Square Test) 

ผลการศึกษา แบ่งออกเป็น 
1)  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
2)  การวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น 
3)  การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
4)  การวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
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1.  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ประชาชนที่ศึกษา ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล
คันโช้ง พ.ศ. 2564 ซึ่งมีลักษณะข้อมูลทั่วไปปรากฏดังนี้ 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คือเป็นเพศหญิง จ านวน       
215 คน คิดเป็นร้อยละ 58.4 และเป็นเพศชาย จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 41.6 ตามล าดับ 
ประชาชนส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 56-65 ปี จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 รองลงมามีอายุ
ระหว่าง 46-55 ปี จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ18.5 และมีอายุระหว่าง 65 ปีขึ้นไป จ านวน 68 คน 
คิดเป็นร้อยละ 18.5 และมีอายุระหว่าง 36-45 ปี จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 17.4 และมีอายุ
ระหว่าง 26-35 ปี จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ15.8 โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวนน้อยสุด คือมีอายุ
ระหว่าง 18-25 ปี จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.9 ตามล าดับ 

ระดับการศึกษาของประชาชน  พบว่าการศึกษาส่วนใหญ่ของประชาชนอยู่ในระดับ
ประถมศึกษา จ านวน166 คน คิดเป็นร้อยละ 45.1 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา จ านวน 145 คน 
คิดเป็นร้อยละ 39.4 และมีประชาชนที่ไม่ได้เรียน จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.6 และระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไปจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 และระดับอนุปริญญาจ านวน 4 คนคิดเป็นร้อยละ 
1.1 โดยกลุ่มตัวอย่างมีจ านวนน้อยสุด คือระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.5 ตามล าดับ 

อาชีพของประชาชน พบว่า อาชีพส่วนใหญ่ของประชาชนคือ อาชีพเกษตรกร จ านวน 205 
คน คิดเป็นร้อยละ 55.7 รองลงมาคือ อาชีพรับจ้าง จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 และอาชีพ
ค้าขาย จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 และอาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 
และอาชีพอ่ืนๆ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ1.6 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจน้อยที่สุด จ านวน 4 คนคิดเป็นร้อยละ 1.1 ตามล าดับ  

รายได้หลักของประชาชน พบว่า รายได้ส่วนใหญ่ของประชาชนต ่ากว่า 5,000บาท/เดือน 
จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 53 รองลงมาคือ 5,001-10,000 บาท/เดือน จ านวน 140 คน คิดเป็น
ร้อยละ 38 และ 10,001-15,000 บาท/เดือน จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.4 และ15,001-
20,000บาท/เดือน จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ1.9 และ20,001-25,000 บาท/เดือน จ านวน 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ1.6 และไม่มีประชาชนที่มีรายได้ตั้งแต่ 25,000 บาทข้ึนไป ตามล าดับ 

ช่องทางการสื่อสาร พบว่า ช่องทางการสื่อสารส่วนใหญ่ของประชาชนคือ การคุย/สนทนา 
จ านวน 192 คน  คิดเป็นร้อยละ 52.2 รองลงมาคือสื่อโซเชียลมีเดีย จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ
17.9 และโปสเตอร์/ป้ายประกาศ จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 และแผ่นพับ/ใบปลิวจ านวน 
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36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 และช่องทางการสื่อสารอ่ืนๆ จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2           
กลุ่มตัวอย่างท่ีมจี านวนน้อยที่สุดคือ เว็บไซต์ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ1.6 ตามล าดับ 

2.  การวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลคันโช้ง
ของประชาชนตามหัวข้อต่าง ๆ คือ 
  ท่านรู้หรือไม่ว่า อบต.เป็นการปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนที่รู้มีจ านวน 357 คนคิดเป็น       
ร้อยละ 97  ส่วนที่ไม่รู้ มีจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 3 
   ท่านรู้หรือไม่ว่า อบต. มีอ านาจหน้าที่คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมส่วนที่รู้มีจ านวน 131คนคิดเป็นร้อยละ 35.6 ส่วนที่ไม่รู้มีจ านวน237 คนคิดเป็นร้อยละ 64.4 
  ท่านรู้หรือไม่ว่าการเก็บภาษีของอบต. น าไปใช้ในการบริหารงานท้องถิ่น  ส่วนที่รู้ มีจ านวน 
351 คน คิดเป็นร้อยละ 95.4  ส่วนที่ไม่รู้ มีจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.6  
 ท่านรู้หรือไม่ว่าอบต.มีอ านาจหน้าที่ป้องกันโรคและระงับโรค ติดต่อส่วนที่รู้ มีจ านวน 50 คน
คิดเป็นร้อยละ 13.6 ส่วนที่ไม่รู้ มีจ านวน 318 คน คิดเป็นร้อยละ 86.4 
 ท่านรู้หรือไม่ว่า อบต.ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของอบต.  ส่วนที่รู้ มีจ านวน 
23 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3  ส่วนที่ไมรู่้ มีจ านวน 345 คน คิดเป็นร้อยละ 93.8 
  ท่านรู้หรือไม่ว่า อบต.อาจจัดให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ 
และสวนสาธารณะ ส่วนที่รู้ มีจ านวน 307 คน คิดเป็นร้อยละ 83.4 ส่วนที่ไม่รู้ มีจ านวน 61 คน       
คิดเป็นร้อยละ 16.6  
 ท่านรู้หรือไม่ว่า อบต. มีอ านาจหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่วนที่รู้ มีจ านวน     
142 คน คิดเป็นร้อยละ 38.6 ส่วนที่ไม่รู้ มีจ านวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 61.4  
 ท่านรู้หรือไม่ว่า อบต.มีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ส่วนที่รู้        
มีจ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7 ส่วนที่ ไม่รู้  มีจ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3            
 ท่านรู้หรือไม่ว่าอบต.สามารถจัดกิจกรรมให้มีการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ได้ 
ส่วนที่รู้มีจ านวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 77.2 ส่วนที่ไม่รู้ มีจ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8 
  ท่านรู้หรือไม่ว่าอบต.ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ ส่วนที่รู้         
มีจ านวน 358 คน คิดเป็นร้อยละ 97.3 ส่วนที่ไม่รู้มีจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 

3.  การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการตัดสินใจ พบว่า การมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจของ
ประชาชนต่อการบริหารงานปกครองท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคันโช้ง โดยภาพรวม
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ค่าเฉลี่ย  อยู่ระดับปานกลาง = 3.26 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)= 0.422 ซึ่งจ าแนกตาม
หัวข้อต่างๆ ได้ดังนี ้ 
 อบต.ได้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นที่มีอยู่เพ่ือประโยชน์
ต่อส่วนรวมระดับปานกลาง มีร้อยละ30.7 รองลงมามากมีร้อยละ 25.8 และน้อยมีร้อยละ 19.8 และ
น้อยที่สุด มีร้อยละ 9.2 ส่วนมากที่สุด มีร้อยละ 14.4 โดยมีค่าเฉลี่ย  อยู่ระดับปานกลาง = 3.16 
และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)= 1.174 
 อบต.ได้ให้ประชาชนสามารถเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ ระดับน้อย มีร้อยละ 39.9 รองลงมา
ปานกลางมีร้อยละ 36.7 และน้อยที่สุด มีร้อยละ 14.4 และมากท่ีสุด มีร้อยละ 4.9 ส่วนมาก มีร้อยละ 
4.1 โดยมีค่าเฉลี่ย  อยู่ระดับน้อย = 2.45 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)= 0.956 
 อบต.ได้ให้ประชาชนมีสิทธิเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและมีสิทธิถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น และ
สมาชิกท้องถิ่นได้ ระดับมากที่สุด มีร้อยละ 37.2 รองลงมา มาก มีร้อยละ 25.8 และปานกลาง         
มีร้อยละ 19.6 และน้อยที่สุด มีร้อยละ 9.8 ส่วนน้อย มีร้อยละ 7.6 โดยมีค่าเฉลี่ย อยู่ระดับมาก = 
3.73 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)= 1.298 
 ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับอบต.จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ระดับมาก มีร้อยละ 36.3 
รองลงมามากที่สุด มีร้อยละ 27.4 และปานกลางมีร้อยละ26.6 และน้อย 5.4 ส่วนน้อยที่สุดมีร้อยละ 
4.1 โดยมีค่าเฉลี่ย  อยู่ระดับมาก = 3.78 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)= 1.079 
 อบต.เคยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกประเภทของอาชีพที่จะได้รับการ
ส่งเสริมฯได้ มาก มีร้อยละ31.5 รองลงมาปานกลาง มีร้อยละ 19 รองลงมา น้อยที่สุด มีร้อยละ 17.4 
และมากที่สุด มีร้อยละ 17.4 ส่วนน้อย มีร้อยละ 14.7 โดยมีค่าเฉลี่ย  อยู่ระดับปานกลาง = 
3.17 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)= 1.353 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการปฏิบัติการ(การด าเนินการ) พบว่าการมีส่วนร่วมด้าน
ปฏิบัติการ (ด าเนินการ) ของประชาชนต่อการบริหารงานปกครองท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลคันโช้ง โดยภาพรวมค่าเฉลี่ย  อยู่ระดับปานกลาง = 3.33 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)= 0.315 ซึ่งจ าแนกตามหัวข้อต่างๆ ได้ดังนี ้ 
 ประชาชนได้เข้ามาร่วมหรือปรับปรุงการบริหารงานพัฒนาของ อบต. ระดับน้อย มีร้อยละ 
36.1รองลงมา มาก มีร้อยละ 24.2 และมากที่สุดมีร้อยละ 16 และปานกลาง มีร้อยละ12.2          
ส่วนน้อยที่สุด มีร้อยละ 11.4 โดยมีค่าเฉลี่ย  อยู่ระดับปานกลาง = 2.97 และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) = 1.306 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการแก้ปัญหาของสหกรณ์ กลุ่มแม่บ้าน ที่อบต.ให้
การสนับสนุน ระดับน้อย มีร้อยละ 34.0 รองลงมาปานกลาง มีร้อยละ 23.4 และน้อยที่สุด มีร้อยละ
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18.8 และ  มากที่สุด มีร้อยละ 13 ส่วนมาก มีร้อยละ 10.9 โดยมีค่าเฉลี่ย  อยู่ระดับปานกลาง = 
2.65 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)= 1.267 
 ประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรมที่จัดโดยอบต.เช่นงานแห่เทียนพรรษา,งานรดน ้าด าหัวผู้สูงอายุ 
เป็นต้นระดับมาก มีร้อยละ 58.7 รองลงมามากที่สุด มีร้อยละ19.8 และปานกลาง มีร้อยละ 11.7แล
น้อยที่สุด มีร้อยละ5.2 ส่วนน้อยมีร้อยละ4.6 โดยมีค่าเฉลี่ย อยู่ระดับมาก=3.83 และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)= 0.969  
 การมีส่วนร่วมของประชาชนกับอบต.ในการสอดส่อง/ดูแลเกี่ยวกับปัญหาต่างๆภายในต าบล  
ระดับปานกลาง มีร้อยละ 43.2 รองลงมามากที่สุด มีร้อยละ 16.6 และมาก มีร้อยละ14.9 และน้อย 
มีร้อยละ 14.7 ส่วนน้อยที่สุด มีร้อยละ10.6 โดยมีค่าเฉลี่ย  อยู่ระดับปานกลาง = 3.12 และมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)= 1.171 
 ประชาชนได้เข้าร่วมปฏิบัติตามแผนงานโครงการกิจกรรมของอบต. ระดับมาก มีร้อยละ 
61.4 รองลงมา มากที่สุด มีร้อยละ 24.7 และปานกลาง มีร้อยละ 8.2 และน้อย มีร้อยละ 4.6 ส่วน
น้อยที่สุดมีร้อยละ 1.1 โดยมีค่าเฉลี่ย  อยู่ระดับมาก = 4.04 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)= 
0.782 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในผลประโยชน์ พบว่าการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ของ
ประชาชนต่อการบริหารงานปกครองท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคันโช้ง โดยภาพรวม
ค่าเฉลี่ย  อยู่ระดับปานกลาง = 3.48 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)= 0.673 ซึ่งจ าแนกตาม
หัวข้อต่างๆ ได้ดังนี ้ 
 ประชาชนได้สนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ระดับปานกลาง มีร้อยละ 66.8 
รองลงมามาก มีร้อยละ 13.3และมากที่สุด มีร้อยละ9.5 และน้อย มีร้อยละ 6.8 ส่วนน้อยที่สุด            
มีร้อยละ 3.5 โดยมีค่าเฉลี่ย อยู่ระดับปานกลาง =3.70 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)=1.441 
 ประชาชนได้รับความสะดวกจากด้านสาธารณูปโภค เช่น น ้าประปา ถนนเป็นต้น จากอบต. 
ระดับมาก มีร้อยละ 60.6 รองลงมามากที่สุด มีร้อยละ 17.4 และปานกลาง มีร้อยละ 9.5 และน้อย   
มีร้อยละ 6.5 ส่วนน้อยที่สุด มีร้อยละ 6 โดยมีค่าเฉลี่ย อยู่ระดับมาก = 3.77 และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)= 1.009  
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล พบว่าการมีส่วนร่วมในการประเมินผลของ
ประชาชนต่อการบริหารงานปกครองท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคันโช้ง โดยภาพรวม
ค่าเฉลี่ย  อยู่ระดับปานกลาง = 3.01 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)= 0.543 ซึ่งจ าแนกตาม
หัวข้อต่างๆ ได้ดังนี ้ 
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 ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของอบต. ระดับปานกลาง มีร้อยละ 
56 รองลงมาน้อย มีร้อยละ 15.5 และมาก มีร้อยละ15.2 และมากที่สุด มีร้อยละ10.6 ส่วนน้อยที่สุด 
มีร้อยละ 2.7 โดยมีค่าเฉลี่ย  อยู่ระดับปานกลาง = 3.15 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)= 
0.904 
 ประชาชนได้รับการแต่งตั้งในการมีส่วนร่วมในประเมินผลงานของอบต. ระดับน้อย มีร้อยละ 
27.4 รองลงมาปานกลาง มีร้อยละ 25.3 และน้อยที่สุด มีร้อยละ 22.8 และมาก มีร้อยละ13.6 
ส่วนมากที่สุด มีร้อยละ 10.9 โดยมีค่าเฉลี่ย  อยู่ระดับปานกลาง = 2.62 และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)= 1.273 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการควบคุมทรัพย์สินและงบประมาณของ อบต. ระดับน้อย มีร้อยละ 
31.3 รองลงมาน้อยที่สุด มีร้อยละ 30.2 และปานกลางมีร้อยละ 21.2 และมาก มีร้อยละ 13.0 
ส่วนมากที่สุด มีร้อยละ 4.3 โดยมีค่าเฉลี่ย  อยู่ระดับน้อย = 2.3 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)= 1.157 

ประชาชนได้ร่วมเป็นคณะกรรมจัดซื้อจัดจ้างของอบต.ระดับมากร้อยละ 29.1 รองลงมามาก
ที่สุด มีร้อยละ 28.3 และปานกลางมีร้อยละ23.6 และน้อยมีร้อยละ 10.3 ส่วนน้อยที่สุดมีร้อยละ 8.7 
โดยมีค่าเฉลี่ย  อยู่ระดับมาก = 3.58 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)= 1.242 
 ประชาชนได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างหรือกิจกรรมอ่ืนๆ ระดับ
มาก มีร้อยละ 31.3 รองลงมาปานกลาง มีร้อยละ 23.4 และมากที่สุด มีร้อยละ21.7 และน้อยที่สุด     
มีร้อยละ12 ส่วนน้อยมีร้อยละ11.7 โดยมีค่าเฉลี่ย อยู่ระดับปานกลาง = 3.39และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)=1.276 

4.  การวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคันโช้ง อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ด้านการ
ตัดสินใจ, ด้านการปฏิบัติการ (การด าเนินการ), ด้านผลประโยชน์และด้านประเมินผล พบว่าไม่มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ 0.05 
 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานอบต.คันโช้ง 
อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ด้านการตัดสินใจ ,ด้านการปฏิบัติการ(การด าเนินการ),ด้าน
ผลประโยชน์ และด้านประเมินผล พบว่า 
 ด้านการตัดสินใจ อายุมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ 0.05 คืออบต.ได้ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นที่มีอยู่เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม, อบต.เคย
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกประเภทของอาชีพที่จะได้รับการส่งเสริมฯ  
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 ด้านการปฏิบัติการ(การด าเนินการ)อายุมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 คือ  
มีส่วนร่วมในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ของโครงการของอบต. 
 ด้านผลประโยชน์ อายุมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 คืออบต.ได้สนับสนุน
การฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน 
  ด้านประเมินผลอายุไมม่ีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ
องค์การ บริหารส่วนต าบลคันโช้ง อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ด้านการตัดสินใจ,ด้านการ
ปฏิบัติการ (การด าเนินการ), ด้านผลประโยชน์ และด้านประเมินผล พบว่า 
 ด้านการตัดสินใจ ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 คืออบต.ได้
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นที่มีอยู่เพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม,อบต.ได้
ให้ประชาชนสามารถเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ ,อบต.ได้ให้ประชาชนมีสิทธิเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
และมีสิทธิถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกท้องถิ่น,ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับอบต.จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ด้านการปฏิบัติการ (การด าเนินการ) ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ 0.05 คือ ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ของโครงการของอบต., การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการด าเนินการแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ กลุ่มแม่บ้าน ที่อบต.ให้การสนับสนุน, การมีส่วน
ร่วมของประชาชนกับอบต.ในการสอดส่อง/ดูแลเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ภายในต าบล 

