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การศึกษาค้นคว้าอิสระท่ีรวบรวมอยู่ในรายงานฉบับนี้เป็นผลผลิตของการศึกษาในรายวิชา 
รศ 9000 ซึ่งเป็นรายวิชาหนึ่งในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ การลงทะเบียนในรายวิชา รศ 9000 เพื่อด าเนินการจัดท า  
การค้นคว้าอิสระได้นั้น นักศึกษาในหลักสูตรต้องผ่านการเรียนจนครบ 12 รายวิชาตามท่ีหลักสูตร
ก าหนด เพื่อนักศึกษาจะได้น าองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในการเรียนแต่ละรายวิชามาประยุกต์ใช้เพื่อ
การตั้งโจทย์วิจัย เลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับการศึกษา รวมถึงการน าแนวคิด  ทฤษฎี 
มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อผลิตค าอธิบายและความรู้ท่ีเกิดขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าของตัวนักศึกษาเอง 
รายงานฉบับนี้จึงเป็นเสมือนแหล่งรวบรวมความรู้ ท่ีนักศึกษาผลิตข้ึน  พร้อมกับเป็นแหล่งข้อมูล
เผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวให้แก่สาธารณชนท่ีสนใจ  

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ังจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
รุ่นท่ี 29 มีผู้จัดท าการศึกษาค้นคว้าอิสระจ านวน 44 คน ซึ่งมีประสบการณ์การท างานท้ังในหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการ กระจายอยู่ในบริเวณภาคใต้ อาทิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ 
ภูเก็ต และพังงา ประสบการณ์จากการท างานของนักศึกษาได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นหัวข้องานศึกษา
ค้นคว้าท่ีหลากหลาย ซึ่งสะท้อนให้เห็นความสนใจของนักศึกษาท่ีมีอย่างหลากหลาย รวมถึงศักยภาพ
ของอาจารย์ท่ีปรึกษาซึ่งสามารถรองรับความสนใจดังกล่าวได้ หากจ าแนกอย่างคร่าว ๆ ตามหลักวิชา
ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาสามารถแบ่งได้เป็น 5 กลุ่มคือ 
การศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์นโยบายท้ังในระดับชาติและในระดับพื้นท่ีภาคใต้ การศึกษาท่ี
เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายใน
องค์การลักษณะต่าง ๆ การศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ภาครัฐหรือภาคเอกชน และการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการคลังท้ังในระดับมหภาคและจุลภาค  

การศึกษาค้นคว้าอิสระท่ีรวบรวมอยู่ในรายงานฉบับนี้ผ่านกระบวนการดูแลและตรวจสอบ
คุณภาพทางวิชาการในหลายข้ันตอน เริ่มต้ังแต่การดูแลให้ค าปรึกษาทางวิชาการจากอาจารย์
ท่ีปรึกษา จ านวน 6 ท่าน รวมถึงทางศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานียังได้จัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิท้ังภายใน
และภายนอก จ านวน 8 ท่าน มาวิพากษ์และเสนอแนะค าแนะน าต่อการศึกษาค้นคว้าอิสระ เมื่อวันท่ี 
4 ธันวาคม 2564 นอกจากนั้นทางเจ้าหน้าท่ีของศูนย์ได้ช่วยตรวจตราและแก้ไขรูปแบบการจัดพิมพ์
การศึกษาค้นคว้าให้อยู่ในมาตรฐานทางวิชาการท่ีถูกต้อง เมื่อการด าเนินการแล้วเสร็จผลการศึกษา
ค้นคว้าอิสระถูกน าไปเผยแพร่ไว้ในฐานข้อมูลออนไลน์ของทางคณะฯ ท่านท่ีสนใจสามารถสืบค้นได้ท่ี 
http://www.gspa.nida.ac.th 
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ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ังจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ ยวข้องท่ีท าให้รายงาน
การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จออกมาเผยแพร่แก่สาธารณชนได้ ท้ังท่านผู้บริหารคณะ คณาจารย์ 
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การศึกษาค้นคว้าอิสระ เจ้าหน้าที่ศูนย์ ตลอดจนนักศึกษา
ทุกท่านท่ีมีความเพียรพยายามเดินทางจนผลิตงานวิชาการของตนเองจนส าเร็จ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ประโยชน์จากการศึกษาค้นคว้าอิสระเหล่านี้จะช่วยพัฒนาสังคมสืบไป  

 
ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ังจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนวิชำ รศ 9000 กำรค้นคว้ำอิสระ 

นักศึกษำหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต ภำคพิเศษ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี รุ่นที่ 29 
คณะรัฐประศำสนศำสตร์ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 

วันเสำร์ที่ 4 ธันวำคม 2564 เวลำ 08.00 - 17.30 น. 
แบบออนไลน์ ผ่ำนโปรแกรม Microsoft Teams 

ห้อง 1  รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร / รศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย / ผศ.ดร.เจษฎา นกน้อย / 
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ (บ่าย) 

ห้อง 2  รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ / อ.ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์ / ผศ.ดร.นิติ  มณีกาญจน์ /   
รศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก (บ่าย) 

เช้ำ (น ำเสนอ 10 นำที / ตอบขอ้ซักถำม 10 นำที) 
เวลา 08.00 - 08.20 น. ลงทะเบียน 
 08.20 - 08.30 น. พิธีเปิดการน าเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
    โดย ผู้อ านวยการหลักสูตร อาจารย์ ดร.ชุมพล  อุ่นพัฒนาศิลป์ 
 09.00 - 10.00 น. นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
    - ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 10.00 - 10.30 น. พักเบรก 
 10.30 - 12.00 น. นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
    - ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
บ่าย  (น าเสนอ 10 นาที / ตอบข้อซักถาม 10 นาที) 
เวลา 13.00 - 14.30 น. นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย 
    - ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 14.30 - 15.00 น. พักเบรก 
 15.00 - 17.00 น. นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย   
    - ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 17.00 น.  ปิดการน าเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ  

หมำยเหตุ : การแต่งกายสุภาพ เส้ือตัวในสีขาว สวมสูททับ  
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(7) 

 
ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนวิชำ รศ 9000 กำรค้นคว้ำอิสระ 

นักศึกษำหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต ภำคพิเศษ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี รุ่นที่ 29 
คณะรัฐประศำสนศำสตร์ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 

วันเสำร์ที่ 4 ธันวำคม 2564 เวลำ 08.00 - 17.30 น. 
แบบออนไลน์ ผ่ำนโปรแกรม Microsoft Teams 

ห้อง 1  รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร / รศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย / ผศ.ดร.เจษฎา นกน้อย / 
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ (บ่าย) 

ห้อง 2  รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ / อ.ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์ / ผศ.ดร.นิติ  มณีกาญจน์ /   
รศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก (บ่าย) 

เช้ำ (น ำเสนอ 10 นำที / ตอบขอ้ซักถำม 10 นำที) 
เวลา 08.00 - 08.20 น. ลงทะเบียน 
 08.20 - 08.30 น. พิธีเปิดการน าเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
    โดย ผู้อ านวยการหลักสูตร อาจารย์ ดร.ชุมพล  อุ่นพัฒนาศิลป์ 
 09.00 - 10.00 น. นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
    - ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 10.00 - 10.30 น. พักเบรก 
 10.30 - 12.00 น. นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
    - ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
บ่าย  (น าเสนอ 10 นาที / ตอบข้อซักถาม 10 นาที) 
เวลา 13.00 - 14.30 น. นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย 
    - ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 14.30 - 15.00 น. พักเบรก 
 15.00 - 17.00 น. นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย   
    - ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 17.00 น.  ปิดการน าเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ  

หมำยเหตุ : การแต่งกายสุภาพ เส้ือตัวในสีขาว สวมสูททับ  
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(8) 

 
ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนวิชำ รศ 9000 กำรค้นคว้ำอิสระ 

นักศึกษำหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต ภำคพิเศษ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี รุ่นที่ 29 
คณะรัฐประศำสนศำสตร์ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 

วันเสำร์ที่ 4 ธันวำคม 2564 เวลำ 08.30 - 17.00 น. 
แบบออนไลน์ ผ่ำนโปรแกรม Microsoft Teams 

 
ห้อง 1  รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร / รศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย / ผศ.ดร.เจษฎา นกน้อย 
ช่วงเช้ำ (น ำเสนอ 10 นำที / ตอบข้อซักถำม 10 นำที) 

เวลา 08.00 - 08.20 น.  ลงทะเบียน 
 08.20 - 08.30 น.  พิธีเปิดการน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย 
    โดย ผู้อ านวยการหลักสูตรฯ อาจารย์ ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์   

08.30 - 08.40 น. นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย   
นายกิตติพงศ์ หยูนิษ 

08.40 - 08.50 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ท่ีปรึกษา   ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต 
หัวข้อ   ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการงานทะเบียนและ
บัตรประจ าตัวประชาชน ณ จุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอ..ยิ้ม 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี 

08.50 - 09.00 น. นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายครรชิต อมรแก้ว 

 09.00 - 09.10 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ท่ีปรึกษา   รศ.พ.ต.อ. ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา 

 หัวข้อ   ความเครียดและการจัดการความเครียดในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ เรือนจ า
กลางสุราษฎร์ธานี 
 
 

(9) 

ห้อง 1  รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร / รศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย / ผศ.ดร.เจษฎา นกน้อย 
ช่วงเช้ำ (น ำเสนอ 10 นำที / ตอบข้อซักถำม 10 นำที) 

 09.10 - 09.20 น. นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นางสาวณัฐชยา ฝ่ังชลจิตร 

 09.20 – 09.30 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ท่ีปรึกษา  รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร 
หัวข้อ   สถานการณ์เศรษฐกิจครัวเรือนก่อนและหลังเกิดวิกฤต 
โควิด-19 ของเกษตรกรในหมู่บ้านหนองจิก ต าบลตะเคียนทอง 
อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

09.30 - 09.40 น. นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย   
นางสาวดวพร พวงเจริญ 

 09.40 - 09.50 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ท่ีปรึกษา  ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต 

 หัวข้อ   บทบาทของก านันในการช่วยเหลือราชการในการดูแล 
ประชาชน กรณีศึกษาจังหวัดชุมพร 

 09.50 - 10.00 น. นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย   
พ.ต.ท.หญิงนาฏยา พัฒน์ชู 

 10.00 - 10.10 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ท่ีปรึกษา  รศ.พ.ต.อ. ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา 

 หัวข้อ  ปัจจัยพื้นฐานท่ีส่งผลต่อภาวะหนี้สินของข้าราชการ 
ต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

10.10 - 10.30 น.   พักเบรก 
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ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนวิชำ รศ 9000 กำรค้นคว้ำอิสระ 

นักศึกษำหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต ภำคพิเศษ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี รุ่นที่ 29 
คณะรัฐประศำสนศำสตร์ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 

วันเสำร์ที่ 4 ธันวำคม 2564 เวลำ 08.30 - 17.00 น. 
แบบออนไลน์ ผ่ำนโปรแกรม Microsoft Teams 

 
ห้อง 1  รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร / รศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย / ผศ.ดร.เจษฎา นกน้อย 
ช่วงเช้ำ (น ำเสนอ 10 นำที / ตอบข้อซักถำม 10 นำที) 

เวลา 08.00 - 08.20 น.  ลงทะเบียน 
 08.20 - 08.30 น.  พิธีเปิดการน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย 
    โดย ผู้อ านวยการหลักสูตรฯ อาจารย์ ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์   

08.30 - 08.40 น. นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย   
นายกิตติพงศ์ หยูนิษ 

08.40 - 08.50 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ท่ีปรึกษา   ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต 
หัวข้อ   ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการงานทะเบียนและ
บัตรประจ าตัวประชาชน ณ จุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอ..ยิ้ม 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี 

08.50 - 09.00 น. นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายครรชิต อมรแก้ว 

 09.00 - 09.10 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ท่ีปรึกษา   รศ.พ.ต.อ. ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา 

 หัวข้อ   ความเครียดและการจัดการความเครียดในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ เรือนจ า
กลางสุราษฎร์ธานี 
 
 

(9) 

ห้อง 1  รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร / รศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย / ผศ.ดร.เจษฎา นกน้อย 
ช่วงเช้ำ (น ำเสนอ 10 นำที / ตอบข้อซักถำม 10 นำที) 

 09.10 - 09.20 น. นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นางสาวณัฐชยา ฝ่ังชลจิตร 

 09.20 – 09.30 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ท่ีปรึกษา  รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร 
หัวข้อ   สถานการณ์เศรษฐกิจครัวเรือนก่อนและหลังเกิดวิกฤต 
โควิด-19 ของเกษตรกรในหมู่บ้านหนองจิก ต าบลตะเคียนทอง 
อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

09.30 - 09.40 น. นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย   
นางสาวดวพร พวงเจริญ 

 09.40 - 09.50 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ท่ีปรึกษา  ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต 

 หัวข้อ   บทบาทของก านันในการช่วยเหลือราชการในการดูแล 
ประชาชน กรณีศึกษาจังหวัดชุมพร 

 09.50 - 10.00 น. นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย   
พ.ต.ท.หญิงนาฏยา พัฒน์ชู 

 10.00 - 10.10 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ท่ีปรึกษา  รศ.พ.ต.อ. ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา 

 หัวข้อ  ปัจจัยพื้นฐานท่ีส่งผลต่อภาวะหนี้สินของข้าราชการ 
ต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

10.10 - 10.30 น.   พักเบรก 

 

 

 

 



(10)(10) 

ห้อง 1  รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร / รศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย / ผศ.ดร.เจษฎา นกน้อย 
ช่วงเช้ำ (น ำเสนอ 10 นำที / ตอบข้อซักถำม 10 นำที) 

10.30 - 10.40 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นางสาวนิสากร หาญแท้ 

10.40 - 10.50 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ท่ีปรึกษา  รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร 

 หัวข้อ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลมะขามเต้ีย อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

10.50 - 11.00 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นางสาวบุบผา หลีรัตนะ   

 11.00 - 11.10 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ท่ีปรึกษา  รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร 

 หัวข้อ ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของ 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลบ้านแหลม อ าเภอบ้านแหลม  
จังหวัดเพชรบุรี 

11.10 - 11.20 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายปรเมศวร์ ศิริเพ ็ชร์ 

 11.20 – 11.30 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ท่ีปรึกษา   ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต 

 หัวข้อ ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อสถานศึกษา 
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าภี อ าเภอท้ายเหมือง  
จังหวัดพังงา 

 
 
 
 
 
 

(11) 

ห้อง 1  รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร / รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ / รศ.ดร.วีระวฒัน์ ปันนิตามัย /  
ผศ.ดร.เจษฎา นกน้อย 

ช่วงเช้ำ (น ำเสนอ 10 นำที / ตอบข้อซักถำม 10 นำที) 

11.30 - 11.40 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นางสาวปริญญาภรณ์ อภิญญาณกุล 

 11.40 - 11.50 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ท่ีปรึกษา  ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต 

 หัวข้อ  แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ 
บุคลากร เทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

11.50 - 12.00 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายปาณัสม์ ศรีไตรรัตน์ 

 12.00 - 12.10 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ท่ีปรึกษา  รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร 

 หัวข้อ  ความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในพื้นท่ี 
เทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

12.10 - 13.10 น.   พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
 
ห้อง 1  รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร / รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ / รศ.ดร.วีระวฒัน์ ปันนิตามัย /  

ผศ.ดร.เจษฎา นกน้อย 
ช่วงบ่ำย (น ำเสนอ 10 นำที / ตอบข้อซักถำม 10 นำที) 

13.10 - 13.20 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายพงศ์วัฒน์ สายแก้ว 

 13.20 - 13.30 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ท่ีปรึกษา   รศ.พ.ต.อ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา 

 หัวข้อ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเสพยาบ้าของเยาวชนในต าบล 
ไทรทอง อ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

 



(11)(10) 

ห้อง 1  รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร / รศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย / ผศ.ดร.เจษฎา นกน้อย 
ช่วงเช้ำ (น ำเสนอ 10 นำที / ตอบข้อซักถำม 10 นำที) 

10.30 - 10.40 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นางสาวนิสากร หาญแท้ 

10.40 - 10.50 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ท่ีปรึกษา  รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร 

 หัวข้อ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลมะขามเต้ีย อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

10.50 - 11.00 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นางสาวบุบผา หลีรัตนะ   

 11.00 - 11.10 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ท่ีปรึกษา  รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร 

 หัวข้อ ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของ 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลบ้านแหลม อ าเภอบ้านแหลม  
จังหวัดเพชรบุรี 

11.10 - 11.20 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายปรเมศวร์ ศิริเพ ็ชร์ 

 11.20 – 11.30 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ท่ีปรึกษา   ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต 

 หัวข้อ ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อสถานศึกษา 
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าภี อ าเภอท้ายเหมือง  
จังหวัดพังงา 

 
 
 
 
 
 

(11) 

ห้อง 1  รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร / รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ / รศ.ดร.วีระวฒัน์ ปันนิตามัย /  
ผศ.ดร.เจษฎา นกน้อย 

ช่วงเช้ำ (น ำเสนอ 10 นำที / ตอบข้อซักถำม 10 นำที) 

11.30 - 11.40 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นางสาวปริญญาภรณ์ อภิญญาณกุล 

 11.40 - 11.50 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ท่ีปรึกษา  ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต 

 หัวข้อ  แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ 
บุคลากร เทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

11.50 - 12.00 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายปาณัสม์ ศรีไตรรัตน์ 

 12.00 - 12.10 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ท่ีปรึกษา  รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร 

 หัวข้อ  ความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในพื้นท่ี 
เทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

12.10 - 13.10 น.   พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
 
ห้อง 1  รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร / รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ / รศ.ดร.วีระวฒัน์ ปันนิตามัย /  

ผศ.ดร.เจษฎา นกน้อย 
ช่วงบ่ำย (น ำเสนอ 10 นำที / ตอบข้อซักถำม 10 นำที) 

13.10 - 13.20 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายพงศ์วัฒน์ สายแก้ว 

 13.20 - 13.30 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ท่ีปรึกษา   รศ.พ.ต.อ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา 

 หัวข้อ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเสพยาบ้าของเยาวชนในต าบล 
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(12)(12) 

ห้อง 1  รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร / รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ / รศ.ดร.วีระวฒัน์ ปันนิตามัย /  
ผศ.ดร.เจษฎา นกน้อย 

ช่วงบ่ำย (น ำเสนอ 10 นำที / ตอบข้อซักถำม 10 นำที) 

13.30 - 13.40 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นางสาวพรธิดา วัชรคีรินทร์ 

13.40 - 13.50 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ท่ีปรึกษา  รศ.พ.ต.อ. ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา 

 หัวข้อ  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019  
ศึกษากรณี เทศบาลต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ 

13.50 - 14.00 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นางสาวองค์อร รัตนพันธ ์

14.00 - 14.10 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ท่ีปรึกษา  รศ.พ.ต.อ. ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา 

 หัวข้อ  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนักงานมหาวทิยาลัย 
ต่อองค์การ กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยในก ากับองรัฐระดับภาคใต้ 
ตอนบน 

14.10 - 14.20 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายศุภกิตต์ สังคโร 

 14.20 - 14.30 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
อาจารย์ท่ีปรึกษา  รศ.พ.ต.อ. ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา 

 หัวข้อ  การตัดสินใจใช้การก่อสร้างแบบ Pre-cast ของ 
ผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 
 
 
 
 

(13) 

ห้อง 1  รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร / รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ / รศ.ดร.วีระวฒัน์ ปันนิตามัย /  
ผศ.ดร.เจษฎา นกน้อย 

ช่วงบ่ำย (น ำเสนอ 10 นำที / ตอบข้อซักถำม 10 นำที) 

14.30 - 14.40 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายกฤตาภัค ชูช่วยสุวรรณ 

 14.40 - 14.50 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
อาจารย์ท่ีปรึกษา  ศ.ดร. อุดม ทุมโฆสิต 

 หัวข้อ  การปรับตัวของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
อันเนื่องมาจากวิกฤติโควิด - 19 ; กรณีสายการบินไทยแอร์เอเชีย 

14.50 - 15.00 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายวัทน์สิริ วิกรัยศักดา 

 15.00 - 15.10 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
อาจารย์ท่ีปรึกษา  รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร 

 หัวข้อ  ผลกระทบต่อการผลิตยางพาราของโรงงานอุตสาหกรรม 
ในสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 กรณีศึกษา  
บริษัท สุราษฎร์สิริพิริยะ (1999) จ ากัด  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

15.10 - 15.30 น.   พักเบรก 

15.30 - 15.40 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นางสาวศศิมา มิศกาชีพ   

 15.40 - 15.50 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
อาจารย์ท่ีปรึกษา  รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร 

 หัวข้อ  การศึกษาการเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19  
ของประชาชนในต าบลจันดี อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
 



(13)(12) 

ห้อง 1  รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร / รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ / รศ.ดร.วีระวฒัน์ ปันนิตามัย /  
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 14.20 - 14.30 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 
 
 
 
 

(13) 
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14.30 - 14.40 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายกฤตาภัค ชูช่วยสุวรรณ 

 14.40 - 14.50 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
อาจารย์ท่ีปรึกษา  ศ.ดร. อุดม ทุมโฆสิต 

 หัวข้อ  การปรับตัวของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
อันเนื่องมาจากวิกฤติโควิด - 19 ; กรณีสายการบินไทยแอร์เอเชีย 

14.50 - 15.00 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายวัทน์สิริ วิกรัยศักดา 

 15.00 - 15.10 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
อาจารย์ท่ีปรึกษา  รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร 

 หัวข้อ  ผลกระทบต่อการผลิตยางพาราของโรงงานอุตสาหกรรม 
ในสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 กรณีศึกษา  
บริษัท สุราษฎร์สิริพิริยะ (1999) จ ากัด  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

15.10 - 15.30 น.   พักเบรก 

15.30 - 15.40 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นางสาวศศิมา มิศกาชีพ   

 15.40 - 15.50 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
อาจารย์ท่ีปรึกษา  รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร 

 หัวข้อ  การศึกษาการเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19  
ของประชาชนในต าบลจันดี อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
 



(14)(14) 

ห้อง 1  รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร / รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ / รศ.ดร.วีระวฒัน์ ปันนิตามัย /  
ผศ.ดร.เจษฎา นกน้อย 

ช่วงบ่ำย (น ำเสนอ 10 นำที / ตอบข้อซักถำม 10 นำที) 

15.50 - 16.00 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นางสาวรัตติมัย แพทอง 

16.00 - 16.10 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
    อาจารย์ท่ีปรึกษา  รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร 

หัวข้อ  คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรเทศบาลต าบลท่าชี  
อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 16.10 - 16.20 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายสมศักดิ์ ทวีทอง 

 16.20 - 16.30 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์ท่ีปรึกษา  ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต 
    หัวข้อ  การร้องทุกข์ของประชาชนต่อบริการงานส่วนการโยธา 

ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

16.30 - 16.40 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายสิริภักดิ์ จิรสัตย์สุนทร   

 16.40 - 16.50 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์ท่ีปรึกษา  รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร 
    หัวข้อ  ความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันตนเอง 

จากโรคโควิด-19 ของประชาชน กรณีศึกษาผู้มารับบริการ 
ท่ีว่าการอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  

 

 

 

(15) 

ห้อง 1  รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร / รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ / รศ.ดร.วีระวฒัน์ ปันนิตามัย /  
ผศ.ดร.เจษฎา นกน้อย 

ช่วงบ่ำย (น ำเสนอ 10 นำที / ตอบข้อซักถำม 10 นำที) 

16.50 - 17.00 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นางสาวสุธิดา โรจนตันติกุล 

 17.00 - 17.10 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์ท่ีปรึกษา  รศ.พ.ต.อ. ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา 
     หัวข้อ  ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันตนเอง 

ของประชาชนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลบ้านยาง ต าบลบ้านยาง อ าเภอคีรีรัฐนิคม  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  17.10 - 17.20 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นางสาวอันธิกา ไทยเอียด 

17.20 - 17.30 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์ท่ีปรึกษา  ศ.ดร. อุดม ทุมโฆสิต 
     หัวข้อ  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

ของบุคลากร ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

17.30 - 18.00 น.   ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตรฯ กล่ำวปิดกำรน ำเสนอผลงำนกำรศึกษำ 
ค้นคว้ำอิสระและให้ค ำแนะน ำกำรเตรียมตัวสอบประมวลควำมรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ : การแต่งกายสุภาพ เส้ือตัวในสีขาว สวมสูททับ  



(15)(14) 

ห้อง 1  รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร / รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ / รศ.ดร.วีระวฒัน์ ปันนิตามัย /  
ผศ.ดร.เจษฎา นกน้อย 

ช่วงบ่ำย (น ำเสนอ 10 นำที / ตอบข้อซักถำม 10 นำที) 

15.50 - 16.00 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นางสาวรัตติมัย แพทอง 

16.00 - 16.10 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
    อาจารย์ท่ีปรึกษา  รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร 

หัวข้อ  คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรเทศบาลต าบลท่าชี  
อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 16.10 - 16.20 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายสมศักดิ์ ทวีทอง 

 16.20 - 16.30 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์ท่ีปรึกษา  ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต 
    หัวข้อ  การร้องทุกข์ของประชาชนต่อบริการงานส่วนการโยธา 

ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

16.30 - 16.40 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายสิริภักดิ์ จิรสัตย์สุนทร   

 16.40 - 16.50 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์ท่ีปรึกษา  รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร 
    หัวข้อ  ความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันตนเอง 

จากโรคโควิด-19 ของประชาชน กรณีศึกษาผู้มารับบริการ 
ท่ีว่าการอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  

 

 

 

(15) 

ห้อง 1  รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร / รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ / รศ.ดร.วีระวฒัน์ ปันนิตามัย /  
ผศ.ดร.เจษฎา นกน้อย 

ช่วงบ่ำย (น ำเสนอ 10 นำที / ตอบข้อซักถำม 10 นำที) 

16.50 - 17.00 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นางสาวสุธิดา โรจนตันติกุล 

 17.00 - 17.10 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์ท่ีปรึกษา  รศ.พ.ต.อ. ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา 
     หัวข้อ  ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันตนเอง 

ของประชาชนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลบ้านยาง ต าบลบ้านยาง อ าเภอคีรีรัฐนิคม  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  17.10 - 17.20 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นางสาวอันธิกา ไทยเอียด 

17.20 - 17.30 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์ท่ีปรึกษา  ศ.ดร. อุดม ทุมโฆสิต 
     หัวข้อ  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

ของบุคลากร ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

17.30 - 18.00 น.   ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตรฯ กล่ำวปิดกำรน ำเสนอผลงำนกำรศึกษำ 
ค้นคว้ำอิสระและให้ค ำแนะน ำกำรเตรียมตัวสอบประมวลควำมรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ : การแต่งกายสุภาพ เส้ือตัวในสีขาว สวมสูททับ  



(16)(16) 

 
ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนวิชำ รศ 9000 กำรค้นคว้ำอิสระ 

นักศึกษำหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต ภำคพิเศษ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี รุ่นที่ 29 
คณะรัฐประศำสนศำสตร์ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 

วันเสำร์ที่ 4 ธันวำคม 2564 เวลำ 08.30 - 17.00 น. 
แบบออนไลน์ ผ่ำนโปรแกรม Microsoft Teams 

 
ห้อง 2  รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ / อ.ดร.ชุมพล อุ่นพฒันาศิลป์ / ผศ.ดร.นิติ  มณีกาญจน์    
ช่วงเช้ำ (น ำเสนอ 10 นำที / ตอบขอ้ซักถำม 10 นำที) 

เวลา 08.00 - 08.20 น.  ลงทะเบียน 
 08.20 - 08.30 น.  พิธีเปิดการน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย 
    โดย ผู้อ านวยการหลักสูตรฯ อาจารย์ ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์   

08.30 - 08.40 น. นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย   
นางสาวกนกวรรณ สิงห์สกุล 

08.40 - 08.50 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ท่ีปรึกษา   รศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย 

 หัวข้อ   การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา 
การขอรับเบี้ยความพิการในพื้นท่ีต าบลกะรน กรณีศึกษา  
เทศบาลต าบลกะรน จังหวัดภูเก็ต 

08.50 - 09.00 น. นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายกนกศักดิ ์รัตนูปกรณ์ 

 09.00 - 09.10 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ท่ีปรึกษา   ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต 

 หัวข้อ   การมีส่วนร่วมของประชานชนในการบ ารุงรักษาถนน 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเตย อ าเภอพุนพิน  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

(17) 

ห้อง 2  รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ / อ.ดร.ชุมพล อุ่นพฒันาศิลป์ / ผศ.ดร.นิติ  มณีกาญจน์    
ช่วงเช้ำ (น ำเสนอ 10 นำที / ตอบขอ้ซักถำม 10 นำที) 

 09.10 - 09.20 น. นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย   
นายกรกฎ ศรีทองกุล  

 09.20 - 09.30 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ท่ีปรึกษา  รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร 

 หัวข้อ   ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการด่ืมเครื่องด่ืม 
แอลกอฮอล์แล้วขับข่ีรถของประชาชนในท้องท่ีอ าเภอเมือง  
จังหวัดกระบี ่

09.30 - 09.40 น. นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย   
นางสาวกาญจนา บุญศรี 

 09.40 - 09.50 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ท่ีปรึกษา  รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร 

 หัวข้อ การศึกษามาตรการให้ความช่วยเหลือภาคธุรกิจ 
ในสถานการณ์โควิด 19 กรณีศึกษาร้านธุรกิจท้องถิ่นใน 
อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 09.50 - 10.00 น. นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย   
นางสาวขวัญหทัย บุญทิพย์ 

 10.00 - 10.10 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ท่ีปรึกษา  รศ.พ.ต.อ. ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา 

 หัวข้อ การให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกล  
เพื่อลดความแออัดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  
ของสภาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

10.10 - 10.30 น.   พักเบรก 
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ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนวิชำ รศ 9000 กำรค้นคว้ำอิสระ 

นักศึกษำหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต ภำคพิเศษ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี รุ่นที่ 29 
คณะรัฐประศำสนศำสตร์ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 

วันเสำร์ที่ 4 ธันวำคม 2564 เวลำ 08.30 - 17.00 น. 
แบบออนไลน์ ผ่ำนโปรแกรม Microsoft Teams 

 
ห้อง 2  รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ / อ.ดร.ชุมพล อุ่นพฒันาศิลป์ / ผศ.ดร.นิติ  มณีกาญจน์    
ช่วงเช้ำ (น ำเสนอ 10 นำที / ตอบขอ้ซักถำม 10 นำที) 

เวลา 08.00 - 08.20 น.  ลงทะเบียน 
 08.20 - 08.30 น.  พิธีเปิดการน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย 
    โดย ผู้อ านวยการหลักสูตรฯ อาจารย์ ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์   

08.30 - 08.40 น. นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย   
นางสาวกนกวรรณ สิงห์สกุล 

08.40 - 08.50 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ท่ีปรึกษา   รศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย 

 หัวข้อ   การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา 
การขอรับเบี้ยความพิการในพื้นท่ีต าบลกะรน กรณีศึกษา  
เทศบาลต าบลกะรน จังหวัดภูเก็ต 

08.50 - 09.00 น. นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายกนกศักดิ ์รัตนูปกรณ์ 

 09.00 - 09.10 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ท่ีปรึกษา   ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต 

 หัวข้อ   การมีส่วนร่วมของประชานชนในการบ ารุงรักษาถนน 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเตย อ าเภอพุนพิน  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

(17) 

ห้อง 2  รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ / อ.ดร.ชุมพล อุ่นพฒันาศิลป์ / ผศ.ดร.นิติ  มณีกาญจน์    
ช่วงเช้ำ (น ำเสนอ 10 นำที / ตอบขอ้ซักถำม 10 นำที) 

 09.10 - 09.20 น. นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย   
นายกรกฎ ศรีทองกุล  

 09.20 - 09.30 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ท่ีปรึกษา  รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร 

 หัวข้อ   ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการด่ืมเครื่องด่ืม 
แอลกอฮอล์แล้วขับข่ีรถของประชาชนในท้องท่ีอ าเภอเมือง  
จังหวัดกระบี่ 

09.30 - 09.40 น. นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย   
นางสาวกาญจนา บุญศรี 

 09.40 - 09.50 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ท่ีปรึกษา  รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร 

 หัวข้อ การศึกษามาตรการให้ความช่วยเหลือภาคธุรกิจ 
ในสถานการณ์โควิด 19 กรณีศึกษาร้านธุรกิจท้องถิ่นใน 
อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 09.50 - 10.00 น. นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย   
นางสาวขวัญหทัย บุญทิพย์ 

 10.00 - 10.10 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ท่ีปรึกษา  รศ.พ.ต.อ. ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา 

 หัวข้อ การให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกล  
เพื่อลดความแออัดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  
ของสภาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

10.10 - 10.30 น.   พักเบรก 
 
 
 
 



(18)(18) 

ห้อง 2  รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ / อ.ดร.ชุมพล อุ่นพฒันาศิลป์ / ผศ.ดร.นิติ  มณีกาญจน์    
ช่วงเช้ำ (น ำเสนอ 10 นำที / ตอบขอ้ซักถำม 10 นำที) 

10.30 - 10.40 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นางสาวณัฏฐนันทน์ ตันติกฤตยา 

10.40 - 10.50 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ท่ีปรึกษา  รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร 

 หัวข้อ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีมีต่อ 
การประกอบกิจการประมงทะเล: กรณีศึกษาท้องท่ีจังหวัดภูเก็ต 

10.50 - 11.00 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นางสาวณิชา มณีดุลย์ 

 11.00 - 11.10 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ท่ีปรึกษา  รศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย 

 หัวข้อ การแก้ไขปัญหาระบบงานการปฏิบัติพิธีการส าหรับ 
เรือส าราญและกีฬา ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 กรณีศึกษาด่านศุลกากรกระบี่ 

11.10 - 11.20 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายทศพร พรพุทธานนท์ 

 11.20 - 11.30 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ท่ีปรึกษา   รศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย 

 หัวข้อ การประยุกต์การเรียนรู้จาการปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหา 
ข้อบกพร่องของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ ในการเสนอเรื่อง ความผิด 
วินัยการเงินการคลังของรัฐในระดับเขต ส านักงานการตรวจเงิน 
แผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 
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ห้อง 2  รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ / อ.ดร.ชุมพล อุ่นพฒันาศิลป์ / ผศ.ดร.นิติ  มณีกาญจน์    
ช่วงเช้ำ (น ำเสนอ 10 นำที / ตอบขอ้ซักถำม 10 นำที) 

11.30 - 11.40 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายบันลือศักดิ์ ทิพยชิต 

 11.40 - 11.50 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ท่ีปรึกษา  รศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย 

 หัวข้อ  การส ารวจทัศนคติของราษฎรใน ต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี  
จังหวัดพังงา ต่อการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน  
ผู้ใหญ่บ้าน ผ่านโทรศัพท์มือถือ 

11.50 - 12.00 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายปองพล ชุมศรี 

 12.00 - 12.10 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ท่ีปรึกษา  รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร 

 หัวข้อ  การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการแหล่งท่องเท่ียว 
ชุมชน กรณีศึกษาเขาขรม หมูท่ี่ 1 ต าบลคลองปราบ  
อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