ด้านผลประโยชน์ ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ 0.05 คืออบต.
ได้สนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน, ประชาชนได้รับความสะดวกจากอบต.ด้าน
สาธารณูปโภค  
 ด้านประเมินผล ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางส ถิติ ที่ 0.05 คือ 
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของอบต., ประชาชนมีส่วนร่วมในการควบคุม
ทรัพย์สินและงบประมาณของอบต., ประชาชนได้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของอบต.,
ประชาชนได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างหรือกิจกรรมอ่ืนๆ 
 ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในในการบริหารงานอบต.คันโช้ง 
อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ด้านการตัดสินใจ ,ด้านการปฏิบัติการ(การด าเนินการ),ด้าน
ผลประโยชน์ และด้านประเมินผล พบว่า 
 ด้านการตัดสินใจ อาชีพมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ 0.05 คือ อบต.ได้ให้
ประชาชนสามารถเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ , ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับอบต.จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
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 ด้านการปฏิบัติการ(การด าเนินการ) อาชีพมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ 0.05 
คือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการแก้ปัญหาของสหกรณ์ กลุ่มแม่บ้าน ที่อบต.ให้การ
สนับสนุน 
 ด้านผลประโยชน์และด้านประเมินผล อาชีพไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ       
ที่ 0.05  
 ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในในการ
บริหารงานอบต.คันโช้ง อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ด้านการตัดสินใจ, ด้านการปฏิบัติการ(การ
ด าเนินการ), ด้านผลประโยชน์ และด้านประเมินผล พบว่า 
 ด้านการตัดสินใจ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ 0.05 คือ
อบต.ได้ให้ประชาชนมีสิทธิเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและมีสิทธิถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก
ท้องถิ่น,ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับอบต. จัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่ 
 ด้านการปฏิบัติการ (การด าเนินการ) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ที่ 0.05 คือประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดโดยอบต. เช่น งานแห่เทียนพรรษา , งานรดน ้า
ด าหัวผู้สูงอายุ เป็นต้น, การมีส่วนร่วมของประชาชนกับอบต.ในการสอดส่อง/ดูแลเกี่ยวกับปัญหา
ต่างๆภายในต าบล 
 ด้านด้านผลประโยชน์ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ 0.05 
คือ อบต.ได้สนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน 
 ด้านประเมินผล รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ 0.05 คือ
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของอบต., ประชาชนมีส่วนร่วมในการควบคุม
ทรัพย์สินและงบประมาณของอบต., ประชาชนได้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของอบต. 
 ความสัมพันธ์ระหว่างช่องทางการสื่อสารกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในในการบริหารงาน
อบต.คันโช้ง อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ด้านการตัดสินใจ,ด้านการปฏิบัติการ (การด าเนินการ),                 
ด้านผลประโยชน์ และด้านประเมินผล พบว่า 
 ด้านการตัดสินใจ ช่องทางการสื่อสารมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ 0.05 คือ 
อบต.ได้ให้ประชาชนสามารถเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ , อบต.ได้ให้ประชาชนมีสิทธิเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและมีสิทธิถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกท้องถิ่น, ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับอบต.จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น, อบต. เคยให้ประชาชนมีส่วนในการตัดสินใจเลือกประเภทของอาชีพที่จะได้รับ
การส่งเสริมฯ 
 ด้านการปฏิบัติการ (การด าเนินการ) ช่องทางการสื่อสารมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ที่ 0.05 คือ อบต.เคยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ของโครงการของอบต.  ,
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการแก้ปัญหาของสหกรณ์ กลุ่มแม่บ้านที่อบต.ให้การ
สนับสนุน,ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดโดยอบต. เช่น งานแห่เทียนพรรษา,งานรดน ้าด าหัว
ผู้สูงอายุ เป็นต้น,การมีส่วนร่วมของประชาชนกับอบต.ในการสอดส่อง/ดูแลเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ
ภายในต าบล, ประชาชนได้เข้าร่วมปฏิบัติตาม แผนงาน โครงการ กิจกรรมของอบต. 
 ด้านผลประโยชน์ ช่องทางการสื่อสารมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ 0.05 คือ
ประชาชนได้ความสะดวกจากด้านสาธารณูปโภค เช่น น ้าประปา ถนน เป็นต้น จากอบต. 
 ด้านประเมินผล ช่องทางการสื่อสารมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ 0.05 คือ
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของอบต.,ประชาชนได้รับการแต่งตั้งในการมี
ส่วนร่วมในการประเมินผลงานของอบต., ประชาชนมีส่วนร่วมในการควบคุมทรัพย์สินและ
งบประมาณของอบต., ประชาชนได้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของอบต., ประชาชนได้ร่วม
เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างหรือกิจกรรมอ่ืนๆ 
 

อภิปรายผล 
 

จากผลการศึกษาที่สรุปมา มีประเด็นที่น่าสนใจน ามาใช้ส าหรับการอภิปรายผลดังนี้           
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ อยู่บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานปกครองส่วน
ท้องถิ่น(องค์การบริหารส่วนต าบลคันโช้ง) คือการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม  ด้านการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติการ
(ด าเนินการ) การมีส่วนร่วมด้านผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมด้านการประเมินผล เพ่ือให้การ
บริหารงานมีความโปร่งใส ใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัดอย่างคุม้ค่า มีประสิทธิภาพ พร้อมกับเปิดโอกาส
ให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมกับอบต. โดยให้การสนับสนุนและการก ากับดูแล องค์การ
บริหารส่วนต าบล เป็นองค์การที่เกิดจากการกระจายอ านาจ ภารกิจหน้าที่ในการบริหารงานให้แก่คน
ในท้องถิ่น ผู้วิจัยมีความสนใจ ตระหนักถึงความส าคัญการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงาน
ปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงให้องค์การบริหารส่วนต าบลคันโช้ง เป็นกรณีศึกษา เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนต่อการบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ่น มาเป็นค าถามส าหรับการวิจัย ซึ่งผลการศึกษา  
มีประเด็นส าหรับการอภิปราย ดังนี้ 

1)  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จากผลการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
บริหารงานปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคันโช้ง ภายใต้การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ พบว่า อบต.ได้ให้ประชาชนมีสิทธิเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและมีสิทธิถอดถอนผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกท้องถิ่น, ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับอบต.จัดท าแผนพัฒนา ในระดับมากที่เป็น



740 
 

บทความการศึกษาวิชาการศึกษาค้นควา้อิสระของ 
นักศกึษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก  

เช่นนี้เพราะกฎหมายระบุไว้อย่างชัดเจนว่าต้องให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้อง กับวิญญู 
อังคณารักษ์ ได้ให้ความหมายของการปกครองท้องถิ่นว่า หมายถึง การปกครองในรูปลักษณะการ
กระจายอ านาจบางอย่าง ซึ่งรัฐได้มอบหมายให้ท้องถิ่นท ากันเอง เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นมีโอกาส
ปกครองและการบริหารท้องถิ่นนั้นให้งานด าเนินไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ตรงกับความประสงค์ของประชาชน โดยเหตุที่ว่าประชาชนในแต่ละท้องถิ่น  ย่อมจะทราบความ
ต้องการของท้องถิ่นนั้นๆ ได้ดีกว่าบุคคลอ่ืน และย่อมมีความผูกพันต่อท้องถิ่นนั้น โดยมีงบประมาณ
ของตนเองและมีอิสระในการบริหารงานพอสมควร 

2)  การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ(ด าเนินการ) 
จากผลของการศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานปกครองส่วน

ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคันโช้ง ภายใต้การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติการ(ด าเนินการ) 
พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรมที่จัดโดยอบต.เช่น งานแห่เทียนพรรษา,งานรดน ้าด าหัวผู้สูงอายุ 
เป็นต้น, ประชาชนได้เข้าร่วมปฏิบัติตาม แผนงาน โครงการ กิจกรรมของอบต. อยู่ในระดับมาก ที่เป็น
เช่นนี้เพราะผู้บริหารได้เล็งเห็นความส าคัญของประชาชนในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมหรือโครงการที่
อบต.ได้จัดให้มีขึ้น  

3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
จากผลของการศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานปกครองส่วน

ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคันโช้ง ภายใต้การมีส่วนร่วมด้านผลประโยชน์ของประชาชน 
พบว่าประชาชนได้รับความสะดวกจากด้านสาธารณูปโภค เช่น น ้าประปา ถนน เป็นต้นจากอบต. ใน
ระดับมากที่เป็นเช่นนี้เพราะ อบต.ได้จัดท าข้อบัญญัติท้องถิ่นในด้านสาธารณูปโภค เช่นน ้าประปา 
ถนน เป็นต้น เป็นประจ าทุกปีงบประมาณและมีใบค าร้องเพ่ือให้ประชาชนได้แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
ต่างๆ เพื่อให้อบต.ช่วยเหลือ(บริการสาธารณะ) 

4)  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
ผลของการศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานปกครองส่วน

ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคันโช้ง พบว่าการมีส่วนร่วมด้านการประเมินผลของประชาชน
ต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุมทรพัย์สินและงบประมาณของอบต.อยู่ในระดับน้อย ที่เป็นเช่นนี้
เพราะองค์การบริหารส่วนต าบลคันโช้งมีการควบคุมทรัพย์สินและงบประมาณของอบต.โดยเจ้าหน้าที่
ที่ท างานด้านการควบคุมทรัพย์สินและงบประมาณอยู่แล้ว ซึ่งการควบคุมทรัพย์สินและงบประมาณ
นั้น ได้มีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนพร้อมรายงานให้แก่หน่วยงานที่ก ากับดูแลเป็นประจ า และอีก
ประการหนึ่งประชาชนไม่ทราบว่าตนเองสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุมทรัพย์สินและ
งบประมาณของอบต.ได้  



741 
 

บทความการศึกษาวิชาการศึกษาค้นควา้อิสระของ 
นักศกึษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก  

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
  

องค์การบริหารส่วนต าบลคันโช้ง ควรมีการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆ แก่
ประชาชน พร้อมกับการรับฟังพร้อมกับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารงานของอบต.ดังนี้ 

1.  การประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข้อเท็จจริงแก่ประชาชน โดยจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร      
เป็นแหล่งให้บริการข้อมูลและข่าวสารแก่ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลและข่าวสารที่เกี่ยวข้ อง
กับโครงการหรือกิจกรรมที่อบตได้จัดให้มี/จดหมายข่าว เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสารการด าเนินงาน
ข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นต่างๆ/ การให้ข้อมูลข้อเท็จจริงต่าง ๆ ผ่านสื่อมวลชน เช่น การใช้วิทยุกระจายเสียง
วิทยุชุมชน  เป็นต้น 

2.  งานด้านกลุ่มรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 
1)  การสัมภาษณ์รายบุคคล (Interview) โดยการสัมภาษณ์การพูดคุยกันรายบุคคล 

ซึ่งมแีนวค าถามไว้ล่วงหน้า พร้อมบันทึกระหว่างการสัมภาษณ์หรือบันทึกภายหลังอย่างเป็นระบบ 
2)  การสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) โดยมีกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ 6-12 คน ในเรื่องกลุ่มมีความสนใจ ซี่งมีการเตรียมประเด็น
ค าถามต่างๆ เพ่ือสมาชิกในกลุ่มแสดงความคิดเห็น ในนโยบายแผนงานกิจกรรมและโครงการต่างๆ 
อย่างลึกซึ้งในบรรยากาศที่เป็นกันเอง 

3) เว็บไซต์ (Website) เป็นเครื่องมือในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วย
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 

3.  งานด้านแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชน 
1)  การสื่อสารสองทางการพบปะกันแบบไม่เป็นทางการ  โดยอนุญาตให้ประชาชน

เข้าไปเวลาและสถานที่ที่สะดวกแก่การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน  
2)  การเปิดเวทีสาธารณะ เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเจ้าของโครงการกับ

ประชาชนโดยเปิดโอกาสให้แสดงความข้อคิดเห็น ซักถาม ให้เสนอแนะ  
3)  คณะที่ปรึกษา คือ การมีส่วนร่วมโดยน าตัวแทนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(Stakeholders)  ทั้งภายในและภายนอกองค์กรมาท างานร่วมกันในรูปแบบของคณะกรรมการ ใน
การให้ค าปรึกษาต่อการด าเนินงานแก่ผู้บริหารขององค์กรทั้ งในระดับแผนงานโครงการหรื อ
สถานการณ์ปัญหาต่างๆ เป็นการจัดกิจกรรมเป็นครั้งคราว โดยมีก าหนดเวลาเริ่มต้นสิ้นสุดอย่าง
ชัดเจน 
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แนวโน้มการฟ้ืนฟูประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทด าในอีก 5 ปีข้างหน้า 
 

สถิต  ทาศิลป*์ 
 

บทคัดย่อ 
 

การค้นคว้าอิสระเรื่อง แนวโน้มการฟ้ืนฟูประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทด าในอีก 5 ปีข้างหน้า 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทด า บ้านหนองเนิน ต าบลหัว
ถนน อ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ และเพ่ือน าเสนอแนวโน้มของการฟ้ืนฟูประเพณีวัฒนธรรม
ของชาวไทด าในอีก 5 ปีข้างหน้า  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นกลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนพ้ืนที่บ้านหนองเนิน ต าบล
หัวถนน อ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 380 คน และตัวแทนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจ านวน 
16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีการหาคุณภาพเครื่องมือได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 
0.908 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และท าการทดสอบ
สมมติฐานเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับสภาพปัจจุบันของประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทด า  ด้วย
การใช้สถิติ T-test ส าหรับเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระ 2 กลุ่ม (Independent 
Samples T-test) และใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ส าหรับ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรต้นที่มี 3 กลุ่มขึ้นไป โดยมีนัยส าคัญที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 และหาพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะท าการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
แบบรายคู ่

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง   31-
40 ปี วุฒิการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 4-6 มีสถานภาพสมรส  ครอบครัวมีสมาชิก 4 คน อาชีพท าไร่ สภาพ
ปัจจุบันของประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทด า บ้านหนองเนิน ต าบลหัวถนน อ าเภอท่าตะโก จังหวัด
นครสวรรค์ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.22 เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงล าดับ
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการใช้ประเพณีวัฒนธรรมชาวไทด า อยู่ในอันดับสูงสุด อยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ย 4.15 รองลงมาคือ ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.06 และ
อันดับสุดท้ายคือ ด้านการดูแลรักษาประเพณีวัฒนธรรมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.46 

 
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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การเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจัยส่วนบุคคลกับสภาพปัจจุบันของประเพณีวัฒนธรรมของ
ชาวไทด า ปัจจัยส่วนบุคคลสถานภาพและสมาชิกครอบครัวที่ต่างกัน จะมีผลต่อสภาพปัจจุบันของ
ประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทด า บ้านหนองเนิน ต าบลหัวถนน อ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ผลแนวโน้มของการฟ้ืนฟูประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทด าในอีก 5 ปีข้างหน้า  ด้านการใช้
ประเพณีวัฒนธรรมชาวไทด า ควรให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และประชาชนในพ้ืนที่ต้องร่วมมือกันใน
การมีส่วนร่วมที่จะท าให้เกิดศูนย์เรียนรู้โดยชุมชนชาวไทด า ด้านถ่ายทอดองค์ความรู้ ต้องมีการบูรณา
การการแบ่งการท างานเป็นทีมเพ่ือร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมให้เกิดเป็นองค์
ความรู้ เช่น ร่วมเป็นผู้สาธิตกิจกรรมการทอผ้ากิจกรรมฐานการเรียนรู้ภายในชุมชน ร่วมการจัดแสดง
สินค้าและวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้านการดูแลรักษาประเพณีวัฒนธรรม ควรสร้างความรู้ความเข้าใจมีการ
รณรงค์ให้มีทุกครอบครัวและให้ทุกครอบครัวได้ใช้ภาษาไทด าในชีวิตประจ าวัน 

บูรณาการแนวโน้มของการฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทด าในอีก 5 ปีข้างหน้า 4 ด้าน 
1) กิจกรรมทางสังคม เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นมีรูปแบบแนวทางเฉพาะที่เป็นปฏิบัติการผ่านการแต่งกาย
ด้วยชุดด า เมื่อมีงานหรือกิจกรรมที่ส าคัญทางสังคม ชาวไทด าจะแต่งตัวด้วยชุดประจ าตัวที่แสดงถึงอัต
ลักษณ์เฉพาะตัว 2) การเป็นตัวแทน ผู้ที่เป็นตัวแทนการผลิตซ ้าแบบแผน ประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆ 
ของชาวไทด านั้นคือ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้อาวุโส หัวหน้าครอบครัว แม่บ้าน เยาวชน หมอยาพ้ืนบ้าน 
หมอต าแย และหมอผี 3) การสถาปนาอัตลักษณ์ ประเพณีวัฒนธรรมชาวไทด าได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐ เช่น พัฒนาชุมชนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล ศูนย์วัฒนธรรม วัด และ
โรงเรียน รวมไปถึงผู้น าชุมชน ผู้น ากลุ่มสตรี คณะกรรมการหมู่บ้าน 4) คนรุ่นใหม่ส่งผลต่อการฟ้ืนฟู
หรืออนุรักษ์วัฒนธรรมชาวไทด า จากการการรณรงค์ให้เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสระสี่มุม แต่งชุดไทด า
มาเรียนในวันศุกร์ เกิดการปลูกฝังความเป็นชาวไทด าเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นชาวไทด าที่มี
เอกลักษณ์การแต่งกายเป็นอัตลักษณ์ของตัวเองมีชื่อเสียงเด่นชัดถึงความเป็นชาวไทด าที่รู้จักกันทั้ง
ประเทศไทยและชาวต่างชาติ 
 
ค าส าคัญ: แนวโน้มการฟื้นฟู, ประเพณีวัฒนธรรม, ชาวไทด า 
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บทน า 
 
 ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมในขั้นตอนพัฒนาการของมนุษยชาติ 
ตลอดจนการแพร่กระจายวัฒนธรรมและการปรับรับวัฒนธรรมใหม่ในลักษณะที่สอดคล้องกับบริบท
และสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งสามารถน าไปสู่แนวความคิดที่ว่าการพัฒนาจะไปได้ดีเมื่อ
วัฒนธรรมพ้ืนบ้านและวัฒนธรรมท้องถิ่นเกิดการปรับรับและสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
จนถึงจุดพอดี หากเป็นเช่นนี้ คนในชุมชนจะสร้างสมความรู้และประสบการณ์ น ามาพัฒนาและปรับ
ใช้ในการด าเนินชีวิตจนเกิดเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ประเพณีวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดกันจากรุ่นหนึ่งไปสู่
อีกรุ่นหนึ่ง ความพอดีและสอดคล้องของวัฒนธรรมพ้ืนบ้านและวิถีชาวบ้านต่อสภาพแวดล้อมจะคงอยู่
จนกว่าจะมีวัฒนธรรมใหม่แปลกปลอมเข้ามา เมื่อวัฒนธรรมใหม่แพร่กระจายเข้ามา สมาชิกในสังคมก็
จะตอบรับ ปฏิเสธหริอปรับรับในลักษณะต่างๆ คือ 1) ปรับตัว (Adaptation) 2) สังสรรค์หรือ
ปฏิสัมพันธ์หรือประสมประสาน (Acculturation) และการผสมกลมกลืน (Assimilation) 3) บูรณาการ
และรับรู้ซึ่งกันและกันแต่ไม่ผสมกลมกลืน มีลักษณะเป็นพหุวัฒนธรรมและทวิลักษณ์ทางชาติพันธุ์ 
(Cultural Pluralism และ Double Ethnic Identity) และ 4) ต่อต้านหรือปฏิเสธท าให้เกิดความ
ขัดแย้งทางวัฒนธรรม (Cultural Conflict) (อมรา พงศาพิชญ์, 2549, น. 22) ทั้งนี้วัฒนธรรมใหม่ที่
แพร่กระจายเข้าสู่สังคมดั้งเดิมนี้มีหลายรูปแบบ ในสมัยโบราณมักเป็นวัฒนธรรมที่มีระบบความเชื่อ
และศาสนาเป็นองค์ประกอบส าคัญ แต่หลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมและในยุคล่าอาณานิคม วัฒนธรรม
ใหม่มักจะเป็นวัฒนธรรมตะวันตกที่มีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่งส่งเสริมให้
เกิดการผลิตสินค้าเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดตามแนวทางที่เกิดขึ้นในสังคมตะวันตก เมื่อ
มีการน าแนวคิดเรื่องการพัฒนาแบบทุนนิยมมาเผยแพร่รูปแบบความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมจึงมี
หลากหลาย ท้ายสุดเมื่อกระแสโลกาภิวัตน์ขยายตัวอย่างรวดเร็วในลักษณะที่คนท้องถิ่นตั้งรับไม่ทัน 
ความขัดแย้งทางวัฒนธรรมจึงเกิดขึ้นในหลายสังคมและบางครั้งกลายเป็นปัญหาที่รุนแรง  
 กลุ่มชาติพันธุ์ไทด า มีถิ่นฐานเดิมอยู่ในแคว้นสิบสองจุไท ดังกล่าวไว้ในพงศาวดารเมืองไลว่า 
“เมืองที่พวกผู้ไทด าอยู่นั้น คือเมืองแถงหนึ่ง เมืองควายหนึ่ง เมืองตุงหนึ่ง เมืองม่วยหนึ่ง เมืองลาหนึ่ง 
เมืองโมะหนึ่ง เมืองหวัดหนึ่ง เมืองซางหนึ่ง” รวมเป็น 8 เมือง เมืองผู้ไทขาว 4 เมือง ผู้ไทด า 8 เมือง
เป็น 12 เมือง เรียกว่า เมืองสิบสองผู้ไท บัดนี้ เรียกสิบสองจุไท (ยุติ มุกดาวิจิตร, 2557) ปัจจุบันคือ 
จังหวัดเดียนเบียนฟู อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีอาณาเขต
ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือแคว้นล้านช้าง ทิศเหนือติดกับตอนใต้ของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนและเชียงขวาง ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และ
ทางตอนเหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอพยพมาตั้งถิ่นฐานในเขตสยามหรือราชอาณาจักร
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ไทย ตั้งแต่สมัยธนบุรี จนเรื่อยมาถึงรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่ 5 ค าเรียก “ผู้ไทด า” มาจากชุดที่ชาวไท
ด านิยมสวมใส่เสือและกางเกงสีด า ซึ่งกางเกงที่ชาวไทยด าสวมนี้ จะเรียกว่า “ซ่ง” แล้วจึงเพ้ียนเป็น 
“ทรง” ในภายหลังเกิดเป็นชื่อเรียกว่า “ไททรงด า” ขณะที่บางแห่งเรียกว่า “ลาวทรงด า” เนื่องจาก
เข้าใจผิด   คิดว่าชาวผู้ไทยด าเป็นชาวลาวที่อพยพลงมาในคราวเดียวกัน จึงเรียกเพ้ียนไปอีกว่า “ลาว
โซ่ง” ไม่ว่าใครจะเรียกอย่างไร ล้วนเป็น “ผู้ไทด า” โดยคนไทด ามีความเชื่อเรื่อง “แถน” และผีบรรพ
บุรุษ ประวัติศาสตร์การเข้ามาของไทด า ถูกกวาดต้อนและอพยพเข้าสู่ราชอาณาจักรไทย 3 สมัย  
(ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงด าบ้านหนองเนิน จังหวัดนครสวรรค์, 2561) 