12.10 - 13.10 น.   พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

ห้อง 2  รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ / รศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก / อ.ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์ /  
ผศ.ดร.นิติ มณีกาญจน์ 

ช่วงบ่ำย (น ำเสนอ 10 นำที / ตอบข้อซักถำม 10 นำที) 

13.10 - 13.20 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายปิยะพงษ์ สุวรรณชาติ 

 13.10 - 13.20 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ท่ีปรึกษา  รศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย 

 หัวข้อ  การศึกษาและวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบการจัดบริการ 
ทางการแพทย์ฉุกเฉินขององ์การบริหารส่วนต าบลน้ าพุกับองค์การ 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง 
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ห้อง 2  รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ / อ.ดร.ชุมพล อุ่นพฒันาศิลป์ / ผศ.ดร.นิติ  มณีกาญจน์    
ช่วงเช้ำ (น ำเสนอ 10 นำที / ตอบขอ้ซักถำม 10 นำที) 

10.30 - 10.40 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นางสาวณัฏฐนันทน์ ตันติกฤตยา 

10.40 - 10.50 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ท่ีปรึกษา  รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร 

 หัวข้อ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีมีต่อ 
การประกอบกิจการประมงทะเล: กรณีศึกษาท้องท่ีจังหวัดภูเก็ต 

10.50 - 11.00 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นางสาวณิชา มณีดุลย์ 

 11.00 - 11.10 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ท่ีปรึกษา  รศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย 

 หัวข้อ การแก้ไขปัญหาระบบงานการปฏิบัติพิธีการส าหรับ 
เรือส าราญและกีฬา ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 กรณีศึกษาด่านศุลกากรกระบี่ 

11.10 - 11.20 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายทศพร พรพุทธานนท์ 

 11.20 - 11.30 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ท่ีปรึกษา   รศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย 

 หัวข้อ การประยุกต์การเรียนรู้จาการปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหา 
ข้อบกพร่องของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ ในการเสนอเรื่อง ความผิด 
วินัยการเงินการคลังของรัฐในระดับเขต ส านักงานการตรวจเงิน 
แผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 
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ห้อง 2  รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ / อ.ดร.ชุมพล อุ่นพฒันาศิลป์ / ผศ.ดร.นิติ  มณีกาญจน์    
ช่วงเช้ำ (น ำเสนอ 10 นำที / ตอบขอ้ซักถำม 10 นำที) 

11.30 - 11.40 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายบันลือศักดิ์ ทิพยชิต 

 11.40 - 11.50 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ท่ีปรึกษา  รศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย 

 หัวข้อ  การส ารวจทัศนคติของราษฎรใน ต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี  
จังหวัดพังงา ต่อการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน  
ผู้ใหญ่บ้าน ผ่านโทรศัพท์มือถือ 

11.50 - 12.00 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายปองพล ชุมศรี 

 12.00 - 12.10 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ท่ีปรึกษา  รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร 

 หัวข้อ  การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการแหล่งท่องเท่ียว 
ชุมชน กรณีศึกษาเขาขรม หมูท่ี่ 1 ต าบลคลองปราบ  
อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

12.10 - 13.10 น.   พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

ห้อง 2  รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ / รศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก / อ.ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์ /  
ผศ.ดร.นิติ มณีกาญจน์ 

ช่วงบ่ำย (น ำเสนอ 10 นำที / ตอบข้อซักถำม 10 นำที) 

13.10 - 13.20 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายปิยะพงษ์ สุวรรณชาติ 

 13.10 - 13.20 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ท่ีปรึกษา  รศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย 

 หัวข้อ  การศึกษาและวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบการจัดบริการ 
ทางการแพทย์ฉุกเฉินขององ์การบริหารส่วนต าบลน้ าพุกับองค์การ 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง 
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ห้อง 2  รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ / รศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก / อ.ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์ /  
ผศ.ดร.นิติ มณีกาญจน์ 

ช่วงบ่ำย (น ำเสนอ 10 นำที / ตอบข้อซักถำม 10 นำที) 

13.30 - 13.40 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายรัฐภัทร์ พัฒนาศิริรักษ์ 

13.40 - 13.50 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
    อาจารย์ท่ีปรึกษา  รศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย 

หัวข้อ  การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา 
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ของวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุราษฎร์พาณิชยการ 

 13.50 - 14.00 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายวัชรพงษ์ ชูวารี 

 14.00 - 14.10 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ท่ีปรึกษา  รศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย 

 หัวข้อ  การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี กรณีศึกษา 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองพา ต าบลคลองพา อ าเภอท่าชนะ  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

14.10 - 14.20 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายศราวุธ ศรีทองกุล 

14.20 - 14.30 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ท่ีปรึกษา  รศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย 

 หัวข้อ  การศึกษาความร่วมมือของเทศบาลต าบลบ้านใต้และ 
โรงพยาบาลเกาะพะงันในการบริหารศูนย์กักตัวโควิด-19 (LQ)  
ในเขตต าบลบ้านใต้ อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 
 
 

(21) 

ห้อง 2  รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ / รศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก / อ.ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์ /  
ผศ.ดร.นิติ มณีกาญจน์ 

ช่วงบ่ำย (น ำเสนอ 10 นำที / ตอบข้อซักถำม 10 นำที) 

14.30 - 14.40 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นางสาวสุธิษา เกษเพชร 

14.40 - 14.50 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ท่ีปรึกษา  รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร 
หัวข้อ  การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้บริการ
โครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี 

14.50 - 15.00 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายอภิสิทธิ์ แก้วพรรณราย 

 15.00 - 15.10 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
อาจารย์ท่ีปรึกษา  รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร 

 หัวข้อ  ผลกระทบจากโควิด - 19 ท่ีมีผลต่อธุรกิจไม้ยางพารา 
แปรรูป : กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 15.10 - 15.30 น.   พักเบรก 

 15.30 - 15.40 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายอัครเดช วัฒนปักษ์ 

 15.40 - 15.50 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
อาจารย์ท่ีปรึกษา  รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร 

 หัวข้อ  ผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของเช้ือโควิด-19 ต่อผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท  
ในพื้นท่ี หมู่ท่ี 1 ต าบลเกาะพะงัน อ าเภอเกาะพะงัน  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  

 

 



(21)(20) 

ห้อง 2  รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ / รศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก / อ.ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์ /  
ผศ.ดร.นิติ มณีกาญจน์ 

ช่วงบ่ำย (น ำเสนอ 10 นำที / ตอบข้อซักถำม 10 นำที) 

13.30 - 13.40 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายรัฐภัทร์ พัฒนาศิริรักษ์ 

13.40 - 13.50 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
    อาจารย์ท่ีปรึกษา  รศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย 

หัวข้อ  การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา 
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ของวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุราษฎร์พาณิชยการ 

 13.50 - 14.00 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายวัชรพงษ์ ชูวารี 

 14.00 - 14.10 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ท่ีปรึกษา  รศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย 

 หัวข้อ  การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี กรณีศึกษา 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองพา ต าบลคลองพา อ าเภอท่าชนะ  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

14.10 - 14.20 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายศราวุธ ศรีทองกุล 

14.20 - 14.30 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ท่ีปรึกษา  รศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย 

 หัวข้อ  การศึกษาความร่วมมือของเทศบาลต าบลบ้านใต้และ 
โรงพยาบาลเกาะพะงันในการบริหารศูนย์กักตัวโควิด-19 (LQ)  
ในเขตต าบลบ้านใต้ อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 
 
 

(21) 

ห้อง 2  รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ / รศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก / อ.ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์ /  
ผศ.ดร.นิติ มณีกาญจน์ 

ช่วงบ่ำย (น ำเสนอ 10 นำที / ตอบข้อซักถำม 10 นำที) 

14.30 - 14.40 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นางสาวสุธิษา เกษเพชร 

14.40 - 14.50 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ท่ีปรึกษา  รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร 
หัวข้อ  การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้บริการ
โครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี 

14.50 - 15.00 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายอภิสิทธิ์ แกว้พรรณราย 

 15.00 - 15.10 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
อาจารย์ท่ีปรึกษา  รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร 

 หัวข้อ  ผลกระทบจากโควิด - 19 ท่ีมีผลต่อธุรกิจไม้ยางพารา 
แปรรูป : กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 15.10 - 15.30 น.   พักเบรก 

 15.30 - 15.40 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายอัครเดช วัฒนปักษ์ 

 15.40 - 15.50 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
อาจารย์ท่ีปรึกษา  รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร 

 หัวข้อ  ผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของเช้ือโควิด-19 ต่อผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท  
ในพื้นท่ี หมู่ท่ี 1 ต าบลเกาะพะงัน อ าเภอเกาะพะงัน  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  

 

 



(22)(22) 

ห้อง 2  รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ / รศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก / อ.ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์ /  
ผศ.ดร.นิติ มณีกาญจน์ 

ช่วงบ่ำย (น ำเสนอ 10 นำที / ตอบข้อซักถำม 10 นำที) 

 15.50 - 16.00 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายเอกวิทย์ นนทฤทธิ์ 

 16.00 - 16.10 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
อาจารย์ท่ีปรึกษา  รศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย 

 หัวข้อ  แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของ 
กรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่ง ประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือ 
องค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ อ าเภอคีรีรัฐนิคม  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

16.10 - 16.20 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายบุรินทร์ กิติสังขธนิต 

 16.20 - 16.30 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
อาจารย์ท่ีปรึกษา  รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ 

 หัวข้อ  ความคิดเห็นและพฤติกรรมการจ่ายของประชาชนต่อ 
โครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน กรณีศึกษา 
จังหวัดภูเก็ต 

  16.30 - 16.40 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นางสาวภัทรพร อากาศโชติ 

 16.40 - 16.50 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์ท่ีปรึกษา  รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ 
    หัวข้อ  การศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของ 

ประชาชนต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน  
จังหวัดชุมพร 

 
 
 
 

(23) 

ห้อง 2  รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ / รศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก / อ.ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์ /  
ผศ.ดร.นิติ มณีกาญจน์ 

ช่วงบ่ำย (น ำเสนอ 10 นำที / ตอบข้อซักถำม 10 นำที) 

16.50 - 17.00 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นางสาววราทิพย์ ณ วิพันธ์ 

 17.00 - 17.10 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์ท่ีปรึกษา  รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ 
    หัวข้อ  การศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของ 

ประชาชนต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน  
กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 17.10 - 17.20 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นางสาวอัญชัญ ไชยพงษ ์

 17.20 - 17.30 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์ท่ีปรึกษา  รศ.ดร.มนตร ีโสคติยานุรักษ์ 
     หัวข้อ  การศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายต่อ 

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยโครงการคนละครึ่ง และโครงการ  
ม.33 เรารักกัน ของประชาชนจังหวัดกระบี ่

18.00 - 18.30 น.   ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตรฯกล่ำวปิดกำรน ำเสนอผลงำนกำรศึกษำ 
ค้นคว้ำอิสระและให้ค ำแนะน ำกำรเตรียมตัวสอบประมวลควำมรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ : การแต่งกายสุภาพ เส้ือตัวในสีขาว สวมสูททับ  
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ห้อง 2  รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ / รศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก / อ.ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์ /  
ผศ.ดร.นิติ มณีกาญจน์ 

ช่วงบ่ำย (น ำเสนอ 10 นำที / ตอบข้อซักถำม 10 นำที) 

 15.50 - 16.00 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายเอกวิทย์ นนทฤทธิ์ 

 16.00 - 16.10 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
อาจารย์ท่ีปรึกษา  รศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย 

 หัวข้อ  แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของ 
กรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่ง ประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือ 
องค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ อ าเภอคีรีรัฐนิคม  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

16.10 - 16.20 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายบุรินทร์ กิติสังขธนิต 

 16.20 - 16.30 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
อาจารย์ท่ีปรึกษา  รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ 

 หัวข้อ  ความคิดเห็นและพฤติกรรมการจ่ายของประชาชนต่อ 
โครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน กรณีศึกษา 
จังหวัดภูเก็ต 

  16.30 - 16.40 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นางสาวภัทรพร อากาศโชติ 

 16.40 - 16.50 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์ท่ีปรึกษา  รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ 
    หัวข้อ  การศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของ 

ประชาชนต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน  
จังหวัดชุมพร 

 
 
 
 

(23) 

ห้อง 2  รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ / รศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก / อ.ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์ /  
ผศ.ดร.นิติ มณีกาญจน์ 

ช่วงบ่ำย (น ำเสนอ 10 นำที / ตอบข้อซักถำม 10 นำที) 

16.50 - 17.00 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นางสาววราทิพย์ ณ วิพันธ์ 

 17.00 - 17.10 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์ท่ีปรึกษา  รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ 
    หัวข้อ  การศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของ 

ประชาชนต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน  
กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 17.10 - 17.20 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นางสาวอญัชัญ ไชยพงษ ์

 17.20 - 17.30 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์ท่ีปรึกษา  รศ.ดร.มนตร ีโสคติยานุรักษ์ 
     หัวข้อ  การศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายต่อ 

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยโครงการคนละครึ่ง และโครงการ  
ม.33 เรารักกัน ของประชาชนจังหวัดกระบี ่

18.00 - 18.30 น.   ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตรฯกล่ำวปิดกำรน ำเสนอผลงำนกำรศึกษำ 
ค้นคว้ำอิสระและให้ค ำแนะน ำกำรเตรียมตัวสอบประมวลควำมรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ : การแต่งกายสุภาพ เส้ือตัวในสีขาว สวมสูททับ  



(24)
 

 

 
สารบญั 

 
บทความวิจัย หน้า 
  
การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาการขอรับเบี้ยความพิการในพื้นท่ี

ต าบลกะรน กรณีศึกษา เทศบาลต าบลกะรน จังหวัดภูเก็ต 
กนกวรรณ สิงห์สกุล 

 

1 

การมีส่วนร่วมของประชานชนในการบ ารุงรักษาถนนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล    
หัวเตย อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
กนกศักดิ ์รัตนูปกรณ์ 

 

15 

ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถของประชาชน     
ในท้องท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดกระบี ่
กรกฎ ศรีทองกลุ 

 

32 

การปรับตัวของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอันเนื่องมาจากวิกฤติโควิด - 19 ;          
กรณีสายการบินไทยแอร์เอเชีย 
กฤตาภัค ชูช่วยสุวรรณ 

 

47 

การศึกษามาตรการให้ความช่วยเหลือภาคธุรกิจในสถานการณ์โควิด 19 กรณีศึกษาร้าน
ธุรกิจท้องถิ่นในอ าเภอพิปูน จ.นครศรีธรรมราช 
กาญจนา บุญศรี 

 

59 

ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน         
ณ จุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอ..ยิ้ม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี 
กิตติพงษ์ หยูนิษ 

 

75 

(25) 
 

 

บทความวิจัย หน้า 
  
การให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกล เพื่อลดความแออัดในสถานการณ์

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ของสภาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ขวัญหทัย บุญทิพย์ 
 

91 

ความเครียดและการจัดการความเครียดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ของเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ เรือนจ ากลางสุราษฎร์ธานี 
ครรชิต อมรแก้ว 

 

111 

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีมีต่อการประกอบกิจการประมงทะเล: 
กรณีศึกษาท้องท่ีจังหวัดภูเก็ต 
ณัฏฐนันทน์ ตันติกฤตยา 

 

130 

สถานการณ์เศรษฐกิจครัวเรือนก่อนและหลังเกิดวิกฤตโควิด-19 ของเกษตรกรในหมู่บ้าน
หนองจิก ต าบลตะเคียนทอง อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ณัฐยา ฝ่ังชลจิตร 

 

140 

การแก้ไขปัญหาระบบงานการปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือส าราญและกีฬา ช่วงสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กรณีศึกษาด่านศุลกากรกระบี่ 
ณ ิชา มณีดุลย์ 

 

162 

บทบาทของก านันในการช่วยเหลือราชการในการดูแลประชาชน กรณีศึกษาจังหวัดชุมพร 
ดวพร พวงเจริญ 

 

182 

การประยุกต์การเรียนรู้จาการปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาข้อบกพร่องของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ  
ในการเสนอเรื่อง ความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐในระดับเขต ส านักงาน   
การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 
ทศพร พรพุทธานนท์ 

194 
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สารบญั 

 
บทความวิจัย หน้า 
  
การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาการขอรับเบี้ยความพิการในพื้นท่ี

ต าบลกะรน กรณีศึกษา เทศบาลต าบลกะรน จังหวัดภูเก็ต 
กนกวรรณ สิงห์สกุล 

 

1 

การมีส่วนร่วมของประชานชนในการบ ารุงรักษาถนนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล    
หัวเตย อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
กนกศักดิ ์รัตนูปกรณ์ 

 

15 

ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถของประชาชน     
ในท้องท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดกระบี ่
กรกฎ ศรีทองกุล 

 

32 

การปรับตัวของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอันเนื่องมาจากวิกฤติโควิด - 19 ;          
กรณีสายการบินไทยแอร์เอเชีย 
กฤตาภัค ชูช่วยสุวรรณ 

 

47 

การศึกษามาตรการให้ความช่วยเหลือภาคธุรกิจในสถานการณ์โควิด 19 กรณีศึกษาร้าน
ธุรกิจท้องถิ่นในอ าเภอพิปูน จ.นครศรีธรรมราช 
กาญจนา บุญศรี 

 

59 

ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน         
ณ จุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอ..ยิ้ม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี 
กิตติพงษ์ หยูนิษ 

 

75 

(25) 
 

 

บทความวิจัย หน้า 
  
การให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกล เพื่อลดความแออัดในสถานการณ์

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ของสภาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ขวัญหทัย บุญทิพย์ 
 

91 

ความเครียดและการจัดการความเครียดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ของเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ เรือนจ ากลางสุราษฎร์ธานี 
ครรชิต อมรแก้ว 

 

111 

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีมีต่อการประกอบกิจการประมงทะเล: 
กรณีศึกษาท้องท่ีจังหวัดภูเก็ต 
ณัฏฐนันทน์ ตันติกฤตยา 

 

130 

สถานการณ์เศรษฐกิจครัวเรือนก่อนและหลังเกิดวิกฤตโควิด-19 ของเกษตรกรในหมู่บ้าน
หนองจิก ต าบลตะเคียนทอง อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ณัฐยา ฝ่ังชลจิตร 

 

140 

การแก้ไขปัญหาระบบงานการปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือส าราญและกีฬา ช่วงสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กรณีศึกษาด่านศุลกากรกระบี่ 
ณ ิชา มณีดุลย์ 

 

162 

บทบาทของก านันในการช่วยเหลือราชการในการดูแลประชาชน กรณีศึกษาจังหวัดชุมพร 
ดวพร พวงเจริญ 

 

182 

การประยุกต์การเรียนรู้จาการปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาข้อบกพร่องของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ  
ในการเสนอเรื่อง ความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐในระดับเขต ส านักงาน   
การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 
ทศพร พรพุทธานนท์ 

194 



(26)(26) 
 

 

บทความวิจัย หน้า 
  
ปัจจัยพื้นฐานท่ีส่งผลต่อภาวะหนี้สินของข้าราชการต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด

สุราษฎร์ธานี 
นาฏยา พัฒน์ชู 

 

207 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลมะขามเต้ีย 
อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
นิสากร หาญแท้ 

 

223 

การส ารวจทัศนคติของราษฎรใน ต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ต่อการประเมินผล
การปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผ่านโทรศัพท์มือถือ 
บันลือศักดิ์ ทิพยชิต 

 

243 

ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลบ้าน
แหลม อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
บุปผา หลีรัตนะ 

 

259 

ความคิดเห็นและพฤติกรรมการจ่ายของประชาชนต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ    
ม.33 เรารักกัน กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต 
บุรินทร์ กิติสังขธนิต 

 

275 

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ล าภี อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 
ปวเมศวร์ ศิริเพ็ชร์ 

 

295 

แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลต าบลบ้านตาขุน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ปริญญาภรณ์ อภิญญาณกุล 

 

312 

(27) 
 

 

บทความวิจัย หน้า 
  
การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการแหล่งท่องเท่ียวชุมชน กรณีศึกษาเขาขรม หมู่ท่ี 1 

ต าบลคลองปราบ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ปองพล ชุมศรี 

 

332 

ความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมือง
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
ปาณัสม์ ศรีไตรัตน์ 

 

345 

การศึกษาและวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบการจัดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขององ์การ
บริหารส่วนต าบลน้ าพุกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง 
ปิยะพงษ์ สุวรรณชาติ 

 

370 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเสพยาบ้าของเยาวชนในต าบลไทรทอง อ าเภอชัยบุรี          
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
พงศ์วัฒน์ สายแก้ว 

 

385 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา      
สายพันธุ์ใหม่ 2019 ศึกษากรณี เทศบาลต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ 
พรธิดา วัชรคีรันทร์ 

 

394 

การศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนต่อโครงการคนละครึ่ง และ
โครงการ ม.33 เรารักกัน จังหวัดชุมพร 
ภัทรพร อากาศโชติ 

 

408 

การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ 
รัฐภัทร์ พัฒนาศิริรักษ์ 

 

428 



(27)(26) 
 

 

บทความวิจัย หน้า 
  
ปัจจัยพื้นฐานท่ีส่งผลต่อภาวะหนี้สินของข้าราชการต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด

สุราษฎร์ธานี 
นาฏยา พัฒน์ชู 

 

207 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลมะขามเต้ีย 
อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
นิสากร หาญแท้ 

 

223 

การส ารวจทัศนคติของราษฎรใน ต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ต่อการประเมินผล
การปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผ่านโทรศัพท์มือถือ 
บันลือศักดิ์ ทิพยชิต 

 

243 

ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลบ้าน
แหลม อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
บุปผา หลีรัตนะ 

 

259 

ความคิดเห็นและพฤติกรรมการจ่ายของประชาชนต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ    
ม.33 เรารักกัน กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต 
บุรินทร์ กิติสังขธนิต 

 

275 

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ล าภี อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 
ปวเมศวร์ ศิริเพ็ชร์ 

 

295 

แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลต าบลบ้านตาขุน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ปริญญาภรณ์ อภิญญาณกุล 

 

312 

(27) 
 

 

บทความวิจัย หน้า 
  
การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการแหล่งท่องเท่ียวชุมชน กรณีศึกษาเขาขรม หมู่ท่ี 1 

ต าบลคลองปราบ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ปองพล ชุมศรี 

 

332 

ความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมือง
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
ปาณัสม์ ศรีไตรัตน์ 

 

345 

การศึกษาและวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบการจัดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขององ์การ
บริหารส่วนต าบลน้ าพุกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง 
ปิยะพงษ์ สุวรรณชาติ 

 

370 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเสพยาบ้าของเยาวชนในต าบลไทรทอง อ าเภอชัยบุรี          
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
พงศ์วัฒน์ สายแก้ว 

 

385 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา      
สายพันธุ์ใหม่ 2019 ศึกษากรณี เทศบาลต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ 
พรธิดา วัชรคีรันทร์ 

 

394 

การศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนต่อโครงการคนละครึ่ง และ
โครงการ ม.33 เรารักกัน จังหวัดชุมพร 
ภัทรพร อากาศโชติ 

 

408 

การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ 
รัฐภัทร์ พัฒนาศิริรักษ์ 

 

428 



(28)(28) 
 

 

บทความวิจัย หน้า 
  
คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรเทศบาลต าบลท่าชี อ าเภอบ้านนาสาร            

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
รัตติมัย แพทอง 

 

444 

การศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนต่อโครงการคนละครึ่ง   
และโครงการ ม.33 เรารักกัน กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
วราทิพย์ ณ วิพันธ์ 

 

456 

การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาผู้ปฏิบัติงานด้านการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองพา ต าบลคลองพา 
อ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
วัชรพงษ์ ชูวารี 

 

471 

ผลกระทบต่อการผลิตยางพาราของโรงงานอุตสาหกรรมในสถานการณ์โรคระบาด         
Covid-19 กรณีศึกษา บริษัท สุราษฎร์สิริพิริยะ (1999) จ ากัด                 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
วัทน์สิริ วิกรัยศักดา 

 

486 

การศึกษาความร่วมมือของเทศบาลต าบลบ้านใต้และโรงพยาบาลเกาะพะงันในการบริหาร
ศูนย์กักตัวโควิด-19 (LQ) ในเขตต าบลบ้านใต้ อ าเภอเกาะพะงนั              
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ศราวุธ ศรีทองกุล 

 

502 

การศึกษาการเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19 ของประชาชนในต าบลจันดี อ าเภอฉวาง          
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ศศิมา มิศกาชีพ 

 

515 

(29) 
 

 

บทความวิจัย หน้า 
  
การตัดสินใจใช้การก่อสร้างแบบ Pre-cast ของผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างใน       

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ศุภกิตต์ สังคโร 

 

536 

การร้องทุกข์ของประชาชนต่อบริการงานส่วนการโยธาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สมศักดิ์ ทวีทอง 

 

548 

ความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 ของประชาชน 
กรณีศึกษาผู้มารับบริการท่ีว่าการอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
สิริภักดิ์ จิรสัตย์สุนทร 

 

570 

ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันตนเองของประชาชนจากการแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด 19 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง ต าบลบ้านยาง     
อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สุธิดา โรจนตันติกุล 

 

587 

การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้บริการโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ        
สุราษฎร์ธานี 
สุธิษา เกษเพชร 

 

603 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนักงานมหาวทิยาลัยต่อองค์การ กรณีศึกษา: 
มหาวิทยาลัยในก ากับองรัฐระดับภาคใต้ตอนบน 
องค์อร รัตนพันธ ์

 

624 

ผลกระทบจากโควิด - 19 ท่ีมีผลต่อธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูป : กรณีศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
อภิสิทธิ์ แก้วพรรณราย 

650 



(29)(28) 
 

 

บทความวิจัย หน้า 
  
คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรเทศบาลต าบลท่าชี อ าเภอบ้านนาสาร            

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
รัตติมัย แพทอง 

 

444 

การศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนต่อโครงการคนละครึ่ง   
และโครงการ ม.33 เรารักกัน กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
วราทิพย์ ณ วิพันธ์ 

 

456 

การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาผู้ปฏิบัติงานด้านการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองพา ต าบลคลองพา 
อ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
วัชรพงษ์ ชูวารี 

 

471 

ผลกระทบต่อการผลิตยางพาราของโรงงานอุตสาหกรรมในสถานการณ์โรคระบาด         
Covid-19 กรณีศึกษา บริษัท สุราษฎร์สิริพิริยะ (1999) จ ากัด                 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
วัทน์สิริ วิกรัยศักดา 

 

486 

การศึกษาความร่วมมือของเทศบาลต าบลบ้านใต้และโรงพยาบาลเกาะพะงันในการบริหาร
ศูนย์กักตัวโควิด-19 (LQ) ในเขตต าบลบ้านใต้ อ าเภอเกาะพะงนั              
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ศราวุธ ศรีทองกุล 

 

502 

การศึกษาการเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19 ของประชาชนในต าบลจันดี อ าเภอฉวาง          
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ศศิมา มิศกาชีพ 

 

515 

(29) 
 

 

บทความวิจัย หน้า 
  
การตัดสินใจใช้การก่อสร้างแบบ Pre-cast ของผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างใน       

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ศุภกิตต์ สังคโร 

 

536 

การร้องทุกข์ของประชาชนต่อบริการงานส่วนการโยธาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สมศักดิ์ ทวีทอง 

 

548 

ความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 ของประชาชน 
กรณีศึกษาผู้มารับบริการท่ีว่าการอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สิริภักดิ์ จิรสัตย์สุนทร 

 

570 

ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันตนเองของประชาชนจากการแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด 19 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง ต าบลบ้านยาง     
อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สุธิดา โรจนตันติกุล 

 

587 

การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้บริการโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ        
สุราษฎร์ธานี 
สุธิษา เกษเพชร 

 

603 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนักงานมหาวทิยาลัยต่อองค์การ กรณีศึกษา: 
มหาวิทยาลัยในก ากับองรัฐระดับภาคใต้ตอนบน 
องค์อร รัตนพันธ ์

 

624 

ผลกระทบจากโควิด - 19 ท่ีมีผลต่อธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูป : กรณีศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
อภิสิทธิ์ แก้วพรรณราย 

650 



(30)(30) 
 

 

บทความวิจัย หน้า 
  
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 ต่อ

ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ในพื้นท่ี หมู่ท่ี 1 ต าบลเกาะพะงัน   
อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
อัครเดช วัฒนปักษ์ 

 

661 

การศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ           
ด้วยโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน              
ของประชาชนจังหวัดกระบี ่
อัญชัญ ไชยพงษ ์

 

677 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด   
สุราษฎร์ธานี 
อันธิกา ไทยเอียด 

 

695 

แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของกรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่ง 
ประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ 
อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เอกวิทย์ นนทฤทธิ์ 

 

708 

 



 

 

 
การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏบิัตเิพื่อแก้ไขปัญหา 

การขอรับสิทธิเบีย้ความพิการในพ้ืนที่ต าบลกะรน  
กรณีศึกษา เทศบาลต าบลกะรน จงัหวดัภูเกต็  

 
กนกวรรณ สิงห์สกุล * 

 
บทคัดย่อ 

 
การค้นคว้าอิสระเรื่อง การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาการขอรับสิทธิ

เบ้ียความพิการในพื้นท่ีต าบลกะรน กรณีศึกษา เทศบาลต าบลกะรน จังหวัดภูเก็ต มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
1) หาสาเหตุของปัญหาการขอรับสิทธิเบ้ียความพิการของคนพิการในเขตเทศบาลต าบลกะรน จังหวัด
ภูเก็ต 2) หาแนวทางการแก้ไขปัญหาการขอรับสิทธิเบี้ยความพิการที่เหมาะสมในเขตต าบลกะรน 
โดยจะท าอย่างไรให้คนพิการหรือบุคคลท่ีเข้าข่ายมีความพิการสามารถรับรู้ข้อมูลสิทธิและการขอรับ
เบี้ยความพิการของตน ไปจนถึงสามารถขอรับสิทธิเบี้ยความพิการได้ 3) ประโยชน์ในการรักษาสิทธิ
ของคนพิการในเขตพื้นที่ต าบลกะรน ประกอบด้วย ข้อมูลปัญหาการขอรับสิทธิเบี้ยความพิการของ
คนพิการ และการรวมกลุ่มของสมาชิกผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 5 คน ในการเสนอความคิดเห็นหาสาเหตุ
ของปัญหา แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้พิการ ด้านผู้ปฏิบัติงาน และด้านขั้นตอนการด าเนินการ
ขอรับสิทธิเบี้ยความพิการ เมื่อได้แนวทางการแก้ไขปัญหาของแต่ละสาเหตุแล้วสมาชิกได้มีการน า
แนวทางนั้นไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งก่อนการแก้ปัญหาพบว่าการขอรับเบี้ยยังชีพความพกิาร
ของเทศบาลต าบลกะรนยังเป็นไปในลักษณะการให้บริการเชิงรับเพียงเท่านั้น กล่าวคือผู้พิการต้อง
เป็นผู้แสดงตนในการขอรับสิทธิเบ้ียความพิการ ผู้ปฏิบัติงานจะรับทราบข้อมูลของคนพิการท่ีเพิ่มขึ้น
ได้ก็ต่อเมื่อผู้พิการมาแสดงความประสงค์ขอรับสิทธิเบ้ียความพิการเอง  

เมื่อด าเนินการแก้ปัญหาผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติในการทบทวนการปฏิบัติงาน
ของผู้ปฏิบัติงาน พบว่าการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องท่ีผ่านมาเป็นไปในการให้บริการเชิงรับ
มากกว่าเชิงรุก จากการน าแนวทางแก้ไขปัญหาไปปฏิบัติจริง ท าให้คนพิการสามารถรับรู้สิทธิฯ  
ของตน และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสิทธิเบี้ยความพิการได้ ส่ิงส าคัญประการหนึ่งท่ีวิเคราะห์ได้จาก
งานวิจัยนี้คือการประชาสัมพันธ์ท่ีเหมาะสมกับเขตต าบลกะรน ได้แก่ การประชาสัมพันธ์แบบ

                                                     
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

 

 
การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏบิัตเิพื่อแก้ไขปัญหา 

การขอรับสิทธิเบีย้ความพิการในพ้ืนที่ต าบลกะรน  
กรณีศึกษา เทศบาลต าบลกะรน จงัหวดัภูเกต็  

 
กนกวรรณ สิงห์สกุล * 

 
บทคัดย่อ 

 
การค้นคว้าอิสระเรื่อง การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาการขอรับสิทธิ

เบ้ียความพิการในพื้นท่ีต าบลกะรน กรณีศึกษา เทศบาลต าบลกะรน จังหวัดภูเก็ต มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
1) หาสาเหตุของปัญหาการขอรับสิทธิเบ้ียความพิการของคนพิการในเขตเทศบาลต าบลกะรน จังหวัด
ภูเก็ต 2) หาแนวทางการแก้ไขปัญหาการขอรับสิทธิเบี้ยความพิการที่เหมาะสมในเขตต าบลกะรน 
โดยจะท าอย่างไรให้คนพิการหรือบุคคลท่ีเข้าข่ายมีความพิการสามารถรับรู้ข้อมูลสิทธิและการขอรับ
เบี้ยความพิการของตน ไปจนถึงสามารถขอรับสิทธิเบี้ยความพิการได้ 3) ประโยชน์ในการรักษาสิทธิ
ของคนพิการในเขตพื้นที่ต าบลกะรน ประกอบด้วย ข้อมูลปัญหาการขอรับสิทธิเบี้ยความพิการของ
คนพิการ และการรวมกลุ่มของสมาชิกผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 5 คน ในการเสนอความคิดเห็นหาสาเหตุ
ของปัญหา แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้พิการ ด้านผู้ปฏิบัติงาน และด้านขั้นตอนการด าเนินการ
ขอรับสิทธิเบี้ยความพิการ เมื่อได้แนวทางการแก้ไขปัญหาของแต่ละสาเหตุแล้วสมาชิกได้มีการน า
แนวทางนั้นไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งก่อนการแก้ปัญหาพบว่าการขอรับเบี้ยยังชีพความพกิาร
ของเทศบาลต าบลกะรนยังเป็นไปในลักษณะการให้บริการเชิงรับเพียงเท่านั้น กล่าวคือผู้พิการต้อง
เป็นผู้แสดงตนในการขอรับสิทธิเบ้ียความพิการ ผู้ปฏิบัติงานจะรับทราบข้อมูลของคนพิการท่ีเพิ่มขึ้น
ได้ก็ต่อเมื่อผู้พิการมาแสดงความประสงค์ขอรับสิทธิเบ้ียความพิการเอง  

เมื่อด าเนินการแก้ปัญหาผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติในการทบทวนการปฏิบัติงาน
ของผู้ปฏิบัติงาน พบว่าการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องท่ีผ่านมาเป็นไปในการให้บริการเชิงรับ
มากกว่าเชิงรุก จากการน าแนวทางแก้ไขปัญหาไปปฏิบัติจริง ท าให้คนพิการสามารถรับรู้สิทธิฯ  
ของตน และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสิทธิเบี้ยความพิการได้ ส่ิงส าคัญประการหนึ่งท่ีวิเคราะห์ได้จาก
งานวิจัยนี้คือการประชาสัมพันธ์ท่ีเหมาะสมกับเขตต าบลกะรน ได้แก่ การประชาสัมพันธ์แบบ