บ้านหนองเนิน เป็นหนึ่งในสิบหมู่บ้านของต าบลหัวถนน อ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 
มีประชากร 7,970 คน 2,731 ครัวเรือน ด้วยเป็นประชากรที่อพยพถิ่นฐานมาจากที่อ่ืน เช่น ย้ายมา
จากต าบลสระทะเล อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ชาวไทยโซ่ง หรือลาวโซ่ง หรือผู้ไทย หรือ  
ไทยด า ที่อพยพมาจากจังหวัดต่างๆ ได้แก่ เพชรบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร เลย 
ชุมพร สุราษฏร์ธานี กาญจนบุรี ลพบุรี สระบุรี พิจิตร พิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย ท าให้ประชาชน
ในต าบลหัวถนนมีประเพณีที่แตกต่างจากประชาชนชาวไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่
ส าคัญของต าบลหัวถนน ได้แก่ ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณีตักบาตร   
เทโว (วันออกพรรษา) ประเพณีรดน ้าด าหัวผู้ใหญ่ (วันสงกรานต์) และวัฒนธรรมไทด า ด้วยความที่รัก
ในเชื้อชาติ กลุ่มชาติพันธุ์ไทด าจึงมาอยู่รวมกันเป็นหมู่บ้าน ณ หมู่ 4 บ้านหนองเนิน เป็นกลุ่มที่       
สืบทอดวิถีการด าเนินชีวิตจากบรรพบุรุษซึ่งอพยพมาตั้งรกรากในบริเวณนี้เมื่อประมาณ 100 ปีมาแล้ว 
รักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทยทรงด าของตัวเองไว้อย่างเหนียวแน่น เช่น เอกลักษณ์ทางภาษา การ
แต่งกาย ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมต่างๆ ที่ส่วนใหญ่จะเชื่อมโยงสัมพันธ์กับความเชื่อในการ
นับถือผี  ที่ส าคัญสมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์ไทยด าเองมีความภูมิใจในความเป็นไทยด าของตนเอง และ
พร้อมที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมและประเพณีของตนเองให้บุคคลอื่นๆ ได้รับรู้อีกด้วย 
          ไทด าในปัจจุบัน  ไทด า หมู่ 4 บ้านหนองเนิน ในปัจจุบันยังใช้ภาษาของตนเองพูดจาติดต่อใน
กลุ่มชาติพันธุ์ไทด าด้วยกัน  แต่จะใช้ภาษาไทยภาคกลาง พูดจาติดต่อกับคนนอกกลุ่มหรือคนไทยอ่ืนๆ 
คนรุ่นเก่าที่สูงอายุจะพูดภาษาไทยกลางไม่สันทัดนัก เด็กๆ คนรุ่นใหม่ที่ต้องเข้าโรงเรียนและใช้
ภาษากลางเป็นสื่อในการติดต่ออยู่เป็นประจ า จึงใช้ภาษาไทยกลางได้อย่างคล่องแคล่วเหมือนเด็กไทย
อ่ืนๆ โดยทั่วไป ถึงกระนั้นชาวลาวโซ่ง หมู่ 4 บ้านหนองเนิน ก็ยังคงพยายามสืบทอดวัฒนธรรมทาง
ภาษาให้กับลูกหลาน และนักวิชาการจากสถาบันการศึกษา ที่มุ่งอนุรักษ์วัฒนธรรม หนุนเสริมให้น า
วัฒนธรรมทางภาษาและการแต่งกายเข้าสู่หลักสูตรวิชาเลือกในโรงเรียนของชุมชน คือ โรงเรียนบ้าน
หนองเนิน ทุกวันศุกร์ เด็กๆ ตั้งแต่ชั้นประถม 1-4 จะต้องแต่งกายชุดไทยทรงด า ใช้ภาษาโซ่งในการ
สื่อสาร และต้องเรียนภาษาเขียนอีกด้วย อย่างไรก็ตามความวิตกกังวลยังอยู่ในความคิดของผู้เฒ่าผู้แก่
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ชาติพันธุ์ไทด านี้ “ข้อมูลในด้านภาษาเขียน ไม่ได้มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่การย้ายถิ่นฐานเข้าอยู่ 3 
สมัยรัชกาลที่ 1 จนถึงราชการที่ 5 มีการเลิกทาส ภาษาพูดไม่มีการผิดเพ้ียนจนถึงปัจจุบัน แต่ภาษา
เขียนได้มีการผิดเพ้ียนเพราะว่าไม่รู้ชัดเจนว่า ภาษาจากเวียดนาม ที่เขาบอกว่าเป็นถิ่นฐานดั้งเดิม กับ
ภาษาเขียนในปัจจุบันไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าอันไหนของแท้ เพระว่าสิ่งที่ใช้อยู่เป็นสิ่งสืบทอดกันมาต้ังแต่
บรรพบุรุษ จนถึงปัจจุบันนี้” (ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงด าบ้านหนองเนิน จังหวัดนครสวรรค์, 2561) 
          แม้ว่าชาวไทด าจะมีความเหนียวแน่นทางวัฒนธรรมจนถึงปัจจุบัน บูชาผีสางเทวดาตามความ
เชื่อหลัก มีวัฒนธรรมที่ เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง เช่น ภาษาพูด ภาษาเขียน การแต่ง กาย 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ การด ารงชีวิตประจ าวันยังคงผูกพันกับประเพณี พิธีกรรม
และความเชื่อดั้งเดิมอยู่เป็นอันมาก แต่ภาษาเขียนของกลุ่มชาติพันธุ์ไทด าหมู่ 4 บ้านหนองเนิน มีผู้ ที่
รับการสืบทอดภาษาเขียนได้น้อยมากจนเกือบจะไม่มีแล้ว ส่วนมากผู้ที่เขียนได้จะเป็นผู้สูงอายุ แสดง
ให้เห็นว่าภาษาเขียนเริ่มจะเลือนหายไปจากกลุ่มชาติพันธุ์ไทด าแล้ว เพราะเป็นภาษาเฉพาะถิ่น เฉพาะ
วัฒนธรรม อีกทั้งท้องถิ่นไม่สามารถสนับสนุนวัฒนธรรมอันเฉพาะนี้ได้ เนื่องจากขัดต่อข้อบังคับของ 
สตง.ที่ว่า “ท้องถิ่นสามารถสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมที่คนไทยทั้งประเทศท าพร้อมกันได้เท่านั้น 
ส่วนประเพณีวัฒนธรรมไทด า เป็นคนเฉพาะกลุ่มเล็กๆ บางกลุ่มเท่านั้นเอง” สภาองค์กรชุมชนต าบล
หัวถนน จึงเป็นองค์กรหนึ่งที่ต้องก้าวเข้ามา เพื่อสร้างพ้ืนที่กลางและเป็นสะพานเชื่อมโยงให้กับองค์กร
หรือผู้ที่สนใจเข้ามาสนับสนุนเพื่อให้วัฒนธรรมของชาวไทด าสืบทอดคงอยู่ต่อไป ก่อนที่จะเลือนหายไป
จากบ้านหนองเนินไปจนหมดสิ้น 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาแนวโน้มของการฟ้ืนฟูประเพณี
วัฒนธรรมของชาวไทด าในอีก 5 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ เพราะชาวไทด า เป็นกลุ่มไทด าที่ยังคงรักษา
เอกลักษณ์ดั้งเดิมของด้านภาษาและการเขียน การแต่งกาย ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อและอาหาร 
ไว้ได้ นอกจากนี้ กระบวนการชุมชน และภูมิปัญญาจาก “วิถีไทด า” ได้สร้างประโยชน์ให้กับสมาชิกใน
ชุมชนและการมีรายได้จากผลผลิต รวมทั้งโอกาสและช่องทางในการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นจากการ
ให้คนในชุมชนและนอกชุมชนให้หวนกลับมาเห็นคุณค่าของตนเอง และสามารถฟ้ืนฟูประเพณี
วัฒนธรรมของชาวไทด าในอีก 5 ปีข้างหน้าจากการไม่ทิ้งรากเหง้า และความภาคภูมิใจให้เป็น
สินทรัพย์ที่จับต้องได้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมเชิงพ้ืนที่และมรดกของความเชื่อ ความศรัทธาความดี
งาม วิถีชุมชน สะท้อนได้จากสิ่งที่ชุมชนได้น าทุนชุมชนและทุนทางวัฒนธรรมของตนเอง มาสร้าง
มูลค่าเพ่ิม โดยการ “ไม่ท าลาย และไม่สูญหาย” จนเกิดแนวคิดซึ่งเป็นต้นแบบของความส าเร็จ  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
  1) เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทด า  บ้านหนองเนิน ต าบล     
หัวถนน อ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 
  2) เพ่ือน าเสนอแนวโน้มของการฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทด าในอีก 5 ปีข้างหน้า 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
  1) ทราบถึงสภาพปัจจุบันของประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทด า  บ้านหนองเนิน ต าบล      
หัวถนน อ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 
  2) ไดแ้นวโน้มของการฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทด าในอีก 5 ปีข้างหน้า 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 
  ความเป็นมาของชาวไทด า 
  ชุมชนวัฒนธรรมไททรงด าบ้านหนองเนิน เป็นหนึ่งในสิบหมู่บ้านของต าบลหัวถนน อ าเภอ  ท่า
ตะโก จังหวัดนครสวรรค์ มีประชากร 7,970 คน 2,731 ครัวเรือน ด้วยเป็นประชากรที่อพยพถิ่นฐานมา
จากท่ีอ่ืน เช่น ย้ายมาจากต าบลสระทะเล อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ชาวไทยโซ่ง หรือลาวโซ่ง 
หรือผู้ไทย หรือไทยด า ที่อพยพมาจากจังหวัดต่างๆ ได้แก่ เพชรบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี  นครปฐม 
สมุทรสาคร เลย ชุมพร สุราษฏร์ธานี กาญจนบุรี ลพบุรี สระบุรี พิจิตร พิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย 
ท าให้ประชาชนในต าบลหัวถนนมีประเพณีที่แตกต่างจากประชาชนชาวไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมที่ส าคัญของต าบลหัวถนน ได้แก่ ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
ประเพณีตักบาตรเทโว (วันออกพรรษา) ประเพณีรดน ้าด าหัวผู้ใหญ่ (วันสงกรานต์) และวัฒนธรรมไท
ด า ด้วยความที่รักในเชื้อชาติ กลุ่มชาติพันธุ์ไทด าจึงมาอยู่รวมกันเป็นหมู่บ้าน ณ หมู่ 4 บ้านหนองเนิน 
เป็นกลุ่มที่สืบทอดวิถีการด าเนินชีวิตจากบรรพบุรุษซึ่งอพยพมาตั้งรกรากในบริเวณนี้เมื่อประมาณ 
100 ปีมาแล้ว รักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทยทรงด าของตัวเองไว้อย่างเหนียวแน่น เช่น เอกลักษณ์
ทางภาษา การแต่งกาย ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมต่างๆ ที่ส่วนใหญ่จะเชื่อมโยงสัมพันธ์กับ
ความเชื่อในการนับถือผี  ที่ส าคัญสมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์ไทยด าเองมีความภูมิใจในความเป็นไทยด าของ
ตนเอง และพร้อมที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมและประเพณีของตนเองให้บุคคลอ่ืนๆ ได้รับรู้อีกด้วย 
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  แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม 
  ความหมายของวัฒนธรรม 
  วัฒนธรรม ตามความหมายของพระยาอนุมานราชธน (2515) ได้ให้ความหมายว่าวัฒนธรรม
เป็นสิ่ งที่มนุษย์ในส่วนรวมผลิตสร้างมันขึ้นมา โดยการเรียนรู้จากกันและสืบต่อเป็นความ
เจริญก้าวหน้า หรืออาจกล่าวได้ว่าวัฒนธรรมเป็นส่วนทั้งหมดที่ซับซ้อน ซึ่งประกอบด้วยความรู้ ความ
เชื่อศิลปะ ศีลธรรม กฎหมายประเพณีวัฒนธรรม  
  ในความหมายที่ สุพัตรา สุภาพ (2518) ได้ให้ไว้ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างที่แสดงออกถึงวิถี
ชีวิตของมนุษย์ในสังคมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือสังคมหนึ่ง มนุษย์ได้คิดสร้างระเบียบ กฎเกณฑ์ วิธีในการ
ปฏิบัติ การจัดระเบียบตลอดจนระบบความเชื่อ ความนิยม ความรู้  เทคโนโลยีต่างๆ ในการควบคุม
และใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ 
  ก่อ สวัสดิพานิช (2525) ได้ให้ค านิยามของ วัฒนธรรมไว้ว่า วัฒนธรรมได้แก่ผลรวมของ
ลักษณะอันเด่นชัดทางจิตใจ วัตถุ ปัญญา และอารมณ์ ซึ่งเป็นคุณลักษณะของกลุ่มชนหรือสังคมหนึ่ง 
โดยวัฒนธรรมแต่ละวัฒนธรรมจะมีองค์ประกอบอยู่ 3 ประการคือ 

1)  ความเชื่อทางวัฒนธรรม คือ ความคิดของมนุษย์หรือกลุ่มชนในสังคมหนึ่งที่
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และมนุษย์ กับวัตถุสิ่งของ เป็นความคิดในด้านความ
ต้องการที่จะได้รับการตอบสนองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างมีเหตุผล จากความคิดความเชื่อ
ของมนุษย์หรือกลุ่มชนในด้านความต้องการนี้ จะส่งผลไปสู่การแสดงออกเพ่ือให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการ 
ซึ่งพฤติกรรมที่แสดงออกมานี้ก็คือรูปแบบทางวัฒนธรรม หรือถ้าจะกล่าวโดยสรุป ความเชื่อทาง
วัฒนธรรม เป็นความต้องการของมนุษย์และกลุ่มชนที่อยากได้อยากมี เพ่ือสนองความต้องการทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ ความต้องการนี้จะมีผลสอดคล้องเหมาะสมกับศักยภาพของชุมชน 

2)  รูปแบบทางวัฒนธรรม คือ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชน เป็นพฤติกรรมของ
มนุษย์ที่สัมพันธ์กับมนุษย์ หรือมนุษย์สัมพันธ์กับวัตถุสิ่งของ พฤติกรรมที่มนุษย์แสดงออกนี้ก็
เพ่ือที่จะให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ย่อมเกี่ยวกับปัจจัย ( Input) กระบวนการ 
(Process) และผลลัพธ์ (Product) อีกท้ังศักยภาพของมนุษย์และชุมชนด้วย 

3)  คุณค่าทางวัฒนธรรม จะเป็นการประเมินคุณค่าของความเชื่อและรูปแบบทาง
วัฒนธรรม โดยบุคคลหรือสมาชิกของชุมชนว่า รูปแบบทางวัฒนธรรม เมื่อบังเกิดผลแล้วได้ตอบสนอง
ความต้องการของบุคคลหรือชุมชนตรงตามความเชื่อทางวัฒนธรรมหรือไม่ ผลที่เกิดขึ้นเหล่านี้  
ก่อให้เกิดผลดีมีความพอใจได้รับความสุขความสงบส าหรับตนเองและสังคมหรือไม่ ถ้าผลการประเมิน
ความเชื่อ และรูปแบบทางวัฒนธรรมนั้นปรากฏออกมาว่า มีคุณค่าท าให้บุคคลและกลุ่มชนในสังคมมี
ความสุขสงบความเชื่อและรูปแบบทางวัฒนธรรมนั้นก็จะมีการสืบทอดต่อไปได้ 
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ประเวศ วะสี (2533) กล่าวว่า วัฒนธรรม คือ พลังของสังคมทางภูมิปัญญา เพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจจิตใจ การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อมพร้อมกัน 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542) ให้ความหมายของ วัฒนธรรม ไว้ว่า คือ สิ่งที่ท า
ความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ 

โดยสรุป วัฒนธรรม หมายถึง วิถีการด าเนินชีวิตของคนในสังคม ถือเป็นแบบแผนปฏิบัติใน
สถานการณ์ต่างๆ ที่สมาชิกในสังคมเดียวกันสามารถด าเนินการร่วมกัน ดังนั้นวัฒนธรรมไทย หมายถึง 
วิถีการด าเนินชีวิตของคนไทยที่ได้สั่งสม เลือกสรรให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในสังคมไทย และยัง
สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะด ารงไว้ซ่ึงสังคมอันดีงาม เจริญ สืบทอดกัน เป็นมรดกทางสังคมมา
ตั้งแต่ในอดีตจนกระทั่งปัจจุบัน 
  แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
  ความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 มีนักวิชาการได้มีการให้ความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ไว้ดังนี้ 

ผจงจิตต์ อธิคมนันทะ (2549, น. 21) ได้กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคม หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของสังคม โครงสร้างสังคมนั้นประกอบด้วยกลุ่มคน ความสัมพันธ์และ
สถาบัน คือเป็นการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มคน การเปลี่ยนแปลงในด้านนี้หมายถึง การเปลี่ยนแปลงใน
อัตราการเกิด อัตราการตาย การกระจายตัวของประชากร การอพยพเคลื่อนย้าย เพราะกลุ่มคนเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงจะมีผลต่อสังคมเสมอ 

ราชบัณฑิตยสถาน (2549, น. 219) ให้ความหมายการเปลี่ยนแปลงทางสังคม หมายถึง การ
ปรับเปลี่ยนการจัดระเบียบองค์การทางสังคมทางด้านสถาบันหรือแบบแผนของบทบาททางสังคมการ
เปลี่ยนแปลงนี้อาจเป็นไปในทางก้าวหน้าหรือถดถอย เป็นไปอย่างถาวรหรือชั่วคราว โดยการวางแผน
หรือเป็นไปเองตามธรรมชาติ และอาจจะเป็นประโยชน์หรือให้โทษ 

นิเทศ ตินณะกุล (2551, น . 9) อธิบายว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคม หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงของโครงสร้างสังคมหรือรูปแบบของความสัมพันธ์และการปะทะสัมพันธ์กันทางสังคม 
ระเบยีบแบบแผนค่านิยมและวัฒนธรรม 

สุริชัย หวันแก้ว (2553, น. 156) อธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคม หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
ของระบบความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคม และการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างของความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มและระหว่างส่วนประกอบของสังคมนั้น เช่น ความสัมพันธ์ระหว่าง   ชาวชนบทและชาวเมือง 
เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงทางสังคมดังกล่าวนี้ย่อมเกิดขึ้นในระดับกลุ่มบุคคลและในระดับสถาบันทางสังคม
ไม่ว่าจะเป็นในสถาบันครอบครัว เครือญาติ หรือสถาบันเศรษฐกิจก็เป็นได้ 
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  จินตวีร์  เกษมสุข (2554, น . 10) อธิบายว่า การเปลี่ ยนแปลงทางสั งคม หมายถึ ง 
กระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในโครงสร้างและหน้าที่ของระบบสังคม ซึ่งระบบสังคม คือ 
การรวมกันของหน่วยต่างๆ ในสังคมซึ่งมีหน้าที่แตกต่างกัน แต่มีหน้าที่ร่วมกันในการแก้ปัญหาใด
ปัญหาหนึ่งเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน 
  Rogers (1995, น. 97) อธิบายว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคม หมายถึง กระบวนการซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงในโครงสร้างและหน้าที่ของระบบสังคม เมื่อมีความคิดใหม่ๆ จะถูกประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมา
มีการแพร่กระจายออกไป และได้รับการยอมรับหรือไม่ยอมรับ จนน าไปสู่ผลกระทบต่อสังคมนั่น
หมายถึงว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้เกิดข้ึนแล้ว 
  กล่าวโดยสรุป การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่ขึ้น
ในระบบสังคม โครงสร้างทางสังคมและความสัมพันธ์ของคนในสังคม โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
นั้นสามารถเป็นรูปแบบทั้งบวกและลบหรือที่เป็นคุณประโยชน์หรือโทษก็เป็นได้ 
  ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรม 
  ทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่ (Structural Functional Theory) 
  ทฤษฎีนี้มองว่า สังคมส่วนรวมเป็นระบบหนึ่งซึ่งประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ที่ยึดเหนี่ยวและมี
ความสัมพันธ์กัน ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งเปลี่ยนส่วนอ่ืน ๆ ก็จะได้รับผลกระทบไปด้วย ทฤษฎีนี้มีที่มาจาก
แนวคิดเรื่องหน้าที่นิยม (Functionalism) โดยอธิบายว่าสังคมทุกสังคมมีโครงสร้างที่ผสมกลมกลืนกัน
และมีความสืบเนื่องมั่นคงพอสมควร มีโครงสร้างที่ประกอบด้วยระบบย่อยต่าง ๆ (Sub-system) ซึ่ง
ระบบย่อยของทุกส่วนของสังคมต่างก็มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติเพ่ือความอยู่รอดของสังคม โดยอาศัย
ระบบค่านิยมในสังคมนั้น ๆ ยึดถือร่วมกัน ระบบย่อยต่าง ๆ ของสังคม ได้แก่ องค์การ สถาบันต่าง ๆ  
ที่จัดตั้งขึ้น เพื่อท าหน้าที่ที่จ าเป็นส าหรับการอยู่รอดของทุกคนในสังคม เช่น ครอบครัว ท าหน้าทีผ่ลิต
สมาชิกใหม่และอบรมสั่งสอนให้รู้จักวัฒนธรรม ประเพณี สถาบันเศรษฐกิจ ท าหน้าที่ผลิตสินค้าและ
บริการต่าง ๆ สถาบันการเมือง ท าหน้าที่จัดสรรทรัพยากรและสิ่งที่มีคุณค่าให้แก่สมาชิก คอยควบคุม
พฤติกรรมของบุคคลและรักษาความสงบเรียบร้อยแก่สังคม เป็นต้น แต่ละองค์กรหรือสถาบันจะสร้าง
กฎเกณฑ์และก าหนดแบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่าง ๆ เพ่ือให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบ 
 สุเทพ สุนทรเภสัช (2540, น. 95-96) กล่าวถึง ทฤษฏีโครงสร้างหน้าที่นิยมในแนวคิดของ ทัต
คอตต์พาร์สัน (Talcott Parsons) ตามค านิยามที่ว่า กลุ่มกิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการไปเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของระบบ มีหน้าที่พ้ืนฐานที่จ าเป็นและเป็นลักษณะของระบบอยู่ 
4 ประการ ได้แก่ การถ่ายทอดองค์ความรู้ การดูแลรักษา การบูรณาการและการธ ารงไว้ซึ่งแบบแผน
 โดยทัตคอตต์พาร์สัน เห็นว่า ระบบวัฒนธรรม เป็นพลังยึดเหนี่ยวที่ส าคัญขององค์ประกอบต่างๆ
ของสังคม โดยวัฒนธรรมเป็นตัวประสานปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวผู้กระท า และก่อให้เกิดบูรณาการระหว่าง
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บุคคลและระบบสังคม ขณะเดียวกันวัฒนธรรมก็มีสมรรถนะที่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบอ่ืนๆ ดังนั้น
ในระบบวัฒนธรรมจะมีบรรทัดฐานและค่านิยมต่าง ๆ รวมอยู่ด้วย วัฒนธรรมจะรวมอยู่กับสิ่งที่ได้รับการ
ยอมรับกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคม วัฒนธรรมจะถูกมองว่าเป็นแบบแผนของระบบที่มีการจัดระเบียบ
สัญลักษณ์ที่เป็นแนวทางด้วยวัตถุบุคคล จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของบุคคล และกลายเป็นแบบแผนที่
ยอมรับเป็นสถาบันภายในสังคม ในการท างานของระบบย่อยต่าง ๆ ถ้าผสมกลมกลืนกันอย่างดีก็จะท าให้
สังคมมนุษย์อยู่ในสภาพสมดุลเคลื่อนที่ โดยแต่ละสถาบันจะท าหน้าที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของสังคมส่วนรวม ตัวอย่าง เช่น การที่ครอบครัวอบรมสั่งสอนให้สมาชิ กมี
ระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ จะช่วยให้สถาบันทางเศรษฐกิจได้คนท างานที่มีประสิทธิภาพ การที่
เกษตรกรเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์หรือผลิตสินค้าขั้นปฐมภูมิต่าง ๆ ท าให้โรงงานมีวัตถุดิบป้อนโรงงานเพ่ือ
ผลิตเครื่องมือน ากลับไปใช้ในการเกษตรอีก เป็นต้น ถึงแม้ว่าสังคมจะอยู่ในสภาพสมดุลแต่ก็เป็นความ
สมดุลในสภาพเคลื่อนที่ เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอในทุกขณะ ไม่มีระบบย่อยหรือสถาบันใดที่
จะท าหน้าที่ได้สมบูรณ์ครบถ้วน การเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดขึ้นในส่วนใดส่วนหนึ่งแล้ว ก็จะมีผลกระทบถึง
ระบบย่อยอ่ืน ๆ ด้วยและจะต้องมีการปรับตัวเพ่ือเข้าสู่สภาวะสมดุลตลอดไป การเปลี่ยนแปลงทางสังคมนี้
อาจเกิดจากสาเหตุภายในระบบสังคมนั้น ๆ หรือมาจากปัจจัยภายนอกสังคมก็ได้ 
  ทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่ชี้ให้เห็นความซับซ้อนถึงปัญหาของชุมชนหรือสังคม ซึ่งในการ
ปฏิบัติการพัฒนาจะต้องด าเนินการไปพร้อม ๆ กันทุกด้าน มิใช่จ ากัดอยู่ที่วัตถุเท่านั้นเพราะการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเมื่อเกิดขึ้นในส่วนหนึ่งส่วนใดแล้วก็ย่อมส่งผลกระทบไปยังส่วนอ่ืน ๆ  ด้วย 
ทฤษฎีนี้จะให้ความส าคัญของเสถียรภาพหรือความม่ันคงของสังคม ซึ่งสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงแบบ
ค่อยเป็นค่อยไป เพ่ือให้หน่วยย่อยต่าง ๆ สามารถปรับตัวเข้ากับความสมดุลได้ดังนั้นในการพัฒนา
ชุมชนแม้จะมีเป้าหมายในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตและเพ่ิมรายได้แต่ก็ควรเร่งด าเนินการ
ด้านสุขภาพ อนามัย การศึกษาควบคู่กับความรู้ ความคิด ทัศนคติและค่านิยมที่เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลง โดยลักษณะของสังคมทั้งหลายไม่จ าเป็นต้องเหมือนกันหรือเป็นไปในอัตราเดียวกัน 
เพราะมีปัจจัยก าหนดอยู่หลายประการ เช่น สภาพหรือระดับการพัฒนา แรงจูงใจ สิ่งผลักดันให้เข้าสู่
การพัฒนา วิธีการพัฒนา ตลอดจนแรงเสริมหรืออุปสรรคต่อการพัฒนา เพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะมีความ
แตกต่างกันไปในแต่ละสังคม 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 
  การศึกษาวิจัยเรื่องแนวโน้มของการฟ้ืนฟูประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทด าในอีก 5 ปีข้างหน้า
เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสม  (Mixed methodology) โดยใช้วิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative 
research) ร่วมกับวิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชากร ประชาชนในพ้ืนที่บ้านหนองเนิน ต าบลหัวถนน 
อ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 7,970 คน (ข้อมูลประชากร สภาพทั่วไปขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวถนน, 2564)  
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่กลุ่มตัวอย่าง จากจ านวนประชาชนพ้ืนที่บ้านหนองเนิน 
ต าบลหัวถนน อ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 7,970 คน ได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ของกลุ่มประชากรโดยใช้สูตรการค านวณของ Yamane (1973) ก าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% 
และความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่าง 380 คน 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 
 วิธีการเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วยค าถามปลายปิด(Close-ended 
questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นแบ่งเป็น 2 ตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจ
รายการ (Checklist) ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพ สมาชิกครอบครัวและอาชีพ 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามสภาพปัจจุบันของประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทด า บ้านหนองเนิน 
ต าบลหัวถนน อ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ด้านการดูแลรักษาประเพณีวัฒนธรรม  ด้านการใช้ประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทด า ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบประมาณค่า  5  ระดับ ของลิเคอร์ท (Likert,  1976, p. 247)  
  วิธีการเชิงคุณภาพเป็นแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม  ผู้วิจัยด าเนินการจัดสนทนากลุ่ม เพื่อระดม
สมองในการวิเคราะห์ผลการศึกษาจากข้ันตอนที่ 1 เพื่อเสนอความคิดเห็นร่วมกับน าเสนอแนวโน้มของ
การฟ้ืนฟูประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทด าในอีก 5 ปีข้างหน้า ตัวแทนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
จ านวน 16 คน เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม 
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การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 

1) ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามจากต ารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็น
แนวทางในการสร้างเครื่องมือ 

2)  ปรึกษากรรมการทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือขอรับค าแนะน า 
3) น าข้อมูลมาประมวลสร้างเป็นแบบสอบถาม 
4)  น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจแก้ไขและน า

แบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรง โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  
(Index of item objective congruence : IOC) ผลการวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 
พบว่าค่าเฉลี่ยของดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่ามากกว่า 0.50 

5)  หาคุณภาพเครื่องมือโดยน าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับ
ประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 30 คน แล้วน าข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้
มาค านวณหาค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา             
( -Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ ซึ่งผลการวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงหรือความเชื่อถือของแบบสอบถามมีค่า 0.908 ซึ่ง
ถือว่าแบบสอบถามนี้มีความน่าเชื่อถือได้สามารถน าไปเก็บข้อมูลได้จริง 

6)  ปรับปรุงแบบสอบถามให้เป็นฉบับสมบูรณ์ แล้วน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยต่อไป 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1)   วิเคราะห์เชิงปริมาณข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติ
พ้ืนฐาน ด้วยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ 

2)   วิเคราะห์เชิงปริมาณสภาพปัจจุบันของประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทด า บ้านหนองเนิน 
ต าบลหัวถนน อ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  ในภาพรวมรายด้านและรายข้อ โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน

วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (บุญชม ศรีสะอาดและบุญส่ง  นิลแก้ว, 
2535, น. 23-24) 

3)  ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุมานทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปรต้นกับตัว
แปรตาม โดยใช้สถิติ T-test ส าหรับเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระ 2 กลุ่ม 
(Independent Samples T-test) และใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
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ANOVA) ส าหรับเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรต้นที่มี 3 กลุ่มขึ้นไป โดยมีนัยส าคัญที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และหากพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะท าการ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแบบรายคู่ โดยวิธีของ Scheffe’ 

4) การวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาสภาพปัจจุบันของประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทด า บ้าน
หนองเนิน ต าบลหัวถนน อ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  มาวิเคราะห์น าเสนอแนวโน้มของการ
ฟ้ืนฟูประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทด าในอีก 5 ปีข้างหน้า ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
analysis) สรุปประเด็นจากการสนทนากลุ่ม 
 

ผลการศึกษา 
 
 จากการรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่มีการตอบแบบสอบถามครบถ้วน จ านวน 380 
ตัวอย่างมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 35.00 เพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ 65.00 อายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 54.47 วุฒิการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 
4-6 คิดเป็นร้อยละ 49.21 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 67.11 ครอบครัวมีสมาชิก 4 คน คิดเป็น  
ร้อยละ  33.95 อาชีพท าไร่ คิดเป็นร้อยละ 36.84 
 สภาพปัจจุบันของประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทด า บ้านหนองเนิน ต าบลหัวถนน อ าเภอท่า
ตะโก จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.22 เมื่อพิจารณารายด้าน
โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการใช้ประเพณีวัฒนธรรมชาวไทด า อยู่ในอันดับสูงสุด 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.15 รองลงมาคือ ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ อยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ย 3.06 และอันดับสุดท้ายคือ ด้านการดูแลรักษาประเพณีวัฒนธรรมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 
2.46 รายละเอียดผลการศึกษาทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ 

1) สภาพปัจจุบันด้านการใช้ประเพณีวัฒนธรรมชาวไทด า พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.15 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้าวของเครื่องใช้ในวิถี
ชีวิต การเกษตรของชาวไทด าเป็นศูนย์เรียนรู้ อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 4.38 และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 
สอนการอ่าน การออกเสียงและการเขียน ภาษาไทด าให้กับเยาวชนและผู้สนใจทั่วไป อยู่ในระดับ
ค่าเฉลี่ย 3.80   

2) สภาพปัจจุบันด้านถ่ายทอดองค์ความรู้ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ย 3.06  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ จัดท าเอกสารหรือการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
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วัฒนธรรมของชาวไทด า เช่น หนังสือหรือแผ่นพับ อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 3.96 และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ   
การสร้างค่านิยมทางประเพณีวัฒนธรรมชาวไทด า เช่น พ่อและแม่คอยบอกกล่าวให้ลูกได้รับรู้ถึง
คุณค่า อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 2.61 

3) สภาพปัจจุบันด้านการดูแลรักษาประเพณีวัฒนธรรม พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.46 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ส่งเสริมการท าอาหารพ้ืนเมืองของชาวไทด า 
อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 2.57  และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การสอนภาษาพูดและภาษาเขียนของชาวไทด า
จากคนในครอบครัว อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 2.25   
 ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อสภาพปัจจุบันของประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทด า บ้านหนองเนิน 
ต าบลหัวถนน อ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 

1) สภาพปัจจุบันของประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทด า พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล
สถานภาพต่างกัน จะมีผลต่อสภาพปัจจุบันของประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทด า บ้านหนองเนิน 
ต าบลหัวถนน อ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ทีแ่ตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

2) สภาพปัจจุบันของประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทด า พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล
สมาชิกครอบครัวต่างกัน จะมีผลต่อสภาพปัจจุบันของประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทด า บ้านหนอง
เนิน ต าบลหัวถนน อ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
 สรุปสภาพปัจจุบันของประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทด าบ้านหนองเนินต าบลหัวถนน อ าเภอ
ท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ที่มีค่าคะแนนน้อยที่สุด 3 ข้อ เพ่ือหาแนวโน้มของการฟ้ืนฟูประเพณี
วัฒนธรรมของชาวไทด าในอีก 5 ปีข้างหน้า ดังนี้ 
 1. ด้านถ่ายทอดองค์ความรู้ 

1) การสร้างค่านิยมทางประเพณีวัฒนธรรมชาวไทด า เช่น พ่อและแม่คอยบอก
กล่าวให้ลูกได้รับรู้ถึงคุณค่า 

การประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรพบุรุษ การเซ่นไหว้ บวงสรวงด้วยเครื่อง
บูชาต่างๆ ตามความเชื่อของชาวไทด านั้น “ผี”  ที่อยู่ในบ้านเรือนก็คือบรรพบุรุษของครอบครัวชาวไท
ด า การเซ่นไหว้ บวงสรวง เป็นการท าบุญให้กับญาติ บรรพบุรุษ เช่นเดียวกับกลุ่มคนไทยที่จะใส่บาตร 
กรวดน ้า อุทิศส่วนบุญให้กับบรรพบุรุษ ซึ่งในปัจจุบันมีการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อนี้จะ
อยู่กับชาวไทด าและลูกหลานได้ด้วยการปฏิบัติของพ่อแม่เป็นแบบอย่าง 

2) การเชื่อมโยงกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทด า 
การอนุรักษ์การแต่งกายพื้นบ้านจากกระทรวงวัฒนธรรม ด้วยกิจกรรมของชาวไทด า

คนในหมู่บ้านจะพร้อมใจกันแต่งชุดไทด า ใส่ผ้าลายแตงโม ซึ่งการอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายแบบ
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นี้จะเห็นได้ในสถานศึกษาและชุมชน ชาวต่างชาติเกิดความสนใจเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมไทด าที่
โรงเรียนวัดสระสี่มุม และการรณรงค์การแต่งกายของชาวไทด าในทุกวันพฤหัสบดีของคณะครูและ
นักเรียนในโรงเรียน ผ้าซิ่นลายแตงโม และลายหน้าหมอนมาตัดเย็บเสื้อผ้า น ามาผสมผสานกับความ
ทันสมัยเป็นผลิตภัณฑ์ของชาวไทด า 

3) คนรุ่นหลังเห็นความส าคัญของประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทด าว่าเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมที่ส าคัญ 

การจัดนิทรรศการความเป็นมาของชาวไทด าและวิถีชีวิตในอดีต การแสดงภาพเก่า
เล่าเรื่อง การน าข้าวของเครื่องใช้ในอดีตออกมาจัดแสดงให้ความรู้ ทั้งชาวไทด าและชาวไทย 
 2. ด้านการดูแลรักษาประเพณีวัฒนธรรม 

1) การสอนภาษาพูดและภาษาเขียนของชาวไทด าจากคนในครอบครัว 
ภาษาพูดที่ เริ่มเลือนหายไปในแต่ละครอบครัว เพราะคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ ใช้

ภาษากลาง แต่ชาวไทด ายังมีการประดิษฐ์ปฏิทิน โดยก าหนดวันในปฏิทินเป็น   รอบละ 10 วัน มีชื่อ
เรียกวันต่างๆ และมีรูปแบบการเขียนเป็นอักษร การก าหนดวันส าคัญต่างๆ จึงควรมีการรณรงค์ให้มี
ทุกครอบครัวและให้ทุกครอบครัวได้ใช้ภาษาไทด าในชีวิตประจ าวัน 