                                                     
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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เครือข่ายคนรู้จัก หรือการพูดคุยแบบปากต่อปาก เช่น ผ่านการพูดคุยของผู้น าตามธรรมชาติ ผู้น า
ชุมชนหรือตัวแทนของประชาชน 
 
ค าส าคัญ: การขอรับสิทธิเบ้ียความพิการ ผู้พิการ ผู้ท่ีเข้าข่ายมีความพิการ 

  

3 

 

บทน า 
 

สวัสดิการ “เบี้ยยังชีพความพิการ” เป็นสวัสดิการท่ีรับผิดชอบโดยส านักงานเขตและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการจะได้รับเงินอยู่ในอัตรารายละ 800 บาทต่อเดือน 
หากผู้พิการที่มีสิทธิฯ อายุต่ ากว่า 18 ปี จะได้รับเบี้ยความพิการในอัตรา 1,000 บาทต่อเดือน 
สิทธิการรับเบี้ยความพิการดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้จดทะเบียนคนพิการแล้ว (บัตรประจ าตัว
คนพิการ) และได้ยื่นเอกสารของตนเพื่อขอรับสิทธิฯ ณ ส านักงานเขต หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั่วประเทศ โดยมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 ครบถ้วน ได้แก่ 1) มีสัญชาติไทย 
2) มีบัตรประจ าตัวคนพิการ 3) มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพื้นท่ีฯ 4) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะ
ของสถานสงเคราะห์ของรัฐ รวมถึงเอกสารท่ีผู้พิการจะต้องน ามายื่นในการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ
เบ้ียความพิการ ได้แก่ 1) บัตรประชาชนของผู้พิการ 2) บัตรประจ าตัวคนพิการ 3) ส าเนาทะเบียน
บ้านในเขตพื้นท่ี 4) สมุดบัญชีธนาคารท่ีใช้รับเงิน และหากมีผู้ดูแลคนพิการจะต้องแนบเอกสารของ
ผู้ดูแลฯ ท่ีเกี่ยวข้องด้วย  

หลักเกณฑ์ประการหนึ่งในการขอรับสิทธิสวัสดิการเบี้ยความพิการท่ีจะต้องมี คือ การมีบัตร
ประจ าตัวคนพิการ ซึ่งสามารถยื่นค าร้องขอออกบัตรฯ ได้ ณ สถานที่ให้บริการออกบัตรประจ าตัว
คนพิการ หากอาศัยอยู่ในต่างจังหวัด จ าเป็นต้องไปยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการ ณ โรงพยาบาล
ประจ าจังหวัด/อ าเภอ ท่ีมีศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จในโรงพยาบาล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศก าหนด และต้องมีการรับรองความพิการ
โดยสถานพยาบาลท่ีได้รับการรับรองตามกฎกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

จากสถิติการจดทะเบียนคนพิการในจังหวัดภูเก็ต ณ วันท่ี 30 กรกฎาคม 2564 มีคนพิการ
ท่ีจดทะเบียนแล้วทั้งส้ิน 6,736 คน ในจ านวนผู้ท่ีถือบัตรประจ าตัวคนพิการของจังหวัดภูเก็ต มีผู้มีสิทธิ
รับเบี้ยยังชีพความพิการจ านวน 6,072 คน จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าผู้ท่ีมีบัตรประจ าตัวคนพิการ จ านวน 
664 คน เป็นผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิเบีย้ความพิการ ในข้อนี้จึงยังเป็นประเด็นปัญหาการขอรับสิทธิเบ้ีย
ยังชีพความพิการ 

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลกะรน มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับคนพิการ ได้แก่ 1) การอ านวย
ความสะดวกแก่คนพิการ เช่น การรับยื่นค าร้องขอการออกบัตรคนพิการ โดยสามารถย่ืนเอกสารและ
หลักฐานท่ีเกี่ยวข้องแก่เจ้าหน้าท่ีฯ และน าส่งแก่ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดภูเก็ต เพื่อท่ีจะได้ออกบัตรประจ าตัวคนพิการแก่ผู้พิการท่ียื่นค าร้องขอ 2) การรับลงทะเบียน
เพื่อขอรับสิทธิสวัสดิการเบี้ยยังชีพความพิการแก่ผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯ 3) การส่งเสริม
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เครือข่ายคนรู้จัก หรือการพูดคุยแบบปากต่อปาก เช่น ผ่านการพูดคุยของผู้น าตามธรรมชาติ ผู้น า
ชุมชนหรือตัวแทนของประชาชน 
 
ค าส าคัญ: การขอรับสิทธิเบ้ียความพิการ ผู้พิการ ผู้ท่ีเข้าข่ายมีความพิการ 

  

3 

 

บทน า 
 

สวัสดิการ “เบี้ยยังชีพความพิการ” เป็นสวัสดิการท่ีรับผิดชอบโดยส านักงานเขตและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการจะได้รับเงินอยู่ในอัตรารายละ 800 บาทต่อเดือน 
หากผู้พิการที่มีสิทธิฯ อายุต่ ากว่า 18 ปี จะได้รับเบี้ยความพิการในอัตรา 1,000 บาทต่อเดือน 
สิทธิการรับเบี้ยความพิการดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้จดทะเบียนคนพิการแล้ว (บัตรประจ าตัว
คนพิการ) และได้ยื่นเอกสารของตนเพื่อขอรับสิทธิฯ ณ ส านักงานเขต หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั่วประเทศ โดยมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 ครบถ้วน ได้แก่ 1) มีสัญชาติไทย 
2) มีบัตรประจ าตัวคนพิการ 3) มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพื้นท่ีฯ 4) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะ
ของสถานสงเคราะห์ของรัฐ รวมถึงเอกสารท่ีผู้พิการจะต้องน ามายื่นในการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ
เบี้ยความพิการ ได้แก่ 1) บัตรประชาชนของผู้พิการ 2) บัตรประจ าตัวคนพิการ 3) ส าเนาทะเบียน
บ้านในเขตพื้นท่ี 4) สมุดบัญชีธนาคารท่ีใช้รับเงิน และหากมีผู้ดูแลคนพิการจะต้องแนบเอกสารของ
ผู้ดูแลฯ ท่ีเกี่ยวข้องด้วย  

หลักเกณฑ์ประการหนึ่งในการขอรับสิทธิสวัสดิการเบี้ยความพิการท่ีจะต้องมี คือ การมีบัตร
ประจ าตัวคนพิการ ซึ่งสามารถยื่นค าร้องขอออกบัตรฯ ได้ ณ สถานที่ให้บริการออกบัตรประจ าตัว
คนพิการ หากอาศัยอยู่ในต่างจังหวัด จ าเป็นต้องไปยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการ ณ โรงพยาบาล
ประจ าจังหวัด/อ าเภอ ท่ีมีศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จในโรงพยาบาล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือหน่วยงานของรัฐอื่นตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศก าหนด และต้องมีการรับรองความพิการ
โดยสถานพยาบาลท่ีได้รับการรับรองตามกฎกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

จากสถิติการจดทะเบียนคนพิการในจังหวัดภูเก็ต ณ วันท่ี 30 กรกฎาคม 2564 มีคนพิการ
ท่ีจดทะเบียนแล้วทั้งส้ิน 6,736 คน ในจ านวนผู้ท่ีถือบัตรประจ าตัวคนพิการของจังหวัดภูเก็ต มีผู้มีสิทธิ
รับเบี้ยยังชีพความพิการจ านวน 6,072 คน จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าผู้ท่ีมีบัตรประจ าตัวคนพิการ จ านวน 
664 คน เป็นผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิเบีย้ความพิการ ในข้อนี้จึงยังเป็นประเด็นปัญหาการขอรับสิทธิเบี้ย
ยังชีพความพิการ 

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลกะรน มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับคนพิการ ได้แก่ 1) การอ านวย
ความสะดวกแก่คนพิการ เช่น การรับยื่นค าร้องขอการออกบัตรคนพิการ โดยสามารถย่ืนเอกสารและ
หลักฐานท่ีเกี่ยวข้องแก่เจ้าหน้าท่ีฯ และน าส่งแก่ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดภูเก็ต เพื่อท่ีจะได้ออกบัตรประจ าตัวคนพิการแก่ผู้พิการท่ียื่นค าร้องขอ 2) การรับลงทะเบียน
เพื่อขอรับสิทธิสวัสดิการเบี้ยยังชีพความพิการแก่ผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯ 3) การส่งเสริม



44 

 

ผู้พิการในด้านต่าง ๆ เช่น ฝึกอบรมอาชีพแก่คนพิการ ปัจจุบันมีผู้มีสิทธิรับสวัสดิการเบี้ยความพกิาร
ในพื้นท่ีต าบลกะรน จ านวน 91 ราย โดยมีข้อมูลการลงทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการตามงบประมาณ 
ได้แก่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผู้มาขอรับสิทธิเบ้ียความพิการ จ านวน 15 ราย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 มีผู้มาขอรับสิทธิเบ้ียความพิการ จ านวน 12 ราย และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผู้มาขอรับ
สิทธิเบ้ียความพิการ จ านวน 7 ราย จะเห็นได้ว่ามีจ านวนท่ีน้อยลง ท าให้เป็นประเด็นท่ีสมควรทบทวน
การท างานของเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 

พบปัญหาการขอรับสิทธิเบี้ยความพิการในพื้นท่ีต าบลกะรน  ได้แก่ ผู้พิการในแต่ละ
ปีงบประมาณมีจ านวนน้อยลง การไม่สามารถรับทราบว่ามีคนพิการเพิ่มขึ้นหรือไม่ในพื้นท่ีต าบลกะรน 
การไม่ได้มาขอรับสิทธิเบี้ยความพิการของคนพิการในพื้นท่ี ซึ่งการให้บริการของกองสวัสดิการสังคม
ส่วนใหญ่เป็นไปในการให้บริการเชิงรับ เพราะไม่สามารถรู้จ านวนคนพิการท่ีเพิ่มขึ้นได้ทันที ท าให้ผู้
พิการ/ผู้ดูแลต้องมาแจ้งความประสงค์ขอรับสิทธิเองท่ีเทศบาลฯ  

ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ต้องการท่ีจะศึกษาปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้น เพื่อท่ีจะสามารถแก้ไขปัญหา
การขอรับสิทธิเบ้ียความพิการในพื้นท่ีต าบลกะรน เพื่อหารรักษาสิทธิของคนพิการในพื้นท่ีต าบลกะรน 
ตามความเท่าเทียมกันในการรับบริการสาธารณะตามหลักประชาธิปไตย ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจ
ที่จะวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาและวิธีแนวทางแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการจากการประยุกต์
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) มาประยุกต์ใช้สู่แนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสมกับ
เทศบาลต าบลกะรน 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 
1)  เพื่อหาสาเหตุของปัญหาการขอรับสิทธิเบี้ยความพิการของคนพิการในเขตเทศบาลต าบล

กะรน จังหวัดภูเก็ต 
2)  เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการขอรับสิทธิเบี้ยความพิการที่เหมาะสมในเขตต าบล

กะรน โดยจะท าอย่างไรให้คนพิการหรือบุคคลที่เข้าข่ายมีความพิการสามารถรับรู้ข้อมูลสิทธิและ
การขอรับเบี้ยความพิการของตน ไปจนถึงสามารถขอรับสิทธิเบ้ียความพิการได้  

3)  เพื่อประโยชน์ในการรักษาสิทธิของคนพิการในเขตพื้นท่ีต าบลกะรน 
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วิธีการศึกษา 
  

การด าเนินกิจกรรม การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหา
การขอรับสิทธิเบี้ยความพิการในพื้นที่ต าบลกะรน กรณีศึกษา เทศบาลต าบลกะรน จังหวัดภูเก็ต 
โดยวิธีการประยุกตเ์รียนรู้จากการปฏิบัติ โดยได้ก าหนดปัญหาท่ีเกิดขึ้นและมีการคัดเลือกกลุ่มสมาชิก
กลุ่มการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาการขอรับสิทธิสวัสดิการเบี้ยความพิการในพื้นที่ต าบล
กะรน ซึ่งมีจ านวน 5 คน ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในกองสวัสดิการสังคม จากปัญหาท่ีผู้พิการท่ีมา
ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเบ้ียความพิการเป็นจ านวนน้อย เป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นซ้ า ๆ ยังไม่มีแนวทาง 
แก้ไขจากผู้รับผิดชอบงานท่ีชัดเจน ยังขาดกระบวนการขบคิดเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม วิธีการ
ด าเนินการโดยการประชุมกลุ่มสมาชิกจ านวน 3 ครั้ง ดังนี้ 

การประชุม คร้ังที่ 1 เป็นการปฐมนิเทศเกี่ยวกับการเรียนรู้จากการปฏิบัติ สมาชิกกลุ่ม
ก าหนดประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึ้น พร้อมระบุสาเหตุของปัญหา โดยผู้วิจัยได้อธิบายความหมาย 
ความส าคัญและประโยชน์ของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ แนะน าองค์ประกอบและขั้นตอนการเรียนรู้
จากการปฏิบัติ แนะน าโมเดลของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ แนะน าแนวทางการตั้งค าถามท่ีกระตุ้นให้
เกิดการเรียนรู้ 
 ประธานกลุ่ม น าเสนอและรายงานสภาพปัญหา และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน พร้อมท้ังเลือก
ประเด็นและความสนใจในประเด็นการศึกษาครั้งนี้ 
 ผู้อ านวยการกลุ่ม ช้ีแจงถึงความส าคัญของปัญหาและสาเหตุ และการหาแนวทางในการแก้ไข 
เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการขอรับสิทธิเบี้ยความพิการในพื้นท่ีต าบลกะรน ท่ีเกิดขึ้นในการท างาน
ของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลกะรน ช้ีแจงผลท่ีคาดว่าจะได้รับในการด าเนินการครั้งนี้ สรุป
สาเหตุของปัญหาท่ีเกิดขึ้นโดยมีการแลกเปล่ียนความคิด พร้อมท้ังเตรียมความพร้อม แจ้งให้เสนอแนะ
แนวทางแก้ไขปัญหาท่ีคาดว่าน่าจะเป็นไปได้จริงในโอกาสการประชุมครั้งถัดไป 
 สมาชิก รับฟังข้อมูล และพูดคุยระดมความคิดเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหา และนัดหมายพบปะ
แลกเปล่ียนหารือแนวทางวางแผนปฏิบัติในครั้งต่อไป 

การประชุม คร้ังที่ 2 เป็นการก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการขอรับสิทธิเบ้ียความพิการ
ในพื้นท่ีต าบลกะรนจากสาเหตุของปัญหาท่ีได้ประชุมในครั้งแรก และระบุขั้นตอนรายละเอียดวิธีการ
เพื่อแก้ไขปัญหา โดยผู้วิจัยกระตุ้นให้สมาชิกแต่ละคนเสนอความคิดเห็นในการก าหนดแนวทาง  
การแก้ไขปัญหาการขอรับสิทธิเบี้ยความพิการในพื้นที่ต าบลกะรน เพื่อให้สอดคล้องกับสาเหตุ
ของปัญหา ตามท่ีได้ประชุมในครั้งแรก 
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ผู้พิการในด้านต่าง ๆ เช่น ฝึกอบรมอาชีพแก่คนพิการ ปัจจุบันมีผู้มีสิทธิรับสวัสดิการเบี้ยความพกิาร
ในพื้นท่ีต าบลกะรน จ านวน 91 ราย โดยมีข้อมูลการลงทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการตามงบประมาณ 
ได้แก่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผู้มาขอรับสิทธิเบ้ียความพิการ จ านวน 15 ราย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 มีผู้มาขอรับสิทธิเบี้ยความพิการ จ านวน 12 ราย และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผู้มาขอรับ
สิทธิเบ้ียความพิการ จ านวน 7 ราย จะเห็นได้ว่ามีจ านวนท่ีน้อยลง ท าให้เป็นประเด็นท่ีสมควรทบทวน
การท างานของเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 

พบปัญหาการขอรับสิทธิเบี้ยความพิการในพื้นท่ีต าบลกะรน  ได้แก่ ผู้พิการในแต่ละ
ปีงบประมาณมีจ านวนน้อยลง การไม่สามารถรับทราบว่ามีคนพิการเพิ่มขึ้นหรือไม่ในพื้นท่ีต าบลกะรน 
การไม่ได้มาขอรับสิทธิเบี้ยความพิการของคนพิการในพื้นท่ี ซึ่งการให้บริการของกองสวัสดิการสังคม
ส่วนใหญ่เป็นไปในการให้บริการเชิงรับ เพราะไม่สามารถรู้จ านวนคนพิการท่ีเพิ่มขึ้นได้ทันที ท าให้ผู้
พิการ/ผู้ดูแลต้องมาแจ้งความประสงค์ขอรับสิทธิเองท่ีเทศบาลฯ  

ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ต้องการท่ีจะศึกษาปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้น เพื่อท่ีจะสามารถแก้ไขปัญหา
การขอรับสิทธิเบ้ียความพิการในพื้นท่ีต าบลกะรน เพื่อหารรักษาสิทธิของคนพิการในพื้นท่ีต าบลกะรน 
ตามความเท่าเทียมกันในการรับบริการสาธารณะตามหลักประชาธิปไตย ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจ
ที่จะวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาและวิธีแนวทางแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการจากการประยุกต์
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) มาประยุกต์ใช้สู่แนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสมกับ
เทศบาลต าบลกะรน 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 
1)  เพื่อหาสาเหตุของปัญหาการขอรับสิทธิเบี้ยความพิการของคนพิการในเขตเทศบาลต าบล

กะรน จังหวัดภูเก็ต 
2)  เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการขอรับสิทธิเบี้ยความพิการที่เหมาะสมในเขตต าบล

กะรน โดยจะท าอย่างไรให้คนพิการหรือบุคคลที่เข้าข่ายมีความพิการสามารถรับรู้ข้อมูลสิทธิและ
การขอรับเบี้ยความพิการของตน ไปจนถึงสามารถขอรับสิทธิเบ้ียความพิการได้  

3)  เพื่อประโยชน์ในการรักษาสิทธิของคนพิการในเขตพื้นท่ีต าบลกะรน 
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วิธีการศึกษา 
  

การด าเนินกิจกรรม การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหา
การขอรับสิทธิเบี้ยความพิการในพื้นที่ต าบลกะรน กรณีศึกษา เทศบาลต าบลกะรน จังหวัดภูเก็ต 
โดยวิธีการประยุกต์เรียนรู้จากการปฏิบัติ โดยได้ก าหนดปัญหาท่ีเกิดขึ้นและมีการคัดเลือกกลุ่มสมาชิก
กลุ่มการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาการขอรับสิทธิสวัสดิการเบี้ยความพิการในพื้นที่ต าบล
กะรน ซึ่งมีจ านวน 5 คน ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในกองสวัสดิการสังคม จากปัญหาท่ีผู้พิการท่ีมา
ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเบ้ียความพิการเป็นจ านวนน้อย เป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นซ้ า ๆ ยังไม่มีแนวทาง 
แก้ไขจากผู้รับผิดชอบงานท่ีชัดเจน ยังขาดกระบวนการขบคิดเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม วิธีการ
ด าเนินการโดยการประชุมกลุ่มสมาชิกจ านวน 3 ครั้ง ดังนี้ 

การประชุม คร้ังที่ 1 เป็นการปฐมนิเทศเกี่ยวกับการเรียนรู้จากการปฏิบัติ สมาชิกกลุ่ม
ก าหนดประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึ้น พร้อมระบุสาเหตุของปัญหา โดยผู้วิจัยได้อธิบายความหมาย 
ความส าคัญและประโยชน์ของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ แนะน าองค์ประกอบและขั้นตอนการเรียนรู้
จากการปฏิบัติ แนะน าโมเดลของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ แนะน าแนวทางการตั้งค าถามท่ีกระตุ้นให้
เกิดการเรียนรู้ 
 ประธานกลุ่ม น าเสนอและรายงานสภาพปัญหา และผลกระทบท่ีเกิดขึ้น พร้อมท้ังเลือก
ประเด็นและความสนใจในประเด็นการศึกษาครั้งนี้ 
 ผู้อ านวยการกลุ่ม ช้ีแจงถึงความส าคัญของปัญหาและสาเหตุ และการหาแนวทางในการแก้ไข 
เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการขอรับสิทธิเบี้ยความพิการในพื้นท่ีต าบลกะรน ท่ีเกิดขึ้นในการท างาน
ของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลกะรน ช้ีแจงผลท่ีคาดว่าจะได้รับในการด าเนินการครั้งนี้ สรุป
สาเหตุของปัญหาท่ีเกิดขึ้นโดยมีการแลกเปล่ียนความคิด พร้อมท้ังเตรียมความพร้อม แจ้งให้เสนอแนะ
แนวทางแก้ไขปัญหาท่ีคาดว่าน่าจะเป็นไปได้จริงในโอกาสการประชุมครั้งถัดไป 
 สมาชิก รับฟังข้อมูล และพูดคุยระดมความคิดเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหา และนัดหมายพบปะ
แลกเปล่ียนหารือแนวทางวางแผนปฏิบัติในครั้งต่อไป 

การประชุม คร้ังที่ 2 เป็นการก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการขอรับสิทธิเบ้ียความพิการ
ในพื้นท่ีต าบลกะรนจากสาเหตุของปัญหาท่ีได้ประชุมในครั้งแรก และระบุขั้นตอนรายละเอียดวิธีการ
เพื่อแก้ไขปัญหา โดยผู้วิจัยกระตุ้นให้สมาชิกแต่ละคนเสนอความคิดเห็นในการก าหนดแนวทาง  
การแก้ไขปัญหาการขอรับสิทธิเบี้ยความพิการในพื้นที่ต าบลกะรน เพื่อให้สอดคล้องกับสาเหตุ
ของปัญหา ตามท่ีได้ประชุมในครั้งแรก 
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สมาชิกกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยผ่านการตั้งค าถามและแลกเปลี่ยนข้อมูลจาก
การท างานท่ีผ่านมา เพื่อให้สมาชิกสามารถตกตะกอนความคิด และมีแนวคิดใหม่ ๆ เกิดขึ้น 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาความเหมือนและแตกต่างของข้อมูลเพื่อน าไป ใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติ และเลขานุการกลุ่ม สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาฯ ท่ีเป็นมติของกลุ่ม และน าแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาไปปฏิบัติจริงของสมาชิกกลุ่มตามประเด็นท่ีได้เสนอแนะ 

การประชุม คร้ังที่ 3 เป็นการรายงานผลทบทวนและให้ข้อเสนอแนะจากกิจกรรมท่ีปฏิบัติ 
โดยประธานกลุ่มรายงานผลการปฏิบัติจากแนวทางการแก้ไขปัญหาตามข้อสรุปของกลุ่มไปปฏิบัติจริง 
และสมาชิกกลุ่มด าเนินการทบทวนบทเรียนท่ีได้จากการปฏิบัติ พร้อมท้ังอธิบายน าเสนอปัญหา
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  โดยมีเลขานุการกลุ่ม สรุปประเด็น
ข้อมูลสมาชิกในกลุ่ม 

 
ผลการศึกษา 

 
จากการพูดคุยภายในกลุ่มได้มีการแบ่งสาเหตุของปัญหาดังกล่าวออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 

ด้านคนพิการ ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี และด้านขั้นตอน/กระบวนการในการด าเนินการรับ
การขอสิทธิเบ้ียความพิการ ดังต่อไปนี้ 

การประชุมคร้ังที่ 1 สรุปสาเหตุของปัญหาได้ 3 ด้าน ได้แก่ 
1)  สาเหตุของการขอรับสิทธิเบ้ียความพิการในพื้นท่ีต าบลกะรน ด้านคนพิการ 
 จากการได้พบปะพูดคุยกับคนพิการในพื้นที่ต าบลกะรน เพื่อเก็บข้อมูลปัญหาทีเกดิ

ขึ้นกับผู้พิการในการขอรับสิทธิเบ้ียความพิการท่ีเคยประสบมา 
 (1) คนพิการไม่ทราบข้อมูลเบี้ยยังชีพความพิการ  ผู้พิการส่วนหนึ่งไม่ทราบข้อมูล

เกี่ยวกับสิทธิเบ้ียความพิการ รวมถึงไม่มีใครแนะน าให้ไปพบแพทย์เพื่อพิจารณาความพิการให้สามารถ
จดทะเบียนคนพิการได้ จึงไม่ได้รับสิทธิต่าง ๆ ของคนพิการ 

 (2)  ผู้พิการไม่สามารถไปพบแพทย์เพื่อให้แพทย์พิจารณาการรับรองความพิการ สาเหตุ
จากการท่ีผู้พิการไม่มีผู้ดูแล หรือมีผู้ดูแลแต่ผู้ดูแลไม่สามารถพาคนพิการไปพบแพทย์เพื่อให้แพทย์
พิจารณารับรองความพิการได้ 

 (3)  ผู้พิการ/ผู้ดูแลคนพิการไม่เข้าใจขั้นตอนในการขอรับสิทธิเบี้ยความพิการ ท าให้ไม่ได้
มีการจดทะเบียนความพิการ และไม่สามารถขอรับสิทธิต่าง ๆ ของคนพิการ รวมถึงเบี้ยความพิการด้วย 

 (4)  คนพิการบางรายไม่ต้องการความยุ่งยากในการขอรับสิทธิเบ้ียความพิการ 
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2) สาเหตุของการขอรับสิทธิเบ้ียความพิการในพื้นท่ีต าบลกะรน ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
 จากการพูดคุยภายในกลุ่มได้มีการแบ่งสาเหตุของปัญหาการขอรับเบี้ยยังชีพความพิการ
ในเขตต าบลกะรน ในด้านของผู้ปฏิบัติงาน โดยสรุปดังต่อไปนี้ 

 (1)  เจ้าหน้าท่ีไม่สามารถทราบข้อมูลของคนพิการท่ีเกิดขึ้นใหม่ในต าบลกะรนท่ีครอบคลุม 
 (2)  เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลกะรน ขาดการสนับสนุนข้อมูลผู้ที่

จดทะเบียนความพิการในเขตต าบลกะรนจากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ภูเก็ต ท าให้ไม่สามารถทราบได้ว่ามีจ านวนผู้พิการเพิ่มขึ้นกี่ราย  

 (3)  ผู้ปฏิบัติงานมีจ านวนน้อย ไม่สามารถบริการเชิงรุกได้บ่อยครั้ง 
3)  สาเหตุของการขอรับสิทธิเบ้ียความพิการในพื้นท่ีต าบลกะรน ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน

การปฏิบัติงานเพื่อการขอรับสิทธิเบ้ียความพิการ 
 (1)  มีข้ันตอนตามกฎระเบียบและหลักฐานท่ีต้องเตรียมเยอะ ยุ่งยากต่อผู้พิการ  
 (2)  การด าเนินการขอรับสิทธิเบี้ยความพิการเป็นไปด้วยข้ันตอนและเอกสารการยืนยัน

ตัวตนมากมาย ท าให้คนพิการจ าเป็นต้องเดินทางมาขอรับสิทธิต่อหน้าเจ้าหน้าท่ี 
 (3)  การประชาสัมพันธ์ที่กองสวัสดิการสังคมได้เคยประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ป้ายไวนิล 

แผ่นพับ ส่ือออนไลน์ ควรมีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบเครือข่าย เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านประธาน
ชุมชน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

การประชุม คร้ังที่ 2 และการน าแนวทางการแก้ไขปัญหาไปปฏิบัติ 
เลขานุการกลุ่มได้จ าแนกสาเหตุของปัญหาการขอรับสิทธิเบ้ียความพิการในเขตต าบลกะรน 

ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคนพิการ ด้านผู้ปฏิบัติงาน และด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เพื่อการขอรับสิทธิเบ้ียความพิการ เพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาจากสาเหตุดังกล่าว  

1)  การแก้ไขปัญหาฯ ด้านคนพิการ 
 สาเหตุของปัญหาคือ คนพิการไม่ทราบข้อมูลเบ้ียยังชีพความพิการรวมถึงไม่มีผู้แนะน าให้

ไปพบแพทย์เพื่อพิจารณาความพิการ คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการไม่เข้าใจขั้นตอนในการขอรับสิทธิเบ้ีย
ความพิการ จากการประชุมของทางสมาชิกกลุ่ม มีแนวทางการแก้ไขปัญหาและน าไปปฏิบัติจริง คือ
การท่ีเจ้าหน้าท่ีเข้าไปพูดคุยและให้ความรู้คนพิการ/ผู้ป่วยท่ีช่วยเหลือตนเองได้น้อยไปจนถึงผู้ป่วย
ท่ีช่วยเหลือตนเองไม่ได้เลย และมีการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม  

 จากการปฏิบัติพบว่ามีผู้พิการท่ีได้รับการส ารวจจากผู้น าชุมชน จ านวน 1 ราย เป็นผู้ป่วย
ติดเตียง อาศัยอยู่บ้านในเขตพื้นท่ีต าบลกะรนกับลูกสาว อยู่ด้วยกันเพียง 2 คน และลูกสาวไม่เคยพา
แม่ไปพบแพทย์เพื่อพิจารณาการรับรองความพิการเลย เมื่อสอบถามจึงพบว่าเคยทราบข้อมูลมาเพียง
คร่าว ๆ แต่ไม่เข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการขอรับสิทธิต่าง ๆ ของคนพิการ รวมถึงสิทธิเบี้ยความพิการ 
อีกทั้งทะเบียนบ้านของผู้พิการอาศัยอยู่ในต่างจังหวัด และลูกสาวต้องท างานทุกวัน จึงไม่ว่างพาแม่
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สมาชิกกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยผ่านการตั้งค าถามและแลกเปลี่ยนข้อมูลจาก
การท างานท่ีผ่านมา เพื่อให้สมาชิกสามารถตกตะกอนความคิด และมีแนวคิดใหม่ ๆ เกิดขึ้น 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาความเหมือนและแตกต่างของข้อมูลเพื่อน าไป ใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติ และเลขานุการกลุ่ม สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาฯ ท่ีเป็นมติของกลุ่ม และน าแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาไปปฏิบัติจริงของสมาชิกกลุ่มตามประเด็นท่ีได้เสนอแนะ 

การประชุม คร้ังที่ 3 เป็นการรายงานผลทบทวนและให้ข้อเสนอแนะจากกิจกรรมท่ีปฏิบัติ 
โดยประธานกลุ่มรายงานผลการปฏิบัติจากแนวทางการแก้ไขปัญหาตามข้อสรุปของกลุ่มไปปฏิบัติจริง 
และสมาชิกกลุ่มด าเนินการทบทวนบทเรียนท่ีได้จากการปฏิบัติ พร้อมท้ังอธิบายน าเสนอปัญหา
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  โดยมีเลขานุการกลุ่ม สรุปประเด็น
ข้อมูลสมาชิกในกลุ่ม 

 
ผลการศึกษา 

 
จากการพูดคุยภายในกลุ่มได้มีการแบ่งสาเหตุของปัญหาดังกล่าวออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 

ด้านคนพิการ ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี และด้านขั้นตอน/กระบวนการในการด าเนินการรับ
การขอสิทธิเบ้ียความพิการ ดังต่อไปนี้ 

การประชุมคร้ังที่ 1 สรุปสาเหตุของปัญหาได้ 3 ด้าน ได้แก่ 
1)  สาเหตุของการขอรับสิทธิเบ้ียความพิการในพื้นท่ีต าบลกะรน ด้านคนพิการ 
 จากการได้พบปะพูดคุยกับคนพิการในพื้นที่ต าบลกะรน เพื่อเก็บข้อมูลปัญหาทีเกดิ

ขึ้นกับผู้พิการในการขอรับสิทธิเบ้ียความพิการท่ีเคยประสบมา 
 (1) คนพิการไม่ทราบข้อมูลเบี้ยยังชีพความพิการ  ผู้พิการส่วนหนึ่งไม่ทราบข้อมูล

เกี่ยวกับสิทธิเบ้ียความพิการ รวมถึงไม่มีใครแนะน าให้ไปพบแพทย์เพื่อพิจารณาความพิการให้สามารถ
จดทะเบียนคนพิการได้ จึงไม่ได้รับสิทธิต่าง ๆ ของคนพิการ 

 (2)  ผู้พิการไม่สามารถไปพบแพทย์เพื่อให้แพทย์พิจารณาการรับรองความพิการ สาเหตุ
จากการท่ีผู้พิการไม่มีผู้ดูแล หรือมีผู้ดูแลแต่ผู้ดูแลไม่สามารถพาคนพิการไปพบแพทย์เพื่อให้แพทย์
พิจารณารับรองความพิการได้ 

 (3)  ผู้พิการ/ผู้ดูแลคนพิการไม่เข้าใจขั้นตอนในการขอรับสิทธิเบี้ยความพิการ ท าให้ไม่ได้
มีการจดทะเบียนความพิการ และไม่สามารถขอรับสิทธิต่าง ๆ ของคนพิการ รวมถึงเบี้ยความพิการด้วย 

 (4)  คนพิการบางรายไม่ต้องการความยุ่งยากในการขอรับสิทธิเบ้ียความพิการ 
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2) สาเหตุของการขอรับสิทธิเบ้ียความพิการในพื้นท่ีต าบลกะรน ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
 จากการพูดคุยภายในกลุ่มได้มีการแบ่งสาเหตุของปัญหาการขอรับเบี้ยยังชีพความพิการ
ในเขตต าบลกะรน ในด้านของผู้ปฏิบัติงาน โดยสรุปดังต่อไปนี้ 

 (1)  เจ้าหน้าท่ีไม่สามารถทราบข้อมูลของคนพิการท่ีเกิดขึ้นใหม่ในต าบลกะรนท่ีครอบคลุม 
 (2)  เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลกะรน ขาดการสนับสนุนข้อมูลผู้ที่

จดทะเบียนความพิการในเขตต าบลกะรนจากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ภูเก็ต ท าให้ไม่สามารถทราบได้ว่ามีจ านวนผู้พิการเพิ่มขึ้นกี่ราย  

 (3)  ผู้ปฏิบัติงานมีจ านวนน้อย ไม่สามารถบริการเชิงรุกได้บ่อยครั้ง 
3)  สาเหตุของการขอรับสิทธิเบ้ียความพิการในพื้นท่ีต าบลกะรน ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน

การปฏิบัติงานเพื่อการขอรับสิทธิเบ้ียความพิการ 
 (1)  มีข้ันตอนตามกฎระเบียบและหลักฐานท่ีต้องเตรียมเยอะ ยุ่งยากต่อผู้พิการ  
 (2)  การด าเนินการขอรับสิทธิเบี้ยความพิการเป็นไปด้วยข้ันตอนและเอกสารการยืนยัน

ตัวตนมากมาย ท าให้คนพิการจ าเป็นต้องเดินทางมาขอรับสิทธิต่อหน้าเจ้าหน้าท่ี 
 (3)  การประชาสัมพันธ์ที่กองสวัสดิการสังคมได้เคยประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ป้ายไวนิล 

แผ่นพับ ส่ือออนไลน์ ควรมีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบเครือข่าย เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านประธาน
ชุมชน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

การประชุม คร้ังที่ 2 และการน าแนวทางการแก้ไขปัญหาไปปฏิบัติ 
เลขานุการกลุ่มได้จ าแนกสาเหตุของปัญหาการขอรับสิทธิเบี้ยความพิการในเขตต าบลกะรน 

ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคนพิการ ด้านผู้ปฏิบัติงาน และด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เพื่อการขอรับสิทธิเบ้ียความพิการ เพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาจากสาเหตุดังกล่าว  

1)  การแก้ไขปัญหาฯ ด้านคนพิการ 
 สาเหตุของปัญหาคือ คนพิการไม่ทราบข้อมูลเบ้ียยังชีพความพิการรวมถึงไม่มีผู้แนะน าให้

ไปพบแพทย์เพื่อพิจารณาความพิการ คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการไม่เข้าใจขั้นตอนในการขอรับสิทธิเบ้ีย
ความพิการ จากการประชุมของทางสมาชิกกลุ่ม มีแนวทางการแก้ไขปัญหาและน าไปปฏิบัติจริง คือ
การท่ีเจ้าหน้าท่ีเข้าไปพูดคุยและให้ความรู้คนพิการ/ผู้ป่วยท่ีช่วยเหลือตนเองได้น้อยไปจนถึงผู้ป่วย
ท่ีช่วยเหลือตนเองไม่ได้เลย และมีการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม  

 จากการปฏิบัติพบว่ามีผู้พิการท่ีได้รับการส ารวจจากผู้น าชุมชน จ านวน 1 ราย เป็นผู้ป่วย
ติดเตียง อาศัยอยู่บ้านในเขตพื้นท่ีต าบลกะรนกับลูกสาว อยู่ด้วยกันเพียง 2 คน และลูกสาวไม่เคยพา
แม่ไปพบแพทย์เพื่อพิจารณาการรับรองความพิการเลย เมื่อสอบถามจึงพบว่าเคยทราบข้อมูลมาเพียง
คร่าว ๆ แต่ไม่เข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการขอรับสิทธิต่าง ๆ ของคนพิการ รวมถึงสิทธิเบี้ยความพิการ 
อีกทั้งทะเบียนบ้านของผู้พิการอาศัยอยู่ในต่างจังหวัด และลูกสาวต้องท างานทุกวัน จึงไม่ว่างพาแม่
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ไปพบแพทย์ เจ้าหน้าท่ีจึงพูดคุยเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนความพิการและการขอรับสิทธิ
ความพิการแก่ผู้ดูแลคนพิการให้เข้าใจถึงกระบวนการ ขั้นตอน และสิทธิที่สามารถขอรับได้ 

 สาเหตุของปัญหาฯ ด้านคนพิการอีกปัญหาหนึ่งพบว่าคนพิการไม่สามารถไปพบแพทย์
เพื่อให้แพทย์พิจารณาการรับรองความพิการ และคนพิการไม่ต้องการยุ่งยากกับการด าเนินการขอรับ
สิทธิฯ เนื่องจากต้องเดินทางไปหลายที่ ได้แก่ การเดินทางไปพบแพทย์ การเดินทางไปจดทะเบียน
คนพิการ และขอรับสิทธิเบ้ียความพิการ แนวทางการแก้ไขปัญหาของทางกลุ่ม คือ ประสานเจ้าหน้าท่ี
ท่ีเก่ียวข้องกับการท าบัตรคนพิการ ได้แก่ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ภูเก็ต และโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  พบว่า 
การขอให้แพทย์พิจารณารับรองความพิการโดยที่คนพิการไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลนั้นท าได้ 
แต่ต้องมีผู้ท่ีด าเนินการแทน โดยแพทย์จะพิจารณาจากวิดิโอท่ีถ่ายผู้พิการ หากมีความพิการ โดย
ประจักษ์ แพทย์จะสามารถพิจารณารับรองความพิการให้ได้ และทางส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการออกหน่วยบริการ จดทะเบียนคนพิการ One Stop 
Service ร่วมกับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการให้บริการจด
ทะเบียนคนพิการแบบเบ็ดเสร็จถึงที่บ้านในจุดเดียว ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีผู้
พิการท่ียังไม่ได้ท าบัตรท าคนพิการประมาณ 10 รายในพื้นท่ีและจะต้องประสานส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อด าเนินการต่อไป 

2)  การแก้ไขปัญหาฯ ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
 จากสาเหตุของปัญหาที่เจ้าหน้าที่ขาดการสนับสนุนข้อมูลผู้พิการที่ออกบัตรประจ าตัว

คนพิการแล้วในเขตพื้นท่ีต าบลกะรน จากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ภูเก็ตทีเป็นปัจจุบัน แนวทางการแก้ไขปัญหาของสมาชิกกลุ่ม คือ ติดต่อและประสานส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต เพื่อขอการสนับสนุนข้อมูลคนพิการท่ีได้เคยจดทะเบียน
คนพิการในเขตพื้นท่ีต าบลกะรนท่ีเป็นปัจจุบัน โดยได้ท าเป็นหนังสือขอการสนับสนุนข้อมูล  

 จากข้อมูลท่ีส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต พบว่ามี
ผู้พิการท่ีออกบัตรประจ าตัวคนพิการในเขตพื้นท่ีต าบลกะรนแล้วจ านวน 94 ราย เจ้าหน้าท่ีกอง
สวัสดิการสังคมได้ตรวจสอบรายช่ือคนพิการท่ีได้จดทะเบียนความพิการในเขตต าบลกะรน พบว่ามี
ผู้พิการจ านวน 7 ราย ท่ีไม่ได้รับเบี้ยความพิการกับเทศบาลต าบลกะรน และได้มีการตรวจสอบรายช่ือ
จากงานทะเบียนราษฎร พบว่ามีผู้พิการท่ีมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตต าบลกะรนตามคุณสมบัติผู้สามารถ
ขอรับสิทธิเบ้ียความพิการ มีจ านวน 3 ราย โดยเจ้าหน้าท่ีได้ลงพื้นท่ีส ารวจตามบ้านเลขท่ีดังกล่าวและ
ประสานกลุ่มประธานชุมชน พบว่าผู้พิการท้ัง 3 รายไม่ได้อยู่ในพื้นท่ีต าบลกะรนแล้ว  

3)  การแก้ไขปัญหาฯ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อการขอรับสิทธิเบี้ย
ความพิการ 
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 จากการพูดคุยภายในกลุ่มจึงมีแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยประสานสมาชิกสภาเทศบาล 
ผู้แทนของคนในพื้นท่ี และผู้น าชุมชน เพื่อส ารวจเชิงรุกว่ามีคนพิการหรือผู้ท่ีมีแนวโน้มพิการในพื้นท่ี
หรือไม่ โดยเมื่อพบกลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าท่ีกองสวัสดิการสังคมจะเข้าไปพูดคุยและด าเนินการอ านวย
ความสะดวกเพื่อให้ผู้พิการสามารถยื่นค าขอออกบัตรประจ าตัวคนพิการ และขอรับสิทธิเบี้ย
ความพิการได้ โดยด าเนินการดังนี้ 

 (1) ด าเนินการโดยการประสานกับสมาชิกสภาเทศบาล และผู้น าชุมชน เพื่อการช่วยกัน
ส ารวจและข้อข้อมูลของผู้พิการหรือผู้ท่ีมีแนวโน้มพิการและท่ีอยู่เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีกองสวัสดิการสังคม
ได้เข้าไปพูดคุยสอบถามถึงความเจ็บป่วย ความพิการ และแนะน าการจดทะเบียนความพิการ รวมถึง
อ านวยความสะดวกการขอรับสิทธิเบ้ียความพิการ  

 (2) จากการขอความช่วยเหลือจากสมาชิกสภาเทศบาล และประธานชุมชน เจ้าหน้าท่ี
กองสวัสดิการสังคมได้รับข้อมูลของผู้พิการ จ านวน 5 ราย ได้แก่ 

  รายท่ี 1 เพศชาย เป็นผู้พิการทางการมองเห็น ปัจจุบันมีความเจ็บป่วยโดยไม่สามารถ
เคล่ือนไหวได้ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ นอนติดเตียง ได้รับการดูแลจากน้องสาวแท้ ๆ  

  รายท่ี 2 เพศชาย มีอาการป่วยเป็นอัมพฤกษ์ซีกขวา 
  รายท่ี 3 เพศชาย เป็นผู้ป่วยติดเตียงท่ีมีอายุมากกว่า 60 ปี นอนติดเตียงมาเป็น

ระยะเวลาเกือบปี เนื่องจากมีอาการเจ็บป่วยเกี่ยวกับตับ กล้ามเนื้อขาอ่อนแรง ไม่สามารถขยับขาได้  
  รายท่ี 4 เพศชาย เป็นผู้ป่วยอัมพฤกษ์ 
  รายท่ี 5 เพศหญิง ผู้ป่วยติดเตียง  
  โดยผลการพูดคุยกับผู้พิการ พบว่ามีผู้พิการจ านวน 1 ราย ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน 

สามารถขอรับเบี้ยยังชีพความพิการได้ 
การประชุม คร้ังที่ 3 
สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาจากการประชุมกลุ่มในครั้งท่ี 1 และ 2 รวมถึงการน าแนวทาง 

การแก้ไขปัญหาไปปฏิบัติ สามารถสรุปประเด็นการแก้ไขปัญหาของสาเหตุได้ 3 ด้าน 
1)  สรุปผลการแก้ไขปัญหาของสาเหตุด้านคนพิการ 
 ปัญหาการขอรับสิทธิเบี้ยความพิการในเขตต าบลกะรนในด้านคนพิการ ท่ีได้ปฏิบัติตาม

แนวทางการแก้ไขปัญหาของกลุ่มสมาชิก จากข้อมูลพบว่าคนพิการไม่ทราบข้อมูลเบี้ยยังชีพความพิการ 
ไม่เข้าใจขั้นตอนในการขอรับสิทธิเบี้ยความพิการ รวมถึงไม่มีผู้แนะน าให้ไปพบแพทย์เพื่อพิจารณา
รับรองความพิการ ทางสมาชิกกลุ่มจึงเสนอความคิดเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาคือ เมื่อมีการส ารวจ
เจอผู้ที่มีแนวโน้มความพิการ เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เพื่อพูดคุยและให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน 
การจดทะเบียนความพิการ ไปจนถึงขั้นตอนการขอรับสิทธิเบี้ยความพิการ พบว่าจากการส ารวจ
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ไปพบแพทย์ เจ้าหน้าท่ีจึงพูดคุยเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนความพิการและการขอรับสิทธิ
ความพิการแก่ผู้ดูแลคนพิการให้เข้าใจถึงกระบวนการ ขั้นตอน และสิทธิที่สามารถขอรับได้ 

 สาเหตุของปัญหาฯ ด้านคนพิการอีกปัญหาหนึ่งพบว่าคนพิการไม่สามารถไปพบแพทย์
เพื่อให้แพทย์พิจารณาการรับรองความพิการ และคนพิการไม่ต้องการยุ่งยากกับการด าเนินการขอรับ
สิทธิฯ เนื่องจากต้องเดินทางไปหลายที่ ได้แก่ การเดินทางไปพบแพทย์ การเดินทางไปจดทะเบียน
คนพิการ และขอรับสิทธิเบ้ียความพิการ แนวทางการแก้ไขปัญหาของทางกลุ่ม คือ ประสานเจ้าหน้าท่ี
ท่ีเกี่ยวข้องกับการท าบัตรคนพิการ ได้แก่ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ภูเก็ต และโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  พบว่า 
การขอให้แพทย์พิจารณารับรองความพิการโดยที่คนพิการไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลนั้นท าได้ 
แต่ต้องมีผู้ท่ีด าเนินการแทน โดยแพทย์จะพิจารณาจากวิดิโอท่ีถ่ายผู้พิการ หากมีความพิการ โดย
ประจักษ์ แพทย์จะสามารถพิจารณารับรองความพิการให้ได้ และทางส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการออกหน่วยบริการ จดทะเบียนคนพิการ One Stop 
Service ร่วมกับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการให้บริการจด
ทะเบียนคนพิการแบบเบ็ดเสร็จถึงที่บ้านในจุดเดียว ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีผู้
พิการท่ียังไม่ได้ท าบัตรท าคนพิการประมาณ 10 รายในพื้นท่ีและจะต้องประสานส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อด าเนินการต่อไป 

2)  การแก้ไขปัญหาฯ ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
 จากสาเหตุของปัญหาทีเ่จ้าหน้าที่ขาดการสนับสนุนข้อมูลผู้พิการที่ออกบัตรประจ าตัว

คนพิการแล้วในเขตพื้นท่ีต าบลกะรน จากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ภูเก็ตทีเป็นปัจจุบัน แนวทางการแก้ไขปัญหาของสมาชิกกลุ่ม คือ ติดต่อและประสานส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต เพื่อขอการสนับสนุนข้อมูลคนพิการท่ีได้เคยจดทะเบียน
คนพิการในเขตพื้นท่ีต าบลกะรนท่ีเป็นปัจจุบัน โดยได้ท าเป็นหนังสือขอการสนับสนุนข้อมูล  

 จากข้อมูลท่ีส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต พบว่ามี
ผู้พิการท่ีออกบัตรประจ าตัวคนพิการในเขตพื้นท่ีต าบลกะรนแล้วจ านวน 94 ราย เจ้าหน้าท่ีกอง
สวัสดิการสังคมได้ตรวจสอบรายช่ือคนพิการท่ีได้จดทะเบียนความพิการในเขตต าบลกะรน พบว่ามี
ผู้พิการจ านวน 7 ราย ท่ีไม่ได้รับเบี้ยความพิการกับเทศบาลต าบลกะรน และได้มีการตรวจสอบรายช่ือ
จากงานทะเบียนราษฎร พบว่ามีผู้พิการท่ีมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตต าบลกะรนตามคุณสมบัติผู้สามารถ
ขอรับสิทธิเบ้ียความพิการ มีจ านวน 3 ราย โดยเจ้าหน้าท่ีได้ลงพื้นท่ีส ารวจตามบ้านเลขท่ีดังกล่าวและ
ประสานกลุ่มประธานชุมชน พบว่าผู้พิการท้ัง 3 รายไม่ได้อยู่ในพื้นท่ีต าบลกะรนแล้ว  

3)  การแก้ไขปัญหาฯ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อการขอรับสิทธิเบี้ย
ความพิการ 
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 จากการพูดคุยภายในกลุ่มจึงมีแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยประสานสมาชิกสภาเทศบาล 
ผู้แทนของคนในพื้นท่ี และผู้น าชุมชน เพื่อส ารวจเชิงรุกว่ามีคนพิการหรือผู้ท่ีมีแนวโน้มพิการในพื้นท่ี
หรือไม่ โดยเมื่อพบกลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าท่ีกองสวัสดิการสังคมจะเข้าไปพูดคุยและด าเนินการอ านวย
ความสะดวกเพื่อให้ผู้พิการสามารถยื่นค าขอออกบัตรประจ าตัวคนพิการ และขอรับสิทธิเบี้ย
ความพิการได้ โดยด าเนินการดังนี้ 

 (1) ด าเนินการโดยการประสานกับสมาชิกสภาเทศบาล และผู้น าชุมชน เพื่อการช่วยกัน
ส ารวจและข้อข้อมูลของผู้พิการหรือผู้ท่ีมีแนวโน้มพิการและท่ีอยู่เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีกองสวัสดิการสังคม
ได้เข้าไปพูดคุยสอบถามถึงความเจ็บป่วย ความพิการ และแนะน าการจดทะเบียนความพิการ รวมถึง
อ านวยความสะดวกการขอรับสิทธิเบ้ียความพิการ  

 (2) จากการขอความช่วยเหลือจากสมาชิกสภาเทศบาล และประธานชุมชน เจ้าหน้าท่ี
กองสวัสดิการสังคมได้รับข้อมูลของผู้พิการ จ านวน 5 ราย ได้แก่ 

  รายท่ี 1 เพศชาย เป็นผู้พิการทางการมองเห็น ปัจจุบันมีความเจ็บป่วยโดยไม่สามารถ
เคล่ือนไหวได้ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ นอนติดเตียง ได้รับการดูแลจากน้องสาวแท้ ๆ  

  รายท่ี 2 เพศชาย มีอาการป่วยเป็นอัมพฤกษ์ซีกขวา 
  รายท่ี 3 เพศชาย เป็นผู้ป่วยติดเตียงท่ีมีอายุมากกว่า 60 ปี นอนติดเตียงมาเป็น

ระยะเวลาเกือบปี เนื่องจากมีอาการเจ็บป่วยเกี่ยวกับตับ กล้ามเนื้อขาอ่อนแรง ไม่สามารถขยับขาได้  
  รายท่ี 4 เพศชาย เป็นผู้ป่วยอัมพฤกษ์ 
  รายท่ี 5 เพศหญิง ผู้ป่วยติดเตียง  
  โดยผลการพูดคุยกับผู้พิการ พบว่ามีผู้พิการจ านวน 1 ราย ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน 

สามารถขอรับเบี้ยยังชีพความพิการได้ 
การประชุม คร้ังที่ 3 
สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาจากการประชุมกลุ่มในครั้งท่ี 1 และ 2 รวมถึงการน าแนวทาง 

การแก้ไขปัญหาไปปฏิบัติ สามารถสรุปประเด็นการแก้ไขปัญหาของสาเหตุได้ 3 ด้าน 
1)  สรุปผลการแก้ไขปัญหาของสาเหตุด้านคนพิการ 
 ปัญหาการขอรับสิทธิเบี้ยความพิการในเขตต าบลกะรนในด้านคนพิการ ท่ีได้ปฏิบัติตาม

แนวทางการแก้ไขปัญหาของกลุ่มสมาชิก จากข้อมูลพบว่าคนพิการไม่ทราบข้อมูลเบี้ยยังชีพความพิการ 
ไม่เข้าใจขั้นตอนในการขอรับสิทธิเบี้ยความพิการ รวมถึงไม่มีผู้แนะน าให้ไปพบแพทย์เพื่อพิจารณา
รับรองความพิการ ทางสมาชิกกลุ่มจึงเสนอความคิดเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาคือ เมื่อมีการส ารวจ
เจอผู้ที่มีแนวโน้มความพิการ เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เพื่อพูดคุยและให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน 
การจดทะเบียนความพิการ ไปจนถึงขั้นตอนการขอรับสิทธิเบี้ยความพิการ พบว่าจากการส ารวจ
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และลงพื้นท่ีของเจ้าหน้าท่ี กลุ่มคนพิการ/ผู้ท่ีเข้าข่ายความพิการท่ีเจ้าหน้าท่ี ได้ด าเนินการพูดคุย 
เพื่อให้ข้อมูล มีความเข้าใจในขั้นตอนการขอรับสิทธิมากขึ้น  