2)  การอนุรักษ์บ้านจ าลองที่สร้างตามแบบบ้านโบราณในอดีตเพ่ือการเรียนรู้ 
การสร้างสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม อย่างเช่น เรือนไทด า/เฮือนโซ่ง (บ้านโซ่งในอดีต) 

ในชุมชน ลวดลายผ้าปักที่เป็นแบบอย่างเฉพาะของชาวไทด า ตัวอักษรไทด า มาใช้ตกแต่งเวทีและตาม
สถานที่ต่างๆ ในงานซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างสะดุดตา 

3) ส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรมชาวไทด า 
งานประเพณีไทยทรงด า เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทด า จัดงานใน

วันที่  13 เมษายน ของทุกปี ซึ่งอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของไทย ชาวไทด าและชาวไทยที่มีร่วมกัน 
โดยได้รับความร่วมมือจากวัด ผู้น้าชุมชน หมู่บ้านต่างๆ ในละแวกใกล้เคียงเป็นแนวร่วมสนับสนุนให้
เกดิการจัดงาน 
 3. ด้านการใช้ประเพณีวัฒนธรรมชาวไทด า 

1) สอนการอ่าน การออกเสียง และการเขียน ภาษาไทด าให้กับเยาวชนและผู้สนใจ
ทั่วไป 

สมาคมที่สอนภาษาไทด าที่ยังคงอยู่ด้วยการจัดสอนภาษา การแข่งขันด้านภาษาไทด า 
โดยสมาคมไทด าท่ีจัดตั้งขึ้นเพ่ืออนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมไทด า 
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2) การรณรงค์การใช้ภาษาถ่ินของชาวไทด า 
รูปแบบการบรรจุวิชาไว้สอนในโรงเรียน เช่น โรงเรียนวัดสระสี่มุม โดยได้รับการ

สนับสนุนจากครูอาจารย์ที่เป็นชาวไทด า มีชมรมที่คอยให้การสนับสนุนกลุ่มชาติพันธุ์ไทด าที่ เข้า
ร่วมกัน 

3) การเผยแพร่อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ ผ่านผลิตภัณฑ์ชุมชนไทด า เช่น ผ้าไทด า และ
อาหาร 

สถานศึกษาในชุมชนที่มีชาวไทด าอาศัยอยู่ก็มีการรณรงค์ให้อนุรักษ์เอกลักษณ์ของ
ลายผ้าต่างๆ นี้ไว้ในรูปแบบของการประดับข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้เกิดข้ึนเป็นสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้ด้วยลายผ้าที่ไม่เหมือนที่อ่ืน 

บูรณาการแนวโน้มของการฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทด าในอีก 5 ปีข้างหน้า ได้ดังนี ้
1) กิจกรรมทางสังคม เป็นกิจกรรมที่ เกิดขึ้นมีรูปแบบแนวทางเฉพาะที่ เป็น

ปฏิบัติการผ่านการแต่งกายด้วยชุดด า เมื่อมีงานหรือกิจกรรมที่ส าคัญทางสังคม ชาวไทด าจะแต่งตัว
ด้วยชุดประจ าตัวที่แสดงถึงอัตลักษณ์เฉพาะตัว การแต่งกายไทด าในพิธีการนี้ยังแพร่กระจายไปยังคน
ไทยเชื้อสายอ่ืนที่มิใช่ชาวไทด าในชุมชนหรือกล่าวได้ว่าการแต่งกายชาวไทด ามีอ านาจที่ผลิตสร้างขึ้น
จากชาวไทด า ซึ่งก่อให้เกิดแนวคิดการแต่งกายชาวไทด าความพร้อมเพียงและความสามัคคีของคนใน
ชุมชนในวันสงกรานต์ 13 เมษายนของทุกปี หมู่บ้านจะมีการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี มีการ
ฟ้อนร า การละเล่นของชาวไทด า ทุกคนที่ร่วมงานแต่งกายด้วยชุดไทด าทั้งคนในชุมชน นักท่องเที่ยว
และผู้เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชาวไทด า เพ่ือสืบสานผลิตซ ้าวาทกรรมไทด าให้เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

2) การเป็นตัวแทน ผู้ที่เป็นตัวแทนการผลิตซ ้าแบบแผน ประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆ 
ของชาวไทด านั้นคือ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้อาวุโส หัวหน้าครอบครัว แม่บ้าน เยาวชน หมอยาพ้ืนบ้าน 
หมอต าแย และหมอผี ผู้ท าหน้าที่เป็นตัวแทนการผลิตและถ่ายทอดแนวคิดชาวไทด าให้คงอยู่ในชุมชน 
ปฏิบัติการทางสังคมของปราชญ์ชาวบ้านแสดงถึงความรู้ ความช านาญการที่มีอยู่ในตัวเอง การผลิต
สร้างความเป็นตัวของตัวเอง และความคงอยู่ปฏิบัติเหมือนเดิม สร้างระบบความรู้แล้วถ่ายทอดความรู้
เหล่านั้นให้แพร่หลายทั่วไปในชุมชนเพ่ือการผลิตซ ้าในอนาคต  

3) การสถาปนาอัตลักษณ์ ประเพณีวัฒนธรรมชาวไทด าจะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนไม่ได้
หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น พัฒนาชุมชนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล 
ศูนย์วัฒนธรรม วัด และโรงเรียน รวมไปถึงผู้น าชุมชน ผู้น ากลุ่มสตรี คณะกรรมการหมู่บ้าน การ
ยินยอม และยอมรับการแต่งกายด้วยชุดไทด าของหัวหน้าและบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐเมื่อต้อง
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ออกงานประเพณีวัฒนธรรม และงานประจ าปีอย่างเป็นทางการของชาวบ้านที่มิใช่ชาวไทด าเป็นการ
แสดงถึงการเผยแพร่อ านาจจากการแต่งกายด้วยชุดไทด าไปยังคนในสังคมและชุมชน 

4) คนรุ่นใหม่ส่งผลต่อการฟื้นฟูหรืออนุรักษ์วัฒนธรรมชาวไทด า ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อน
ให้เกิดการอนุรักษ์ความเป็นชาวไทด าต่อไปได้ จากการการรณรงค์ให้เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสระสี่มุม 
แต่งชุดไทด ามาเรียนในวันศุกร์ ซึ่งเป็นชุดที่ผู้ปกครองจัดหามาให้บุตรหลาน ขณะที่บางครอบครัว
สามารถทอผ้าและชุดไทด าให้นักเรียนน ามาใส่ไปโรงเรียนได้ ท าให้เกิดการปลูกฝังความเป็นชาวไทด า
ตั้งแต่ยังเป็นเด็กและเยาวชน คนรุ่นใหม่จึงเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นชาวไทด าที่มีเอกลักษณ์การ
แต่งกายเป็นอัตลักษณ์ของตัวเองมีชื่อเสียงเด่นชัดถึงความเป็นชาวไทด าที่รู้จักกันทั้งประเทศไทยและ
ชาวต่างชาติ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
 1) สภาพปัจจุบันด้านการใช้ประเพณีวัฒนธรรมชาวไทด า พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้าวของเครื่องใช้ในวิถีชีวิต  การเกษตรของชาวไท
ด าเป็นศูนย์เรียนรู้ และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ สอนการอ่าน การออกเสียงและการเขียน ภาษาไทด า
ให้กับเยาวชนและผู้สนใจทั่วไป ดังนั้น เป็นเรื่องส าคัญที่ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และประชาชนในพ้ืนที่
ต้องร่วมมือกันในการมีส่วนร่วมที่จะท าให้เกิดศูนย์เรียนรู้โดยชุมชนชาวไทด า 
 2) สภาพปัจจุบันด้านถ่ายทอดองค์ความรู้ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ จัดท าเอกสารหรือการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมของชาวไทด า 
เช่น หนังสือหรือแผ่นพับ และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ  การสร้างค่านิยมทางประเพณีวัฒนธรรมชาวไทด า 
เช่น พ่อและแม่คอยบอกกล่าวให้ลูกได้รับรู้ถึงคุณค่า ดังนั้น ต้องมีการบูรณาการ การแบ่งการท างาน
เป็นทีมเพ่ือร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมให้เกิดเป็นองค์ความรู้ เช่น ร่วมเป็นผู้สาธิต
กิจกรรมการทอผ้ากิจกรรมฐานการเรียนรู้ภายในชุมชน ร่วมการจัดแสดงสินค้าและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
 3) สภาพปัจจุบันด้านการดูแลรักษาประเพณีวัฒนธรรม พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย 
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ส่งเสริมการท าอาหารพ้ืนเมืองของชาวไทด า และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 
การสอนภาษาพูดและภาษาเขียนของชาวไทด าจากคนในครอบครัว อาจเป็นเพราะคนรุ่นใหม่ส่วน
ใหญ่ใช้ภาษากลาง  ดังนั้น ควรสร้างความรู้ความเข้าใจมีการรณรงค์ให้มีทุกครอบครัวและให้ทุก
ครอบครัวได้ใช้ภาษาไทด าในชีวิตประจ าวัน 
 4) การศึกษาแนวโน้มของการฟ้ืนฟูประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทด าในอีก 5 ปีข้างหน้า     
ท าให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนชาวไทด าและเกิดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยการใช้
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ทุนทางวัฒนธรรมบูรณาการกับทุนทางสังคม และทุนทางเศรษฐกิจ ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐ ผู้น า
ชุมชน รวมถึงผู้ที่ เกี่ยวข้องในชุมชนชาวไทด าควรเร่งส่งเสริมและสนับสนุนการฟ้ืนฟูประเพณี
วัฒนธรรมชาวไทด าเกิดเป็นอัตลักษณ์ไทด าเป็นพ้ืนฐานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและประยุกต์ใช้
สร้างเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของนวัตกรรมด้วยคนรุ่นใหม่ร่วมสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 
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แนวทางการจัดการขยะชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนบ้านโนนปอแดง 
หมู่ที่ 2 ต าบลสลกบาตร อ าเภอขาณุวรลักษบรุี จังหวัดก าแพงเพชร 

 
อชิราภัสร์ นิพนธ์ภูวิชญ์* 

 

บทคัดย่อ 
  

การค้นคว้าอิสระเรื่องแนวทางการจัดการขยะชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนบ้านโนนปอแดง หมู่ที่ 2 
ต าบลสลกบาตร อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร ได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ระเบียบวิธี
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคนในชุมชนบ้านโนนปอแดง หมู่ที่ 2 
ต าบลสลกบาตร อ าเภอขาณุ วรลักษบุรี  จังหวัดก าแพงเพชร  ซึ่ งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ที่เป็นตัวแทนของครัวเรือนทั้งสิ้น 101 ตัวอย่าง จากนั้นใช้
วิธีการสุ่มแบบเป็นระบบ (Systematic sampling)   
 ผลจากการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการจัดการขยะแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมลดการ
เกิดขยะมูลฝอยในชุมชน มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.02 อยู่ในระดับมาก โดยทิ้งขยะลงถังขยะเสมอ  
ไม่ทิ้งตามพ้ืนทั่วไปมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดับมากที่สุด) พฤติกรรมการน าขยะกลับมาใช้ใหม่  
มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.88 อยู่ในระดับมาก โดยจะน าขยะประเภทกระดาษ กลับมาใช้ใหม่ หรือขายมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.16 อยู่ในระดับมาก) และพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.29 
อยู่ในระดับมากที่สุด โดยจะน าขยะอันตราย เช่น หลอดไฟฟ้า กระป๋องสี แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ ใส่ใน
ถังสีแดงที่ อบต. จัดไว้ให้มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.36 อยู่ในระดับมากที่สุด) ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  คือ จ านวนสมาชิกในครัวเรือน และรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน 
 ข้อเสนอแนะ คือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต้องผลักดันแนวคิด “การจัดการขยะมูลฝอย
โดยชุมชน (Community Based Solid Waste Management : CBM)”  และองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นต้องให้ความรู้แก่คนในชุมชนเรื่องการลดการเกิดขยะมูลฝอย การน าขยะกลับไปใช้ใหม่ และการคัด
แยกขยะอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมความร่วมมือในการดูแลรักษาความสะอาด โครงการเกี่ยวกับการน าขยะมา
รีไซเคิล (Recycle) และแก้ไขสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ หรือหลักสุขาภิบาล 
รวมทั้งจัดหายานพาหนะให้เพียงพอ โดยก าหนดวันและเวลาในการเก็บขยะให้ชัดเจน 
 

ค าส าคัญ: พฤติกรรมการจัดการขยะ,  แนวทางการจัดการขยะชุมชน 

 
*นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
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ABSTRACT 
 

The independent study entitled “The Community Based Solid Waste Management 
Guidelines: A Case Study of Ban Non Por Daeng Community, Moo. 2, Salok Bat Sub-
district, Khanu Woralaksaburi District, Kamphaeng Phet Province, data were collected 
using a quantitative research methodology from the 101 sample group who were 
people in Ban Non Por Daeng community, Moo. 2, Salok Bat Sub-district, Khanu 
Woralaksaburi District, Kamphaeng Phet Province and over from purposive sampling 
and then using a systematic sampling until the specified amount was reached.  
 The results of the study indicated that the waste management behavior can 
be divided into 3 areas: The overall solid waste reduction behavior in the 
community was a mean of 4.02, which was at a high level, with the occurrence of 
always throwing waste into the trash and not throwing it on the ground at the most 
(mean 4.33 at the highest level). The waste recycling behavior had a total mean of 
3.88, which was at a high level, with the highest level of paper waste recycling, or 
selling (mean 4.16 at high level). The solid waste sorting behavior had a mean total 
of 4.29, which was at the highest level. Hazardous waste such as electric bulbs, paint 
cans, batteries, batteries, etc. were put in the red bins provided by the Subdistrict 
Administrative Organization at the highest level (mean 4.36 at the highest level). It 
was found that the statistically significant difference at the 0.05 level was the 
number of household members and monthly household incomes. 

Recommendation is that the Department of Local Administration, Ministry of 
Interior must push the concept of “Community Based Solid Waste Management 
(CBM)”. The local governments need public relations to educate people in the 
community on reducing solid waste, reusing waste, and continually separating waste, 
encourage people in the community to realize their cooperation in maintaining the 
cleanliness of their communities, promote projects on recycling, reuse, improve, and 
fix solid waste disposal sites correctly according to academic principles, or according 
to sanitation. Adequate vehicles should be provided by clearly specifying the date 
and time of garbage collection. 

 

Keywords: waste management behavior, community based solid waste management  
                guidelines 
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บทน า 
 
ปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในประเทศไทยทวีความรุนแรงมากขึ้นตลอดทุกปี 

เป็นผลเนื่องมาจากการขยายตัวของเมืองและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน 
รวมทั้งขาดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประชาชนยังขาดองค์ความรู้และจิตส านึกเกี่ยวกับ
ปัญหา การจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย จึงไม่ให้ความส าคัญที่จะลดและคัดแยกขยะมูล
ฝอยตั้งแต่ต้นทางหรือแหล่งก าเนิดอย่างถูกต้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะที่เป็นหน่วยงาน
หลักและมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือให้
ทันต่อเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบัน และอนาคต พร้อมทั้งวางแผนเพ่ือบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชนอย่างครบวงจรและยั่งยืน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
หรือตามแนวคิดการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (Community Based Solid Waste Management : 
CBM) เนื่องจากเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ปัญหาขยะมูลฝอยจึงจ าเป็นต้องได้รับการจัดการที่เหมาะสม เพ่ือไม่ให้ปัญหา
ขยายตัวและรุนแรงยิ่งขึ้น โดยกฎหมายก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการ
จัดการขยะมูลฝอย ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 

ต าบลสลกบาตร อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร เป็นพ้ืนที่หนึ่งที่มีปัญหาเรื่องการ
จัดการขยะมูลฝอยยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และประชาชนยังไม่ได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ 
แม้ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลสลกบาตร จะมีนโยบายการด าเนินงานการจัดการปัญหาขยะตั้งแต่ต้น
ทางของชุมชนก่อนออกมาเป็นขยะหรือของเสียสู่แหล่งก าจัดภายนอก โดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหา ผู้ศึกษาจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของการศึกษาข้อเท็จจริง 
ทัศนคติ และพฤติกรรมของประชาชนในต าบลสลกบาตร อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
เพ่ือน าผลการศึกษาที่ได้มาวิเคราะห์และก าหนดเป็นแนวทางการจัดการขยะชุมชน เพ่ือให้เป็นชุมชน
ปลอดขยะ (Zero Waste Community) ตามแนวคิดการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (Community 
Based Solid Waste Management : CBM) ส่งผลต่อชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ถูกสุขลักษณะ
อนามัย ตลอดจนท าให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี และคุณภาพชีวิตที่ดีเช่นเดียวกัน 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1) เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของคนในชุมชนบ้านโนนปอแดง  
หมู่ที่ 2 ต าบลสลกบาตร อ าเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดก าแพงเพชร 

2) เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (Community Based Solid Waste 
Management : CBM) ของบ้านโนนปอแดง หมู่ที่ 2 ต าบลสลกบาตร อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด
ก าแพงเพชร 

3) เพ่ือให้ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของบ้านโนนปอแดง หมู่ที่  2  
ต าบลสลกบาตร อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
 

นิยามศัพท์ปฏิบัติการ 
 

 ขยะมูลฝอย (Solid Waste) หมายถึง ของเสียหรือวัสดุเหลือทิ้งจากการอุปโภคและบริโภค
ทั้งในรูปแบบของสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ เช่น เศษผ้า เศษอาหาร พืชผัก มูลสัตว์ ซากสัตว์ 
กระดาษ พลาสติก วัสดุก่อสร้าง รวมถึงขยะติดเชื้อ และขยะอันตราย เป็นต้น 

การจัดการขยะมูลฝอย (Solid Waste Management) หมายถึง การลดปริมาณขยะ การ
น ากลับมาใช้ใหม่ และการคัดแยกขยะ เพ่ือน าไปก าจัดอย่างถูกหลักทางวิชาการ ไม่ให้เกิดปัญหาต่อ
สภาพแวดล้อมของชุมชน และสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยแบ่งขยะออกเป็น 4 ประเภท คือ 
ขยะที่สามารถย่อยสลายได้ ขยะรีไซเคิล (Recycle) ขยะทั่วไปที่ย่อยสลายยาก และขยะอันตราย 
 การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (Community Based Solid Waste Management : 
CBM) หมายถึง การส่งเสริม ชักน า สนับสนุน และสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามาร่วมมือ
จัดการขยะมูลฝอยของชุมชน เพ่ือบรรลุในวัตถุประสงค์และนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสลกบาตร จังหวัดก าแพงเพชร 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1) ได้ทราบถึงพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของคนในชุมชนบ้านโนนปอแดง หมู่ที่ 2 ต าบล
สลกบาตร อ าเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดก าแพงเพชร 

2) ได้ทราบถึงแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (Community Based Solid Waste 
Management : CBM) ของบ้านโนนปอแดง หมู่ที่  2 ต าบลสลกบาตร อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด
ก าแพงเพชร 
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3) ได้ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของบ้านโนนปอแดง หมู่ที่ 2 ต าบลสลกบาตร 
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 

 

แนวคิดเกี่ยวกับขยะมูลฝอย 
 
ขยะมูลฝอยชุมชน หมายถึง ขยะที่มีแหล่งก าเนิดมาจากชุมชนที่ถูกทิ้งออกมาจากครัวเรือน

หรือที่พักอาศัย ตลาด ร้านค้า หรือสถานที่ต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ภายในชุมชน ทั้งในรูปแบบของสารอินทรีย์
และสารอนินทรีย์ เช่น เศษผ้า เศษอาหาร พืชผัก มูลสัตว์ ซากสัตว์ กระดาษ พลาสติก วัสดุก่อสร้าง 
รวมถึงขยะติดเชื้อ และขยะอันตราย เป็นต้น ซึ่งกรมควบคุมมลพิษ (2559, น. 4-6) ได้แบ่งขยะมูล
ฝอยตามลักษณะทางกายภาพออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่  

1) ขยะอินทรีย์ (Compostable Waste) คือ ขยะมูลฝอยที่เน่าเสียและย่อยสลาย
ได้เร็ว สามารถน ามาหมักท าปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น 
แต่จะไม่รวมถึงซากหรือเศษของพืช ผัก ผลไม้ หรือสัตว์ที่เกิดจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ โดยที่
ขยะย่อยสลายนี้เป็นขยะมูลฝอยที่มีปริมาณมากที่สุด คือ พบมากถึงร้อยละ 64 ของปริมาณขยะมูล
ฝอยทั้งหมด 

2) ขยะรีไซเคิล (Recyclable Waste) คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือใช้ 
ซึ่งสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ เศษพลาสติก กล่องเครื่องดื่มแบบ UHT 
กระป๋องเครื่องดื่ม เศษโลหะ เหล็ก อะลูมิเนียม ยางรถยนต์ใช้แล้ว เป็นต้น ส าหรับขยะรีไซเคิลนี้เป็น
ขยะมูลฝอยที่มีปริมาณมากเป็นอันดับที่ 2 ในกองขยะ กล่าวคือ พบประมาณร้อยละ 30 ของปริมาณ
ขยะมูลฝอยทั้งหมด 

3) ขยะอันตราย (Hazardous Waste) คือ ขยะมูลฝอยที่มีองค์ประกอบหรือปน
เปื้นวัตถุอันตรายชนิดต่างๆ ซึ่งได้แก่ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ท าให้เกิด
โรค วัตถุกรรมมันตรังสี วัตถุท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิด
การระคายเคือง วัตถุอย่างอ่ืนไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจท า ให้เกิดอันตรายแก่บุคคล 
สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่ งแวดล้อม เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่  
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะบรรจุสารก าจัดศัตรูพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสี หรือสารเคมี  เป็นต้น ขยะ
อันตรายนี้เป็นขยะมูลฝอยที่มีปริมาณน้อยที่สุด กล่าวคือ พบประมาณเพียงร้อยละ 3 ของปริมาณขยะ
มูลฝอยทั้งหมด 

4) ขยะทั่วไป (General Waste) คือ ขยะมูลฝอยประเภทอ่ืนนอกเหนือจากขยะ
อินทรีย์ ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะที่ย่อยสลายยาก และไม่คุ้มค่าส าหรับการกลับมาใช้
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ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่ง
ส าเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอล์ยเปื้อนอาหาร เป็นต้น ส าหรับขยะ
ทั่วไปนี้เป็นขยะมูลฝอยที่มีปริมาณใกล้เคียงกับขยะอันตราย กล่าวคือ พบประมาณเพียงร้อยละ 3 
ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด 
 

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย  
(Solid Waste Management) 

 
การจัดการขยะมูลฝอย (Solid Waste Management) เป็นหลักการในการด าเนินงานที่

เกี่ยวข้องกับการควบคุมการทิ้งการเก็บชั่วคราวการรวบรวมการขนถ่ายและการขนส่ง การก าจัดขยะ
มูลฝอยโดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในทางสุขภาพอนามัย ความสวยงาม การอนุรัก ษ์สิ่งแวดล้อม 
และที่ส าคัญที่สุดจะต้องเป็นที่ยอมรับของสังคมในการจัดการขยะมาแล้วอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้อง
อาศัยปัจจัยในหลายด้านประกอบกัน ได้แก่ความรู้ในเรื่องของขยะมูลฝอย การบริการ การรับรู้
ข่าวสาร การประสานความร่วมมือทั้งของหน่วยงานราชการและประชาชนและการด าเนินการในการ
ก าจัดขยะมูลฝอยอย่างเหมาะสม ซึ่งกรมควบคุมมลพิษ (2547) ได้สรุปหลักเกณฑ์ มาตรฐาน และ
ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยไว้ดังนี้ 
  1) ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 
    1.1) ถังขยะ เพ่ือให้การจัดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ลดการปนเปื้อนของขยะมูลฝอยที่มีศักยภาพในการน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่จะต้องมีการตั้งจุด
รวบรวมขยะมูลฝอย (Station) และให้มีการแบ่งแยกประเภทของถังรองรับขยะมูลฝอยตามสีต่างๆ 
เป็น 4 สี ในแต่ละช่องตามประเภทของขยะมูลฝอยที่รองรับ และมีสัญลักษณ์ข้างถัง ดังนี้ 

ฝาสีเขียว   รองรับขยะมูลฝอยที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว 
ฝาสีเหลือง  รองรับขยะมูลฝอยที่สามารถน ามารีไซเคิล หรือขายได้ 
ฝาสีแดง  รองรับขยะมูลฝอยที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
ฝาสีฟา้ รองรับขยะมูลฝอย ที่ย่อยสลายไม่ได้ ไม่ เป็นพิษและไม่คุ้มค่า 

การรีไซเคิล 
1.2) ถุงขยะ ส าหรับคัดแยกขยะมูลฝอยฝนครัวเรือนและจะต้องมีการคัดแยก

รวบรวมใส่ถุงขยะมูลฝอยตามสีต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
ถุงสีเขียว  รวบรวมขยะมูลฝอยที่เน่าเสีย และย่อยสลายได้เร็วสามารถ 

น ามาหมักท าปุ๋ยได้ เช่น ผัก ผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เป็นต้น 
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ถุงสีเหลือง  รวบรวมขยะมูลฝอยที่สามารถน ามารีไซเคิลหรือขายได้เช่น 
แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ อลูมิเนียม เป็นต้น 

ถุงสีแดง  รวบรวมขยะมูลฝอยที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ขวดยา ถ่านไฟฉาย กระป๋องสีสเปรย์ 
กระป๋องยาฆ่าแมลง ภาชนะบรรจุสารอันตรายต่างๆ 

ถุงสีฟ้า  รวบรวมขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายไม่ได้ไม่เป็นพิษและไม่คุ้มค่าการรี
ไซเคิล เช่น พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่ส าเร็จรูป ถุงพลาสติก 
โฟมและฟรอยด์ที่เปื้อนอาหาร เป็นต้น 

2) จุดรวบรวมขยะมูลฝอยขนาดย่อย เพ่ือสะดวกในการเก็บรวบรวมและประหยัดจึง
ต้องมีการตั้งจุดรวมรวบขยะมูลฝอยขึ้นโดยจุดรวบรวมขยะ มูลฝอยจะก าหนดไว้ตามสถานที่ต่างๆ  

3) การแปรสภาพขยะมูลฝอย ในการจัดการขยะมูลฝอย อาจจัดให้มีระบบที่ช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้วยการแปรสภาพขยะมูลฝอย คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพลักษณะทางกายภาพเพ่ือลด
ปริมาณเปลี่ยนแปลงรูปร่างโดยวิธีคัดแยกเอาวัสดุที่สามารถหมุนเวียนใช้ประโยชน์ได้ออกมา วิธีการ
บดให้มีขนาดเล็กลงและวิธีอัดเป็นก้อนเพ่ือลดปริมาตรของขยะมูลฝอยให้ได้ร้อยละ 20 - 75 ของ
ปริมาตรเดิม ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเครื่องมือและลักษณะของขยะมูลฝอย ผลที่ได้รับจากการ
แปรสภาพมูลฝอยจะช่วยให้การเก็บรวบรวมขนถ่ายและขนส่งได้สะดวกขึ้น  

4) เทคโนโลยีการก าจัดขยะมูลฝอย 
เทคโนโลยีการก าจัดขยะมูลฝอย กรมควบคุมมลพิษ (2547) สามารถแบ่งออกเป็น 3 

ระบบใหญ่ๆ ได้แก่ ระบบหมักท าปุ๋ย ระบบการเผาในเตาเผา และระบบฝังกลบอย่างถูกสุขาภิบาล 
(Sanitary Landfill)  
 

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน  
(Community Based Solid Waste Management : CBM) 

 
แนวคิดการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (Community Based Solid Waste Management : 

CBM) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้มีบทบาทส าคัญในการจัดการมูลฝอยในชุมชนของ
ตนเอง โดยการสร้างความตระหนักในสภาพปัญหา ร่วมคิดค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และ
ตัดสินใจเลือกวิธีการด าเนินการจัดการมูลฝอยในชุมชน และร่วมด าเนินการตามแนวทางที่ชุมชน
ก าหนดร่วมกัน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (2562, น. 11-17) ได้สรุปสาระส าคัญของขั้นตอน
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การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (Community Based Solid Waste Management : CBM) ไว้ 6 
ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การจัดการของขายได้ เป็นกิจกรรมอย่างแรกและง่ายที่สุดในการด าเนินการ 
ได้แก่ การจัดการของขายได้ การคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน รวมถึงควรจะต้องมีรูปแบบของการ
จัดการของขายได้ เช่น ธนาคารขยะรีไซเคิล ตลาดนัดขยะรีไซเคิล หรือร้านรับซื้อรายย่อย เช่น ซาเล้ง 

ขั้นตอนที่ 2 การท าปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ เป็นการน าขยะอินทรีย์ไปท าปุ๋ยหลักภายใน
ครัวเรือนโดยเริ่มจาก 

1) แนะน าให้ครัวเรือนแยกขยะอินทรีย์ทั้งจากห้องครัวและจากในสวน 
2) ต้อวรงวมมือกันระหว่างท้องถิ่น ชุมชน และครัวเรือนในการก าหนดถึงวัสดุที่

ต้องการเพื่อเริ่มงานหมักปุ๋ย 
3) ก าหนดสถานที่ท่ีจะวางถังหมักหรือตั้งคอกหมัก 
4) การให้ความรู้ด้านวิชาการ วิธีการท าปุ๋ย แนวทางแก้ปัญหา 
5) การตลาดเพื่อน าปุ๋ยหมักออกจ าหน่าย 

ขั้นตอนที่ 3 การจัดการถังขยะของตนเอง โดยให้แต่ละครัวเรือนรับผิดชอบถังของตนเอง 
และครัวเรือนจะมีถัง 2 ใบ ส าหรับขยะอินทรีย์และขยะทั่วไป ส่วนของขายได้อาจจะรวบรวมแยกใส่
กล่องและลังไว้ 

ขั้นตอนที่  4 ถนนปลอดถังขยะ ท้องถิ่นควรก าหนดเวลาที่แน่นอนในการจัดเก็บขยะ 
ครัวเรือนจะได้น าถังขยะออกมาวางไว้ด้านนอก เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มาจัดเก็บไป วิธีนี้ท าให้ถนนแลดู
สะอาดตาปราศจากกลิ่นรบกวนจากถังขยะที่อยู่บนทางเท้า 

ขั้นตอนที่ 5 ความถี่ในการจัดเก็บขยะ ผลจากการคัดแยกขยะท าให้ปริมาณขยะที่ต้องเก็บขน
ก าจัดลดลง ส่งผลให้ท้องถิ่นสามารถลดความถี่ในการจัดเก็บขยะลงได้ 

ขั้นตอนที่  6 การช าระค่าธรรมเนียมขยะ ต้องอาศัยความร่วมมือในการช าระเงินจาก
ประชาชน ผ่านผู้น าและกรรมการชุมชน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 
การศึ กษาวิจั ยในครั้ งนี้ เป็ นการวิจั ยแบบเชิ งปริมาณ (Quantitative Research) จะใช้

แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากคนในชุมชนบ้านโนนปอแดง หมู่ที่ 2 ต าบลสลกบาตร อ าเภอ
ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 301 คน และ 135 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ ปี 2564)  โดยใช้
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างเพ่ือเป็นตัวแทนประชากรในการวิจัยครั้งนี้แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
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Sampling) คือ ตัวแทนของครัวเรือนในชุมชนบ้านโนนปอแดง หมู่ที่ 2 ต าบลสลกบาตร อ าเภอ
ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร และมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ซึ่งได้ขนาดตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 
101 ตัวอย่าง และใช้วิธีการสุ่มแบบเป็นระบบ  (Systematic Sampling)  จนครบตามจ านวนที่
ก าหนดไว้  
 

ผลการศึกษา 
  

พฤติกรรมลดการเกิดขยะมูลฝอยในชุมชน มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.02 อยู่ในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ จ านวน 7 ข้อ กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมลดการเกิดขยะมูลฝอยในชุมชนโดย
ทิ้งขยะลงถังขยะเสมอ ไม่ทิ้งตามพ้ืนทั่วไปมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ 
มักจะท าอาหารกินเองมากกว่าซื้อใส่กล่อง ค่าเฉลี่ย 4.31 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพบขยะมูลฝอยตก
หล่นในชุมชน จะเก็บไปทิ้งในถังขยะเสมอ ค่าเฉลี่ย 4.06 อยู่ในระดับมาก มักจะพกถุงผ้าไปใช้ซื้อของ
มากกว่าการใช้ถุงพลาสติกจากร้านค้า ค่าเฉลี่ย 3.98 อยู่ในระดับมาก เมื่อมีสัตว์เลี้ยงที่บ้านเสียชีวิต จะ
ขุดหลุมลึก เพ่ือฝังกลบดินให้เรียบร้อย ค่าเฉลี่ย 3.96 อยู่ในระดับมาก เลือกซื้อสินค้าที่ใช้ถุงกระดาษ
มากกว่าถุงพลาสติก ค่าเฉลี่ย 3.78 อยู่ในระดับมาก และไม่เลือกซื้อสินค้าที่ใช้วัสดุที่ท ามาจากโฟม 
เช่น กล่องข้าวโฟม ถ้วยโฟม จานโฟม เป็นต้น ค่าเฉลี่ย 3.73 อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ  

พฤติกรรมการน าขยะกลับมาใช้ใหม่ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.88 อยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ จ านวน 7 ข้อ กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการน าขยะกลับมาใช้ใหม่โดยจะน าขยะ
ประเภทกระดาษ กลับมาใช้ใหม่ หรือขายมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.16 อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ จะ
น าขยะประเภทขวดแก้ว/พลาสติกกลับมาใช้ใหม่ หรือขาย ค่าเฉลี่ย 4.13 อยู่ในระดับมาก จะน าขยะ
ประเภทเศษอาหาร หรือพืชผัก ท าเป็นปุ๋ยหมัก หรือน ้าหมักชีวภาพ ค่าเฉลี่ย 4.09 อยู่ในระดับมาก 
หากสิ่งของใดช ารุด เลือกจะซ่อมแซมมากกว่าการซื้อใหม่ ค่าเฉลี่ย 3.86 อยู่ในระดับมาก จะน าขยะ
ประเภทเสื้อผ้า ไปขาย หรือบริจาค ค่าเฉลี่ย 3.69 อยู่ในระดับมาก มีรายได้เสริมจากการขายขยะรี
ไซเคลิ (Recycle) ค่าเฉลี่ย 3.67 อยู่ในระดับมาก และประดิษฐ์สิ่งของใช้เองจากวัสดุที่มาจากขยะ หรือ
วัสดุเหลือใช้ ค่าเฉลี่ย 3.56 อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ  

พฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.29 อยู่ในระดับมากท่ีสุด และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ จ านวน 7 ข้อ กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยโดยจะน าขยะ
อันตราย เช่น หลอดไฟฟ้า กระป๋องสี แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ ใส่ในถังสีแดงที่ อบต. จัดไว้ให้มาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.36 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ จะคัดแยกขยะอันตราย เช่น หลอดไฟฟ้า 
กระป๋องสี แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ ใส่ถุงแยกก่อนทิ้งในถังขยะที่บ้านพักอาศัย หรือร้านค้า/สถาน
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ประกอบการเสมอ ค่าเฉลี่ย 4.34 อยู่ในระดับมากที่สุด สามารถคัดแยกขยะได้ถูกต้องถามสีของถัง
ขยะที่ อบต. จัดไว้ให้ ค่าเฉลี่ย 4.31 อยู่ในระดับมากที่สุด จะคัดแยกขยะเปียกและขยะแห้งก่อนทิ้งใน
ถังขยะที่บ้านพักอาศัย หรือร้านค้า/สถานประกอบการเสมอ และจะน าขยะที่สามารถย่อยสลายได้ 
เช่น เศษผัก/อาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ ฯลฯ ใส่ในถังสีเขียวที่ อบต. จัดไว้ให้ (จ านวนเท่ากัน) ค่าเฉลี่ย 
4.29 อยู่ในระดับมากที่สุด จะน าขยะทั่วไปที่ย่อยสลายยาก เช่น ถุงขนม เปลือกลูกอม ซองบะหมี่ 
ถุงพลาสติก ฯลฯ ใส่ในถังสีน ้าเงินที่ อบต. จัดไว้ให้ ค่าเฉลี่ย 4.26 อยู่ในระดับมากท่ีสุด และจะน าขยะ
รีไซเคิล (Recycle) เช่น แก้วน ้า ขวดน ้า กระดาษ พลาสติก โลหะ ฯลฯ ใส่ในถังสีเหลืองที่ อบต. จัดไว้
ให้ค่าเฉลี่ย 4.15 อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ  
 

ข้อเสนอแนะ 
 

1.  ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ต้องผลักดันแนวคิด “การจัดการขยะ

มูลฝอยโดยชุมชน (Community Based Solid Waste Management : CBM)” ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการก ากับดูแล และติดตามการด าเนินงานขับเคลื่อนนโยบายการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความต่อเนื่อง 
  2.  ข้อเสนอแนะระดับปฏิบัติการ 

1)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ความรู้แก่คนใน
ชุมชนเรื่องการลดการเกิดขยะมูลฝอย การน าขยะกลับไปใช้ใหม่ และการคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งการส่งเสริมให้คนในชุมชนตระหนักถึงความร่วมมือในการดูแลรักษาความสะอาดของชุมชนใน
ฐานะเป็นเจ้าของชุมชนร่วมกัน และมีพฤติกรรมการจัดการขยะที่เหมาะสม ถูกสุขลักษณะ 

2)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องส่งเสริมโครงการเกี่ยวกับการน าขยะมารีไซเคิล 
(Recycle) กลับมาใช้ใหม่ เป็นผลิตภัณฑ์หรือวัสดุที่สามารถใช้ประโยชน์ หรือขายเพ่ือสร้างรายได้ 

3)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการปรับปรุง และแก้ไขสถานที่ก าจัดขยะ
มูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ หรือตามหลักสุขาภิบาล รวมทั้งจัดหายานพาหนะให้เพียงพอ และ
เหมาะสมกับปริมาณประเภทของขยะ โดยก าหนดวันและเวลาในการเก็บขยะให้ชัดเจน 

3.  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยท าการสัมภาษณ์

เจาะลึกผู้บริหาร ผู้แทน หรือผู้ปฏิบัติงานของหนว่ยงานที่มีสว่นเกี่ยวข้อง (Key Informant) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสลกบาตร  
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2) ควรมีการศึกษาข้อมูลจากกรณีศึกษาชุมชนต้นแบบที่ประสบความส าเร็จด้าน
การบริหารจัดการขยะ และกลไกการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคประชาสังคม และ
ภาคเอกชน  

3) ควรมีการศึกษาวิจัยความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดการขยะขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล เพ่ือให้ทราบถึงทัศนคติของคนในชุมชนต่อการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
อันจะน าไปสู่การยอมรับ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตามแนวคิด “การจัดการขยะมูลฝอยโดย
ชุมชน (Community Based Solid Waste Management : CBM)” 
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THE DIFFERENCE BETWEEN GENERATION X AND Y ON JOB 
MOTIVATION IN A WORKPLACE: AN EVIDENCE  

IN THAI IMMIGRATION BUREAU 
 

Suparut Kunsron* 

 

ABSTRACT 
 

The main objective of this study is to examine the impact of different 
between generation X and generation Y on job motivation. Thirteen hypotheses were 
developed based on Herzberg’s theory. Independent variable is Generation X and 
Generation Y and for dependent variable is divided into Extrinsic factor and Intrinsic 
factors. The data was collected from 290 staff officers from immigration bureau by 
using the stratified sampling technique. A survey questionnaire was distributed by 
google form because of pandemic situation (Covid-19) to collect primary data and 
the data was analyzed by T-Test statistic. This study found that response rate was 
101 percent and the result indicate that there is a difference between generation X 
and generation Y on Job motivation.  Generation X prefer Responsibility motivation 
as same as generation Y. It is recommended that the organization should understand 
each generation's motivation and meet the need of each generation diversity 
according to their preferences in order to maintain them and decrease the turnover 
rate of employee. 

 
Keywords: Generation X, Generation Y, Job Motivation, Extrinsic factor, Intrinsic  
                    factor  
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INTRODUCTION 
 
Significance of Study 

Nowadays there are more generations working together at the workplace than 
ever before. Especially in Thailand society and organization will face generation gap 
problem so this diversity of generation that compose of age, childhood and 
environment will affect mindset, expectation attitude, perspective, behavior, social 
value, lifestyle, the way of communication to be different obviously. As mention that 
this diversity will make a problem in team working including coexistence in society 
and may lead to be a conflict. 

The term generation gaps are nothing new, this term refers to a difference in 
values, attitudes, perspective, experiences, opinions, habits, behavior, lifestyle and 
expectation between one generation and another, especially between young people 
and elderly people. These differences happen because of older and younger people 
not understanding each other. Mendez N. (2008) Tolbize (2008) claimed that 
abandonment of concern to differences between generations will make the 
company unattractive in the eyes of the young generation who want to find a new 
job, the outcome is higher in recruiting costs and rarely to find the right worker. The 
term of generation cohort refers to the people who pass some important event at 
the same period of time such as marriage, first employment, birth and funeral 
(Carlsson, & Karlsson, 1970). Thus, that generational cohorts share cultural, political, 
and economic experiences as well as have similar outlooks and values (Kotler & 
Kellerm, 2006) 

Today the workplace is composed of three majority groups: Baby Boomers 
who were born between 1943-1960, Generation X who were born between 1960-
1980, and Generation Y who were born between 1978-2002. Known as variety in 
many directions of perspectives, these three different generation groups come up 
together to help the companies design work/life programs leading to the ideas on 
how the differences between generations can work together effectively and 
efficiently (Smith, 2000). There is a new generation gap, and it can have an impact on 
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the effectiveness of an organization. Thus, organizations need to be aware of their 
employees' work values. However, few studies have empirically confirmed that 
younger employees have different work values than older employees. Social, 
economic, political and historical forces influence each generation to a great extent. 
It is worth noting the generational differences when we train trainers. (Zemke, Raines, 
& Filipczak, 1999). 

Immigration has enriched its culture and expanded economic opportunity. It 
boosts economic growth and raises the general productivity of workers by providing 
much-needed skills. Immigrant workers allow important sectors of the economy to 
expand, attracting investment and creating employment opportunities for native-
born. The author sees the importance of immigration officers that need to deal with 
many foreigners and nowadays the number of foreigners in Thailand is about 6.6 
billion international visitors in the first half of 2020 which means that the employees 
in this organization will face some problems in their working life.  

Therefore, the generation gap will make the organization meet the future 
problems that are at risk to affect the process of work in immigration office. The 
different generations will have different motivations. Therefore, this study explores 
the difference between generations on job motivation especially in immigration 
bureau in order to use the result of this study to solve the problem and present the 
data to immigration office to develop themselves to be a better organization. 

 
 Research Objectives 

1) To propose a model between generation diversity and job motivation of 
employees in immigration office, Suvarnabhumi airport Thailand 

2) To examine a model between generation diversity and job motivation of 
employees in immigration office, Suvarnabhumi airport Thailand. 

3) To propose suggestions and useful recommendations to decision makers 
to develop their organization. 
. 
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LITERATURE REVIEW AND HYPOTHESES 
  

This chapter relates concepts and theories that are reviewed to clarify the 
suspicions, and then to formulate the conceptual framework. The concepts, theories 
and definitions to be reviewed include the concept of generation gap, generation gap 
diversity which are characteristic of generation x, characteristics of generation y, job 
motivation, generation gap diversity and job motivation. 
 
Employee Generation 

Generations refers to people who share a group of characteristics, such as 
age, location, and significant life experiences, that they share at critical developmental 
stages (Kupperschmidt, 2000). These generational groups, members of whom share 
life experiences during their formative years, are often referred to as cohorts. When 
each cohort ages, it is influenced by generational markers, and this process 
sociologists refer to as generation. As a result, members of the cohort have been 
influenced by events that impact the environment they live in. Employees born in 
the same year are grouped together according to their birth years. They have similar 
life events and living experiences. Their work values, attitudes, preferences, 
expectations, perceptions and even behaviors are also found common to each other. 
Experts believe that these similarities are due to the fact that they have been 
established by the same or hemophilic historical, economic, and social experiences 
(Smola & Sutton, 2002; Zemke et al., 1999). 

 
Characteristics of Generation X  

Generation X grew up in the 70s and 80s. They are sometimes called Baby 
Busters. Generation X who was born between 1961 and 1980 are known as latchkey 
kids during the Post-Watergate era and the energy crisis (Govitvatana, 2001). Hedden 
(2000) claimed that generation X refers to a group of people who were born 
between 1965 and 1985 and had their first 20 years influenced by significant events 
and social trends. Generation Xers are self-confident. Parents were absent without 
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leave because nearly half of their parents’ divorce and another reason is that this 
generation of kids has a two-ways income family. This generation has learned to 
create its own surrogate families by assembling a close circle of friends. On the job, 
managers observe groups of workers who socialize both during work and after hours 
(Zemke, et al., 1999). In that era, they learned the importance of developing various 
skills and ambitions, and in part because this generation grew up in harder times than 
their boomer parents did. They saw the infrastructures dismantled, and the world of 
purely good or bad. Instead of relying on large institutions/government, they decided 
to rely on themselves. That is the reason for their entrepreneurial spirit and positive 
response to challenges (Smith, 2000). 

Corbo (1997) stated that generation X is also known as the core generation 
(the generation born between 1965 and 1975). Generation X is a label for a group 
that does not have a clear identity. The members generally lack the sense of 
entitlement, cynicism, pragmatism, and detachment. This is a generation that grew 
up as children of divorce. 40% of the population grew up in a family where the 
parents were no longer together. This is the first generation where latchkey kids were 
common. Cox (2000) suggests that Xers have grown up with a lot of lies, corruption, 
and disrespect. They grew up during the information age. Cole (1999) said that 
Generation X, which consists of the post- Baby Boomers who were born between 
1965 and 1981, grew up during the computer revolution, the advent of MTV sound 
bites and a business world gone haywire with corporate downsizing and massive 
layoffs. Coolidge (1999) proclaimed that the early years' Generation X has grown up 
in two-career families, rising divorce, downsizing, the emergence of the high-tech age, 
and information overload. Broderick (1992) claimed that the generation X tend to 
have skill on computer literate and good as technology. Generation X is ultra-techno-
cultured, its members are technologically savvy, are entrepreneurial and are in great 
demand (Tulgan, 2000). All this helped them become free-thinking, individualistic, 
and self-absorbed.  

Employees of generation X need response, flexibility and adaptability. "They 
work to live; they don’t live to work" (Zemke et al., 1999). They emphasize on 
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balance in their lives. While baby-boomers live to work. Generation X simply wants 
to work to live. Generation X is interested in being non-traditional about time and 
space. They see work as a service to themselves and others. They are comfortable 
with informal relationships. In authority, they feel they have no need for hierarchy. 
Generation X do not want to become spiritually connected to their jobs. This 
generation has a new level of self-development. They can grow and learn quickly, 
and acquire skills on their own (Zemke, et al., 1999) 

Filipczak (1994) suggested that generation X entered the workforce without 
any expectations of job security. They saw their parents laid off without cause, and 
their perceptions of the working world were shaped by years of economic turmoil as 
a result, these people tend to see every job they take as temporary, and every 
company as a steppingstone to something better and they tend to job hopping. 
Generation X is very flexible and adaptable in their work. They are frequently eager 
to see results. They can adapt to every situation and newbie (Cox, 2000). They do 
not want boring work. (Macalister,1994) 

 
Characteristics of Generation Y 

Generation Y also known as "Millennial" born between 1980 and 2000. 
(Schroer, 2008; Tay, 2011). Zemke et al., (1999). The term “Echo Boomers” usually 
relate to younger Millennials being the children of Generation Xers and older 
Millennials being the children of Baby Boomers. The millennial generation consists of 
people who are in a variety of stages of life. Some are beginning their careers, having 
graduated from college not long ago, while the youngest are in university or diploma. 
Therefore, not all millennials are members of the labor force. Dougan (2008) claimed 
that generation Y is famous for its collaborative nature and willingness to work with 
multiple people within a team to achieve a common goal. However, they prefer to 
follow directions as long as there is flexibility for them to get the work done. (Gursoy, 
Maier, & Chi, 2008; Iyer & Reisenwitz, 2009). Their motivation is teamwork. They need 
to work together with a good team member (Murphy, 2010). Tay (2010) pointed out 
that Generation Y employees would be most satisfied in organizations that invest in 
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and supply new, sophisticated technologies and have interesting, entertaining and 
challenging jobs. 

 
 Job Motivation 

The term "motivation" is referring to the inner drive to satisfy needs. 
(Longeneker, 2011) In other words, it is logical to assume that a person will invest 
effort if it results in the satisfaction of a need. (Longeneker, 2011)  

 Nohria, Groysberg, and Lee (2008). claimed that we can measure motivation 
in the workplace by four indicators which are engagement, satisfaction, commitment 
and intention to quit. Engagement can refer to the effort an employee puts into the 
job. Satisfaction is based on whether or not an employee feels his or her 
expectations of a company are satisfied. Commitment shows how connected to the 
organization the employee feels. People with a strong commitment are often not 
planning on leaving. (Nohria et al, 2008) According to Maslow (1948) he developed 
his Hierarchy of Needs Theory. This theory asserts that the needs of human beings 
are ordered according to the degree that they are satisfied. The most basic needs 
will be the priority that will have to be satisfied in order to meet the needs of the 
other people. After that, other needs can be focused on. Maslow's Hierarchy of 
Needs is a model of human needs that consists of a pyramid of five levels of needs 
(motivational theory). The only needs we have are physiological, physical, safety, 
belonging, respect, and self-actualization (Saul, 2018) Maslow (1948) mentions that 
the order of importance of needs varies from person to person.  Because of this 
mention of differences in the order of importance across individuals, this theory can 
go along with the theory of the generation gap. In the 1950s, McGregor published his 
Theory X and Theory Y approaches to motivation. Theory X asserts that employees 
are inherently lazy and must be coerced by management to work. (McGregor, 1972) 

On the other hand, Theory X suggests that people are motivated by rewards, 
and that the presence of authority is necessary for compliance. Theory Y suggests a 
more participative leadership style where the employee is not simply coerced to 
work. (McGregor, 1972) Motivation is viewed in terms of management with this 
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theory. This theory could affect employee motivation and development, because in 
terms of management, employees are viewed this way. Managers should take the 
Theory X point of view to address employee morale and motivation, which can only 
be the result of healthy organizational culture. Frederich Herberg developed 
Maslow’s Hierarchy to be his new theory called Two-Factors Theory. He talked about 
the nature of people in relation to their work and work environment. He found two 
factors related to job motivation: Hygiene factor or Extrinsic factor and Motivator 
factor or intrinsic factor, both of which affect behavior in motivating one's work. 
Hygiene factor or Extrinsic factor is a medical term that means protection or 
maintenance sometimes called extrinsic motivation factors is a factor that makes 
employees often used as an excuse when they feel bad about the job or wanting for 
various factors. Being neglected, people will be dissatisfied with various factors. 
Those are personal life, status and security. salary, compensation, management 
policies of the organization, working conditions, interpersonal relationships. Whether 
it's a supervisor, friend or subordinate, etc. If these factors are absent or lacking, it 
will create dissatisfaction among employees. But it is not an incentive to increase 
productivity or satisfaction in a job, such as a strike for dissatisfaction with a bonus. or 
domestic servants dissatisfied with low salary. The employer also increased the 
salary to keep the servant from resigning. But this factor did not satisfy the servant of 
the household. Just continue to work without resigning. Motivator factor or intrinsic 
motivators factor, also known as the intrinsic factor, It is a factor that encourages 
people to be satisfied with their work to be effective, making employees more 
productive. It's a matter within the minds of people. Such factors are directly related 
to work. Employees feel good about their work. These are: promotion, flexible hours, 
challenge, recognition, interpersonal relationships, and responsibility. (Herzberg, 1974) 
Herzberg claims that the self-motivated worker is not motivated by things such as 
time off and salary because the self-motivated worker wants to come to work even if 
their pay is not high. To motivate employees, it is most important to maximize their 
motivators, and minimize the influence of their hygiene factors. Both factors 
contribute to job satisfaction and employees will work to increase productivity or 
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value of work. Therefore, managers should pay attention to both types of factors 
mentioned above.  

The focus of motivation in this paper will be based on the extrinsic and 
intrinsic motivation that was developed by Herzberg. For extrinsic factors that are 
divided into five domains which are compensation, feedback from supervisors, work 
condition, relationship with co-worker and supervisors, policy and administration. First 
is compensation according to Dessler (2008) it means any kind of remuneration going 
to workers that are generated by their work including reward and bonus. The 
compensation plan should be a core element in the firm's competitive success. That 
is, the compensation plan should be designed to elicit desired employee behaviours.  
Zhou (2011) claimed that the wage is one of the important goals for youth and the 
most important goal for them is higher wage. Clarke (2018) said that compensation 
and wage is a major factor for people in choosing one job. Generation Y wants to 
have a high salary before the age 30 years old. They have high expectations in their 
life and financial goals. (Tuglan, 2000). Rothwell, Herbert, and Rothwell (2008) 
support that the current workforce is more concerned about having higher pay than 
health insurance. Therefore, as a company evolves, it may need to restructure its 
compensation system to accommodate the expectation of the current workforce. 
Benckendorff, Moscardo and Pendergast (2010) claimed that Millennials look for fair 
wages and good training opportunities.  Generation Y could abandon them if they 
feel that they are being exploited in any way. (Mallaby, 2005) and it relates to equity 
theory that was developed by Adam (1965) based on the idea that a person seeks 
social equality by considering the output and the input, the behavior and intrinsic 
qualities he puts into his work. How equal equality depends on comparing perceived 
inputs to outputs when we know a person's level of perception of equality then we 
can predict his working behavior. Dessler (2008) stated that the equity theory 
assumed that people are strongly motivated to maintain a balance between the 
amount of work they have to do, and the rewards they receive for it. Equity theory 
states that if a person feels that one of the two is out of balance, a tension or drive 
will develop in a person. That person will be motivated to reduce the tension or 
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eliminate the inequality. Second, feedback from supervisors means that the 
supervisor gives an opportunity to subordinates to show their opinion and fairness in 
assignments, including supervisors having proper knowledge and the ability to help 
subordinates to solve the problems on tasks. Commanding characteristics of 
supervisors. Justice in the division and distribution of supervisors' work. Supervisor's 
ability to manage tasks: Giving advice to subordinates, giving orders, assigning tasks. 
Listening to the opinions or suggestions of subordinates. Teaching work is clear. Next 
is work condition refers to the physical environment of the workplace, such as 
lighting, temperature, ventilation, working room, smell, working atmosphere. hours of 
work, etc., including equipment and tools used to work. The fourth one is 
relationship with co-worker and supervisors refers to contact, whether verbal or 
verbal, showing a good relationship with each other, able to work together. There is a 
mutual understanding of each other, such as intimacy, sincerity, cooperation, and 
receiving help from supervisors or co-worker. The last factor from extrinsic factors is 
policy and administration refers to the management and administration of the 
organization. Communication within the organization such as policies, supervision, 
system, procedures of the organization, regulations, working methods, management, 
management methods of the organization. For intrinsic factors that motivate workers 
to work with satisfaction leading to positive attitudes and motivation, it consists of 5 
factors as follows: Recognition means to be respected whether from the supervisor, 
from friends, from people who come for advice. or from a person in the agency. This 
recognition may take the form of a compliment, congratulation encouragement or 
any other expression that demonstrates recognition of the ability when one works 
successfully Recognition is also embedded in the success of the job. Achievement 
means that a person can complete the work. and had great success and had the 
ability to solve problems. Knowing how to prevent problems that arise when the 
work is successful, he has a feeling of satisfaction and great satisfaction with the 
success of that work. Advancement or opportunity to receive advancement in the 
future means to be promoted to a higher position of a person in the organization. 
Having the opportunity to study to gain more knowledge or receive training as well 
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as situations in which a person can gain advancement in professional skills. 
Responsibility refers to the satisfaction that arises from being assigned to new tasks. 
and have the power to take full responsibility There is no close monitoring or 
control. The work itself means interesting work. Work that requires initiative, 
creativity, a challenge to do or is a work that can be done from start to finish alone. 

 
Conceptual Framework and Hypothesis 

From the previous literature reviewed and theoretical studies so the author 
set the conceptual framework as these following: 
 
Conceptual Framework 
Independent Variable                                             Dependent Variable 
 

Job Motivation  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generation diversity 
• Generation X  
• Generation Y 

Extrinsic factor 

• Compensation 

• Feedback 

• Work condition 

• Relationship 

• Policy and administration 
 

Intrinsic factor 

• Recognition 

• Achievement 

• Advancement 

• The work itself 

• Responsibility 
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Hypothesis 
According to the previous literature reviewed, this study assumes that 

generation X and generation Y is recognized as the independent variable and job 
motivation is identified as the dependent variable and based on that, following 
hypotheses have been advanced. 

H0: There is no significant difference between generation X and generation Y 
on Job motivation. 

H1: There is a significant difference between generation X and generation Y 
on Intrinsic motivation. 

H1 a: There is a significant difference between generation X and generation Y 
on achievement factor. 

H1 b: There is a significant difference between generation X and generation 
Yon recognition factor. 

H1 c: There is a significant difference between generation X and generation Y 
on responsibility factor. 

H1 d: There is a significant difference between generation X and generation Y 
on the work itself factor. 

H1 e: There is a significant difference between generation X and generation Y 
on advancement factor. 

H2: There is a significant difference between generation X and generation Y 
on Extrinsic motivation. 

H2 a: There is a significant difference between generation X and generation 
Yon company policy and administration factor. 

H2 b: There is a significant difference between generation X and generation Y 
on feedback from supervisor factor. 

H2 c: There is a significant difference between generation X and generation Y 
on compensation factor. 

H2 d: There is a significant difference between generation X and generation Y 
on the relationship between co-worker and supervisor factor. 

H2 e: There is a significant difference between generation X and generation Y 
on the working condition factor. 
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H3: There is a significant difference between generation X and generation Y 
on job motivation. 

 

RESEARCH METHODOLOGY 
 

This chapter provides the blueprint which the researcher used to conduct the 
study. It describes the research design, the sampling design, the data collection 
method, research procedures and data analysis methods that were used in this 
study. 

 
 Research Design   
  The research design is composed of quantitative approach, This study is 
specifically analyze connection within the dependent variable (DV) which represents 
by job motivation (five factor of extrinsic motivation which are compensation, 
feedback  from supervisors, work condition,  with supervisor and co-worker, policy 
and administration and five factor of intrinsic motivation that are recognition, 
achievement, advancement, the work itself, responsibility) and the independent 
variables (IV) which represent by generation diversity which are generation X and 
Generation Y. The study will comprise descriptive and inferential statistics. The 
quantitative method will be used because it allows statistical analysis to ensure 
reliability and validity of the data (Ghauri & Gronhaug, 2005). The questionnaires will 
be used to collect the data to determine the relationship between independent 
variables and dependent variables of this study. Thus, data will be collected from a 
number of generation X and generation Y working in the cooperatives sector in 
immigration office Suvarnabhumi airport, Thailand. This paper will be studied in 
seven divisions of Thai immigration officer which are Immigration division 2, General 
staff-subdivision, Arrival immigration subdivision, Departure immigration sub-division, 
Visa on arrival sub-division, Transit sub-division, Investigation and suppression sub-
division. 
 



789 
 

บทความการศึกษาวิชาการศึกษาค้นควา้อิสระของ 
นักศกึษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก  

Population and Sample Size  

According to Blumberg, Cooper, and Schindler (2005) a population is the 

total collection of elements about which the author wishes to make some 
inferences. In this study the population that is used is immigration officers that work 
in Suvarnabhumi airport. There are about 1034 officers.     

This study used stratified (random) sampling technique. According to 
Denscombe (2003), a stratified random sample can be defined as one in which every 
member of the population has an equal chance of being selected in relation to their 
proportion within the total population. With the population of 1,000 employees and 
95% confidence level, the sample size is suggested to 286. 

 
Data Collection 
 The instrument in this study for collecting data is a questionnaire. The target 
population to be surveyed will consist of 286 full- time employees, both male and 
female, working currently in seven divisions of immigration office at Suvarnabhumi 
airport. A total of 286 questionnaires will be distributed by seven divisions of 
immigration officers respectively. Demographic information will include the 
participants gender, marital status, Generation X and generation Y that derived from 
the year of birth, working experience. Primary data was collected. The questionnaire 
consisted of both closed questions and open-ended questions. The author has 
contact with immigration officer and takes a questionnaire to distribute to people in 
that area. The author distributes the questionnaire about 287 sets and returns back 
in complete 100% of 287 questionnaires. Regarding the covid situation the author 
needs to distribute the surveys via an online channel which is google form.  
  
Data Analysis   
 In this paper quantitative data was analyzed. The author uses a statistic as follow:  

1) Descriptive statistics such as distribution about frequency, percent, mean, 
Standard deviation 

2) Inferential statistics such as t-test (independent samples) by using the 
Statistical package for the social sciences (SPSS).  
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Results and Findings 
This chapter represents descriptive statistics, examining models and 

hypotheses. The descriptive statistics which are characteristics of sample, mean and 
standard deviation score of variables. For the result of examining the model and 
hypothesis testing will use the independent t-test for comparison between two 
generations which are generation X and generation Y that have significant differences 
on intrinsic and extrinsic motivation. 

 
Response Rate 

The respondent target was in 7 sub-division in immigration division 2 at 
Suvarnabhumi airport with a total population of 1034 from 287 respondents, 290 
respondents were fully filled with every question. The respondent yield of this study 
was 101% which means adequate for the target population. 

 
Descriptive Analysis 

This part presented about the general information from respondents that 
participated in this paper, which is immigration bureau at Suvarnabhumi airports 
consisting of gender, marital status, work experience, job hopping frequency by using 
the basis of sample mean and sample standard deviation. 

In here, whether the respondent is belonged to X generation or Y generation 
is derived from the year they were born. Generation Y is derived from the year they 
were born between 1981 - 2000. the generation X is derived from years between 
1961-1980 and for generation Y is derived from year 1981-2000. There are 157 
respondents of generation X and 133 respondents of generation Y. According to the 
data collected, majority of the respondents are females, and it is 60.9% 

The majority of the sample was single with 52.7 % rate. It is approximately 
41.2% of the entire respondents was marriage. There were only 6.1% of employees 
has other marital status 

Majority of the respondents have more than 5 years of working experience. It 
is approximately 55.1%. There is only 1.4% respondents have less than 1 year of 
working experience.  
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When considering the job hopping, the majority of respondents has changed 
their job 2 or 3 time which count in 33.0%. There is only 6.8 % of respondents has 
change their job for more than 5 times 
 
Table 1 Summary of Motivation Level for Generation X and Generation Y 
 

Job motivation Factors 
Mean Extents of Satisfaction 

Generation 
X 

Generation 
Y 

Generation 
X 

Generation 
Y 

Intrinsic factor 
Achievement 4.25 4.12 High High 
Recognition 4.03 3.94 High High 
Responsibility 4.61 4.40 High High 
The work itself 3.76 3.20 High Moderate 
Advancement 3.23 2.92 Moderate Moderate 
Extrinsic factor 
Company policy and 
administration 

3.86 3.48 
High Moderate 

Feedback from supervisor 3.67 3.46 High Moderate 
Compensation 3.35 2.51 Moderate Moderate 
Relationships between co-
worker and supervisor 

4.14 4.16 
High High 

working conditions 3.72 3.52 High Moderate 
 

The findings as shown in Table 1 show that significant differences on level of 
Extrinsic Factors for Generation X and Generation Y. Generation X respondents found 
to have high level of motivation on Achievements, Recognition, Responsibility, Work 
Itself and moderate motivation for Advancements under Intrinsic Factors; while high 
satisfaction with Company Policy and Administration, Feedback from supervisor, 
Relationships between co-worker and supervisor, Working condition and moderate 
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satisfaction with Compensation under Extrinsic Factors. In contrast, Generation Y 
respondents were found high level on Achievement, Recognition, Responsibility and 
moderate motivation in Work Itself and Advancement that categorized under Intrinsic 
Factors; while moderately motivation for four extrinsic factors: Work Condition, 
Company Policy and Administration, compensation and only one factor under 
extrinsic factor that is high level which is Relationship between co-worker and 
supervisor. 

 
Testing of Hypothesis 

Independent sample t-tests were used to study the difference between 
generation X and generation Y on job motivation. Then to understand their different 
extrinsic and intrinsic factors and developed the organization to retain the employee 
in every generation and made them work together. 
 
Independent Sample t-test 

The data that related in the study of the difference between generation X 
and generation Y on job motivation were statistically analyzed by t-test analysis 
model. The independent sample t-test supports hypothesis 1c, hypothesis 1d, 
hypothesis 1e, hypothesis 2a and hypothesis 2c. The overall model was statistically 
significant at p value 0.046 (p<0.05). Therefore, there is a significant difference 
between generation X and generation Y on job motivation.  

To examine advance hypothesis has shown in table 2 
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Table 2 Independent Sample t-test Result for Intrinsic Factor and Extrinsic Factor 
 

Independent Sample Test 

Job Motivation 

Lavene’ Test for 
Equality of 
Variances 

 

F Sig. t Sig.(2tailed) 

Intrinsic factor 
Achievement Equal variances 

assumed 
0.345 0.557 1.942 0.053 

Equal variances not 
assumed 

  1.947 0.053 

Recognition Equal variances 
assumed 

3.852 0.051 1.130 0.260 

Equal variances not 
assumed 

  1.115 0.266 

Responsibility Equal variances 
assumed 

4.500 0.035 3.319 0.001 

Equal variances not 
assumed 

  3.268 0.001** 

The work itself Equal variances 
assumed 

12.465 0.000 5.416 0.000 

Equal variances not 
assumed 

  5.297 0.000** 

Advancement Equal variances 
assumed 

3.752 0.054 2.590 0.010** 

Equal variances not 
assumed 

  2.562 0.011 
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Table 2 (Continued) 
 

Independent Sample Test 

 Lavene’ Test for 
Equality of 
Variances 

 

 F Sig. t Sig.(2tailed) 

Extrinsic factor 
Company policy 
and administration 

Equal variances 
assumed 

1.689 0.195 4.099 0.000** 

Equal variances 
not assumed 

  4.050 0.000 

Feedback from 
supervisor 

Equal variances 
assumed 

4.461 0.036 1.788 0.075 

Equal variances 
not assumed 

  1.765 0.079 

Compensation Equal variances 
assumed 

5.345 0.021 7.694 0.000 

Equal variances 
not assumed 

  7.582 0.000** 

Relationship 
between co-
workers and 
supervisors. 

Equal variances 
assumed 

0.055 0.815 -0.303 0.762 

Equal variances 
not assumed 

  -0.302 0.763 

Working condition Equal variances 
assumed 

0.009 0.925 1.898 0.059** 

Equal variances 
not assumed 

  1.898 0.059 

 
To examine hypothesis 1, hypothesis 2 and hypothesis 3 see table 3 
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Table 3 Independent Sample t-test Result for Job Motivation 
 

Independent Sample Test 

Job Motivation 

Lavene’ Test for 
Equality of 
Variances 

 

F Sig. t Sig.(2tailed) 

Intrinsic factor Equal variances 
assumed 

1.416 0.235 -0.975 0.330 

Equal variances 
not assumed 

  -0.983 0.321 

Extrinsic factor Equal variances 
assumed 

0.904 0.343 -2.664 0.008** 

Equal variances 
not assumed 

  -2.686 0.008 

Mean Equal variances 
assumed 

2.193 0.140 -2.001 0.046** 

Equal variances 
not assumed 

  -2.025 0.044 

 
Table 2 presented the result to prove hypothesis1, hypothesis 2 and 

hypothesis 3 there are the detail below 
H1: there is a significant difference of X and Y generation on intrinsic factor 
The value of Levene’s Test for Equality of Variance is 0.235 and is higher than 

0.05, then the row labeled Equal variances assumed are further being referred. Since 
results arrived from t-test have detected significance where sig (2-tailed) value=0.330 
and p >0.05, then the null hypothesis is accepted, and hypothesis 1 is rejected. 
Therefore, this paper proved that there is no significant difference between X and Y 
generation on intrinsic factors. 

 



796 
 

บทความการศึกษาวิชาการศึกษาค้นควา้อิสระของ 
นักศกึษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก  

H2: there is a significant difference of X and Y generation on Extrinsic factor 
The value of Levene’s Test for Equality of Variance is 0.343 and is higher than 

0.05, then the row labeled Equal variances assumed are further being referred. Since 
results arrived from t-test have detected significance where sig (2-tailed) value=0.008 
and p <0.05, then the null hypothesis is rejected, and hypothesis 2 is accepted. 
Therefore, this paper proved that there is a significant difference between X and Y 
generation on extrinsic factors. 

H3: there is a significant difference of X and Y generation on job motivation 
The value of Levene’s Test for Equality of Variance is 0.140 and is higher than 

0.05, then the row labeled Equal variances assumed are further being referred. Since 
results arrived from t-test have detected significance where sig (2-tailed) value=0.046 
and p <0.05, then the null hypothesis is rejected, and hypothesis 3 is accepted. 
Therefore, this paper proved that there is a significant difference between the X and 
Y generation on job motivation. 

 

DISCUSSION AND RECOMMENDATION 
 
This chapter describes the conclusion, discussion of the finding and 

recommendation for decision makers in this immigration office to develop their 
organization in terms of employee retention, generation diversity and job motivation 
of employees.  

 
Discussion 

This paper aims to study about the different between generation X and 
generation Y on job motivation in immigration bureau division 2. The results of this 
study exposed that there is a significant different between generation X and 
generation Y on job motivation. The following result of this paper is based on 
independent sample t-test analysis. 

For H1: There is a significant difference between generation X and generation 
Y on Intrinsic motivation was rejected by statistically analysis which mean that 
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generation X and Y have the similarity about intrinsic motivation. The result of this 
hypotheses was inappropriate with the previous research according to Kian and 
Yusoff (2012) study about generation different in work motivation from developing 
country perspective found that intrinsic factor between generation X and generation 
y was statistically significant different. 

For H1a: There is a significant difference between generation X and generation 
Y on achievement factor was rejected by statistically analysis which mean that 
generation X and Y have the similarity about achievement motivation. The result of 
this hypotheses was inappropriate with the previous research according to Eragani 
and Gamage (2019) study about the generational gap and its impact on employee 
motivation found that achievement factor between generation X and generation Y 
was not statistically significant different. 

Next is H1b: There is a significant difference of generation X and generation 
Yon recognition factor was rejected by statistically analysis which mean that 
generation X and Y have the similarity about recognition motivation. The result of 
this hypotheses was appropriated with the previous research according to Eragani 
and Gamage (2019) study about the generational gap and its impact on employee 
motivation found that recognition factor between generation X and generation Y was 
not statistically significant different. 

Whereas H1c: There is a significant difference of generation X and generation 
Y on responsibility factor was accepted by statistically analysis which mean that 
generation X and Y have the significant different on responsibility motivation.  

H1d: There is a significant difference of generation X and generation Yon the 
work itself factor was accepted by statistically analysis which mean that generation X 
and Y have the significant different on the work itself motivation. The result of this 
hypotheses was appropriated with the previous research according to Eragani and 
Gamage (2019) study about the generational gap and its impact on employee 
motivation found that recognition factor between generation X and generation Y was 
statistically significant different. 
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H1e: There is a significant difference of generation X and generation Y on 
advancement factor was accepted by statistically analysis which mean that 
generation X and Y have the significant different on advancement motivation. The 
result of this hypotheses was appropriated with the previous research according to 
Eragani and Gamage (2019) study about the generational gap and its impact on 
employee motivation found that recognition factor between generation X and 
generation Y was statistically significant different. 

H2 There is a significant difference of generation X and generation Y on 
extrinsic motivation was accepted by statistically analysis which mean that 
generation X and Y have the significant different on Extrinsic motivation. The result of 
this hypotheses was appropriated with the previous research according to Kian and 
Yusoff (2012) study about generation different in work motivation from developing 
country perspective found that extrinsic factor between generation X and generation 
y was statistically significant different. 

H2a: There is a significant difference of generation X and generation Yon 
company policy and administration factor was accepted by statistically analysis 
which mean that generation X and Y have the significant different on company policy 
and administration motivation. The result of this hypotheses was appropriated with 
the previous research according to Kian and Yusoff (2012) study about generation 
different in work motivation from developing country perspective found that extrinsic 
factor between generation X and generation Y was statistically significant different. 

H2b: There is a significant difference of generation X and generation Y on 
feedback from supervisor factor was rejected by statistically analysis which mean 
that generation X and Y have the similarity on feedback from supervisor motivation. 
The result of this hypotheses was appropriated with the previous research according 
Bristow, Amyx, Castleberry, and Cochran (2011) study about a cross-generational 
comparison of motivation factors in a sale career among gen-x and gen-y college 
students found that feedback from supervisor factor between generation X and 
generation Y was not significantly different. 
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H2c: There is a significant difference of generation X and generation Y on 
compensation factor was accepted by statistically analysis which mean that 
generation X and Y have the significant different on compensation motivation. The 
result of this hypotheses was appropriated with the previous research according to 
Kian and Yusoff (2012) study about generation different in work motivation from 
developing country perspective found that compensation and salary factor between 
generation X and generation Y was statistically significant different. 

H2d: There is a significant difference of generation X and generation Y on 
relationship between co-worker and supervisor factor was rejected by statistically 
analysis which mean that generation X and Y have the similarity on relationship 
between co-worker and supervisor motivation. The result of this hypotheses was 

appropriated with the previous research according Bristow et al., (2011) study about 

a cross-generational comparison of motivation factors in a sale career among gen-x 
and gen-y college students found that feedback from supervisor factor between 
generation X and generation Y was not significantly different. 

H2e: There is a significant difference of generation X and generation Y on 
working condition factor was rejected by statistically analysis which mean that 
generation X and Y have the similarity on working condition motivation. The result of 
this hypotheses was inappropriate with the previous research according to Kian and 
Yusoff (2012) study about generation different in work motivation from developing 
country perspective found that compensation and salary factor between generation 
X and generation Y was statistically significant different. 

H3: There is a significant difference of generation X and generation Y on job 
motivation was accepted by statistically analysis which mean that generation X and Y 
have the significant different on job motivation. The result of this hypotheses was 
appropriated with the previous research according to Kian and Yusoff (2012) study 
about generation different in work motivation from developing country perspective 
found that both Intrinsic and extrinsic factor between generation X and generation Y 
was statistically significant different. And inappropriate with Gursoy, Maier and Chi 
(2008) found out that there is no significant differences between the motivation 
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factors of Generation X and Generation Y. According to Acar (2014) study about do 
intrinsic and extrinsic motivation factors differ for generation X and generation Y? was 
found that there is no significant different between generation X and generation Y on 
work motivation. 

 
Recommendation 

The finding of this study is mainly discussing about the difference between 
generation X and generation Y on employee motivation. In these days human 
resource management should add the generation diversity to consider. The manager 
often assume that employees are resigned from their jobs because they are 
dissatisfied with the work. Therefore, the manager increases benefit packages in an 
effort to keep employees happy and financially comfortable. In fact, there may be 
any other reason behind turnover rate of employee. The managers should make 
these two groups interact well with each other. First step is the manager should 
understand them. The manager should have a deep understanding of their 
employees, and they should put themselves in their employees’ shoes to see the 
employee perspective on the company. the manager should be concern about the 
structure of their workforce. Their preferences are influenced by the generation they 
belong to, so the purpose of the manager is to identify the needs and desires of the 
employees and serve them. Next is the manager should serve their need. 

When the manager understands what the subordinates want. He or she will 
know how to motivate employees to perform effectively by serving them their 
needs.  

 
Recommendation for Practitioner Level 

For this organization based on the result of this study generation X give 
precedence to advancement factor on intrinsic factor. On the other hand, generation 
Y give precedence to the work itself and advancement factor of intrinsic factor. For 
Extrinsic factor this organization should develop in many branches. Generation X not 
satisfaction on the salary and compensation in this organization. On the other hand, 
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generation Y not satisfaction all factor but they are though only relationship between 
co-worker and supervisors in these organization already good enough. Which mean 
that new generation might not well motivated with the old system. This organization 
should improve to retention the employee and reduce turnover rate of employees. 

 
Extrinsic Factors  

Based on this study, the result has shown that generation X and Y are not 
well motivate about compensation and salary. To motivate younger workers, the 
manager needs to make the extrinsic factor to be attractive. This means that salaries 
should be at minimum, healthcare benefits are also important. Other welfare such as 
renovate residence, provide the equipment that was new and adequate for every 
employee in the work area. build the rec room for decrease the stress in a workplace 
or having the coffee corner. The sequence of work routine should be clear and not 
complicated. 

 
Intrinsic Factors  

Based on this study, the result has shown that generation X and Y are not 
well motivate about the advancement and the work itself factor. To motivate 
younger workers, the manager needs to make the intrinsic factor to be attractive. 
This means that promotions should be provided, and in cases where they cannot be, 
growth opportunities such as job enrichment and the monetary rewards that come 
with them should be provided as an alternative. Provide scholarships for further 
studies to comeback to develop the organization or provide a promotion exam every 
year. 

Manager should offer flexible work arrangements to employees. By providing 
the work from home to reduce workload and use the paperless in the office to 
reduce the delayed and outdated order. However, organizations should provide 
opportunities for their entire workforce to participate in decision making and have 
discretion in how they perform their jobs. 
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Recommendation for Future Study 
This study is a study of employee motivation only in two generation which is 

Generation X and Generation Y within Immigration Bureau organization only. To see 
the clear difference between generation. The further study should study the 
motivation of employee in each generation (baby boomer, generation X, generation 
Y, generation Z) across the country or in another organization to see trends across 
the country whether they have different opinions or not. 
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