 การน าแนวทางการแก้ไขปัญหาไปปฏิบัติท่ียังอยู่ในระหว่างการด าเนินการ คือ ประเด็น
แนวทางการแก้ไขปัญหากรณีประสานฝ่ายปกครองเพื่อประชาสัมพันธ์เสียงตามสายตามหมู่บ้าน 
ยังอยู่ในขั้นตอนด าเนินการประสานผู้ใหญ่บ้านทั้ง 4 หมู่ เพื่อให้ข้อมูลของการจดทะเบียนบัตร
คนพิการและการขอรับสิทธิเบี้ยความพิการ โดยจะต้องท าหนังสือขอความช่วยเหลือไปยังผู้ใหญ่บ้าน 
เพื่อให้ผู้ใหญ่บ้านท้ัง 4 หมู่ช่วยประกาศเสียงตามสายของแต่ละหมู่บ้าน 

 อีกแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีก าลังอยู่ ในระหว่างการด าเนินการ คือ การประสาน
แนวทางกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต 
และโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เมื่อได้ประสานการขอข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานท้ังสอง พบว่า 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จั งหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการออกหน่วยบริการ
จดทะเบียนคนพิการ One Stop Service ร่วมกับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการให้บริการการจดทะเบียนคนพิการแบบเบ็ดเสร็จถึงท่ีบ้านในจุดเดียว ท้ังนี้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีผู้พิการที่ยังไม่ได้ท าบัตรท าคนพิการประมาณ 10 รายในต าบล 
และจะต้องประสานส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อด าเนินการต่อไป และจาก
การประสานเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีรายละเอียดการแก้ปัญหาให้แก่ผู้พิการท่ีไม่ต้องการ
ความยุ่งยาก ไม่สามารถเดินทางมาพบแพทย์ คือ การขอให้แพทย์พิจารณารับรองความพิการโดยท่ี
คนพิการไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลนั้นท าได้ แต่ต้องมีผู้ท่ีด าเนินการแทน  (ผู้ดูแล) โดยแพทย์
สามารถพิจารณาจากวิดิโอท่ีถ่ายผู้พิการ หากมีความพิการโดยประจักษ์ แพทย์จะสามารถพิจารณา
รับรองความพิการให้ได้ ท้ังนี้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ 

2) สรุปการแก้ไขปัญหาของสาเหตุด้านผู้ปฏิบัติงาน 
 การน าแนวทางการแก้ไขปัญหาของสมาชิกกลุ่มท่ีได้ปฏิบัติแล้ว ในประเด็นการติดต่อ

และประสานส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต เพื่อขอการสนับสนุน
ข้อมูลคนพิการท่ีได้เคยจดทะเบียนคนพิการในเขตพื้นท่ีต าบลกะรนท่ีเป็นปัจจุบัน เพื่อแก้ไขปัญหา
เจ้าหน้าท่ีขาดการสนับสนุนข้อมูลจากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต 
และเจ้าหน้าท่ีกองสวัสดิการสังคมไม่สามารถทราบจ านวนคนพิการท่ีเพิ่มขึ้นใหม่ได้อย่างครอบคลุม 
โดยได้ประสานติดต่อขอสนับสนุนข้อมูลไปยังส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ภูเก็ต จากการตรวจสอบพบว่า ผู้พิการท่ีจดทะเบียนบัตรคนพิการท่ีมีท่ีอยู่ในเขตต าบลกะรน มีจ านวน 
94 ราย และได้น ามาเช็ครายช่ือของผู้พิการท่ีรับเบี้ยความพิการท่ียังมีคุณสมบัติครบถ้วนในเขต
เทศบาลต าบลกะรน พบว่ามีผู้พิการท่ียังไม่ได้ขอรับสิทธิเบี้ยความพิการในเขตเทศบาลต าบลกะรน 
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จ านวน 7 ราย แต่มีผู้พิการท่ีมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตต าบลกะรน (ตามข้อมูลของทะเบียนราษฎร) 
จ านวน 3 ราย 

 เจ้าหน้าท่ีจึงได้ลงพื้นท่ี เพื่อส ารวจการขอรับสิทธิของคนพิการจ านวน 3 รายดังกล่าว 
พบว่าท้ัง 3 รายไม่ได้อาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ีต าบลกะรนแล้ว 

 แนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีอยู่ในระหว่างการด าเนินการ คือ การประสานฝ่ายประชาสัมพันธ์
ในการรับโอน/ย้ายเจ้าหน้าท่ีตามต าแหน่งท่ีว่างอีกครั้ง 

3) สรุปการแก้ไขปัญหาของสาเหตุด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อการขอรับ
สิทธิเบ้ียความพิการ  

 แนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีได้ด าเนินการ คือ การประสานประธานชุมชนในเขตเทศบาล
ต าบลกะรน การประสานสมาชิกสภาเทศบาล ผู้เป็นตัวแทนของคนในพื้นท่ี เพื่อส ารวจคนพิการหรือ
ผู้ป่วยท่ีเข้าข่ายพิการในพื้นท่ี ผลจากการด าเนินการพบข้อมูลของผู้พิการและผู้ท่ีเข้าข่ายมีความพิการ 
จ านวน 5 คน เจ้าหน้าท่ีจึงได้ลงพื้นท่ีเยี่ยมบ้านเพื่อพูดคุยกับผู้พิการและผู้ท่ีเข้าข่ายมีความพิการ
ท้ังหมด ผลการพูดคุยและให้ข้อมูล และขั้นตอนการจดทะเบียนความพิการ รวมถึงข้อมูลและขั้นตอน
การขอรับสิทธิเบ้ียความพิการ ผลการด าเนินการได้แก่ 

 (1) ผู้พิการท่ีสามารถขอรับเบี้ยความพิการเสร็จสมบูรณ์ จ านวน 1 ราย 
 (2) ผู้ท่ีเข้าข่ายความพิการรอการไปพบแพทย์เพื่อให้แพทย์วินิจฉัย  จ านวน 2 ราย 
 (3) ผู้ท่ีเข้าข่ายความพิการท่ีแพทย์ไม่รับรองความพิการให้ จ านวน 1 ราย 
 (4) ผู้ท่ีเข้าข่ายมีความพิการไม่ต้องการเดินทางไปพบแพทย์ จ านวน 1 ราย 
การแก้ไขปัญหาท่ีก าลังอยู่ในขั้นตอนการด าเนินการ คือ การใช้เทคโนโลยี เช่น Facebook 

Page เทศบาลต าบลกะรน และ Account Facebook กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลกะรน 
ในการรับแจ้งข้อมูลของผู้พิการ/ผู้ป่วยท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อแก้ไขปัญหาในสาเหตุ
กระบวนการท างานที่ขาดเทคโนโลยีในการช่วยเหลือการด าเนินการขอรับสิทธิเบี้ยความพิการ 
โดยได้พูดคุยเก่ียวกับประเด็นดังกล่าว กลุ่มต้องการแก้ปัญหาเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์ การตอบ
ข้อค าถามของผู้ท่ีมีค าถามเกี่ยวกับงานคนพิการ รวมถึงงานอื่น ๆ ของกองสวัสดิการสังคม 
   

สรุปผลการศึกษา 
 

หลังจากด าเนินการแก้ไขปัญหาการขอรับสิทธิเบ้ียความพิการในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน 
โดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับงานเบ้ียความพิการได้ระดมความคิดเห็น และเสนอวิธีการแก้ปัญหา 
ผู้วิจัยได้ท าการทบทวนพบว่าการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องท่ีผ่านมาเป็นการให้บริการเชิงรับ
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และลงพื้นท่ีของเจ้าหน้าท่ี กลุ่มคนพิการ/ผู้ท่ีเข้าข่ายความพิการท่ีเจ้าหน้าท่ี ได้ด าเนินการพูดคุย 
เพื่อให้ข้อมูล มีความเข้าใจในขั้นตอนการขอรับสิทธิมากขึ้น  

 การน าแนวทางการแก้ไขปัญหาไปปฏิบัติท่ียังอยู่ในระหว่างการด าเนินการ คือ ประเด็น
แนวทางการแก้ไขปัญหากรณีประสานฝ่ายปกครองเพื่อประชาสัมพันธ์เสียงตามสายตามหมู่บ้าน 
ยังอยู่ในขั้นตอนด าเนินการประสานผู้ใหญ่บ้านทั้ง 4 หมู่ เพื่อให้ข้อมูลของการจดทะเบียนบัตร
คนพิการและการขอรับสิทธิเบี้ยความพิการ โดยจะต้องท าหนังสือขอความช่วยเหลือไปยังผู้ใหญ่บ้าน 
เพื่อให้ผู้ใหญ่บ้านท้ัง 4 หมู่ช่วยประกาศเสียงตามสายของแต่ละหมู่บ้าน 

 อีกแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีก าลังอยู่ ในระหว่างการด าเนินการ คือ การประสาน
แนวทางกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต 
และโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เมื่อได้ประสานการขอข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานท้ังสอง พบว่า 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จั งหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการออกหน่วยบริการ
จดทะเบียนคนพิการ One Stop Service ร่วมกับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการให้บริการการจดทะเบียนคนพิการแบบเบ็ดเสร็จถึงท่ีบ้านในจุดเดียว ท้ังนี้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีผู้พิการที่ยังไม่ได้ท าบัตรท าคนพิการประมาณ 10 รายในต าบล 
และจะต้องประสานส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อด าเนินการต่อไป และจาก
การประสานเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีรายละเอียดการแก้ปัญหาให้แก่ผู้พิการท่ีไม่ต้องการ
ความยุ่งยาก ไม่สามารถเดินทางมาพบแพทย์ คือ การขอให้แพทย์พิจารณารับรองความพิการโดยท่ี
คนพิการไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลนั้นท าได้ แต่ต้องมีผู้ท่ีด าเนินการแทน  (ผู้ดูแล) โดยแพทย์
สามารถพิจารณาจากวิดิโอท่ีถ่ายผู้พิการ หากมีความพิการโดยประจักษ์ แพทย์จะสามารถพิจารณา
รับรองความพิการให้ได้ ท้ังนี้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ 

2) สรุปการแก้ไขปัญหาของสาเหตุด้านผู้ปฏิบัติงาน 
 การน าแนวทางการแก้ไขปัญหาของสมาชิกกลุ่มท่ีได้ปฏิบัติแล้ว ในประเด็นการติดต่อ

และประสานส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต เพื่อขอการสนับสนุน
ข้อมูลคนพิการท่ีได้เคยจดทะเบียนคนพิการในเขตพื้นท่ีต าบลกะรนท่ีเป็นปัจจุบัน เพื่อแก้ไขปัญหา
เจ้าหน้าท่ีขาดการสนับสนุนข้อมูลจากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต 
และเจ้าหน้าท่ีกองสวัสดิการสังคมไม่สามารถทราบจ านวนคนพิการท่ีเพิ่มขึ้นใหม่ได้อย่างครอบคลุม 
โดยได้ประสานติดต่อขอสนับสนุนข้อมูลไปยังส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ภูเก็ต จากการตรวจสอบพบว่า ผู้พิการท่ีจดทะเบียนบัตรคนพิการท่ีมีท่ีอยู่ในเขตต าบลกะรน มีจ านวน 
94 ราย และได้น ามาเช็ครายช่ือของผู้พิการท่ีรับเบี้ยความพิการท่ียังมีคุณสมบัติครบถ้วนในเขต
เทศบาลต าบลกะรน พบว่ามีผู้พิการท่ียังไม่ได้ขอรับสิทธิเบี้ยความพิการในเขตเทศบาลต าบลกะรน 
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จ านวน 7 ราย แต่มีผู้พิการท่ีมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตต าบลกะรน (ตามข้อมูลของทะเบียนราษฎร) 
จ านวน 3 ราย 

 เจ้าหน้าท่ีจึงได้ลงพื้นท่ี เพื่อส ารวจการขอรับสิทธิของคนพิการจ านวน 3 รายดังกล่าว 
พบว่าท้ัง 3 รายไม่ได้อาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ีต าบลกะรนแล้ว 

 แนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีอยู่ในระหว่างการด าเนินการ คือ การประสานฝ่ายประชาสัมพันธ์
ในการรับโอน/ย้ายเจ้าหน้าท่ีตามต าแหน่งท่ีว่างอีกครั้ง 

3) สรุปการแก้ไขปัญหาของสาเหตุด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อการขอรับ
สิทธิเบ้ียความพิการ  

 แนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีได้ด าเนินการ คือ การประสานประธานชุมชนในเขตเทศบาล
ต าบลกะรน การประสานสมาชิกสภาเทศบาล ผู้เป็นตัวแทนของคนในพื้นท่ี เพื่อส ารวจคนพิการหรือ
ผู้ป่วยท่ีเข้าข่ายพิการในพื้นท่ี ผลจากการด าเนินการพบข้อมูลของผู้พิการและผู้ท่ีเข้าข่ายมีความพิการ 
จ านวน 5 คน เจ้าหน้าท่ีจึงได้ลงพื้นท่ีเยี่ยมบ้านเพื่อพูดคุยกับผู้พิการและผู้ท่ีเข้าข่ายมีความพิการ
ท้ังหมด ผลการพูดคุยและให้ข้อมูล และขั้นตอนการจดทะเบียนความพิการ รวมถึงข้อมูลและขั้นตอน
การขอรับสิทธิเบ้ียความพิการ ผลการด าเนินการได้แก่ 

 (1) ผู้พิการท่ีสามารถขอรับเบี้ยความพิการเสร็จสมบูรณ์ จ านวน 1 ราย 
 (2) ผู้ท่ีเข้าข่ายความพิการรอการไปพบแพทย์เพื่อให้แพทย์วินิจฉัย  จ านวน 2 ราย 
 (3) ผู้ท่ีเข้าข่ายความพิการท่ีแพทย์ไม่รับรองความพิการให้ จ านวน 1 ราย 
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สรุปผลการศึกษา 
 

หลังจากด าเนินการแก้ไขปัญหาการขอรับสิทธิเบ้ียความพิการในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน 
โดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับงานเบ้ียความพิการได้ระดมความคิดเห็น และเสนอวิธีการแก้ปัญหา 
ผู้วิจัยได้ท าการทบทวนพบว่าการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องท่ีผ่านมาเป็นการให้บริการเชิงรับ
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มากกว่าเชิงรุก จากการน าแนวทางแก้ไขปัญหาไปปฏิบัติจริง ท าให้เห็นว่าคนพิการสามารถรับรู้สิทธิฯ
ของตน และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสิทธิเบี้ยความพิการได้ ส่ิงส าคัญประการหนึ่งท่ีวิเคราะห์ได้จาก
งานวิจัยนี้ คือการประชาสัมพันธ์ โดยที่ผ่านมากองสวัสดิการสังคมได้ด าเนินการประชาสัมพนัธ์
หลายช่องทาง โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของตัวอักษร เช่น ไวนิล แผ่นพับ ส่ือออนไลน์
แบบกราฟิก 

การแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา วิธีการท่ีเหมาะสมกับเขตต าบลกะรน
การประชาสัมพันธ์แบบเครือข่ายคนรู้จัก หรือการพูดคุยแบบปากต่อปาก เช่น ผ่านการพูดคุยของผู้น า
ตามธรรมชาติ ผู้น าชุมชน หรือตัวแทนประชาชน ท้ังนี้เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องควรให้การประชาสัมพันธ์
ท้ังในแบบท่ีเคยท ามา เช่น ไวนิล แผ่นพับ ส่ือออนไลน์แบบกราฟิก และการประชาสัมพันธ์แบบ
เครือข่ายคนรู้จัก ควบคู่กันไป เพื่อให้การให้บริการเชิงรุก สามารถอ านวยความสะดวกแก่ผู้พิการได้
มากขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อการรับรู้จ านวนคนพิการในเขตพื้นท่ีต าบลกะรนของเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 
1)  หน่วยงานเทศบาลต าบลกะรน อาจน าวิธีการเรียนรู้จากการปฏิบัติไปประยุกต์ใช้เพื่อ

แก้ไขปัญหาในด้านอื่น ๆ ในระดับองค์กร เช่น ปัญหาการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลกะรน 
ปัญหาของคุณภาพโครงการก่อสร้าง ปัญหาของคุณภาพการจัดท าโครงการฝึกอาชีพ เป็นต้น 

2)  ในระดับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรน าวิธีการเรียนรู้จากการปฏิบัติในครั้งนี้
ไปประยุกต์ใช้กับบริบทของหน่วยงาน เพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้ขอรับสิทธิเบี้ยความพิการ หรือการขอรับ
สิทธิอื่น ๆ  

 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

 
1)  สมาชิกกลุ่มและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาจน ากระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติไปปรับใช้

กับการท างาน เพื่อการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด และสามารถพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วย
กระบวนการคิดและท าอย่างมีข้ันตอน 

2)  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลกะรน อาจน ากระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติไป
ปรับใช้กับปัญหาอื่น ๆ ท่ีเกิดขึ้นในกองสวัสดิการสังคม เช่น ปัญหาการคุมวัสดุส านักงานโดยการน า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เป็นต้น 
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3)  หน่วยงานเทศบาลต าบลกะรน ควรน าผลท่ีได้จากการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติ
ท่ียังไม่ได้ปฏิบัติเป็นรูปธรรมน ามาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมในโอกาสถัดไป 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 
การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้เป็นการน าความรู้ของวิธีการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อ

น ามาแก้ไขปัญหาการขอรับสิทธิเบ้ียความพิการในพื้นท่ีต าบลกะรน จังหวัดภูเก็ต ซึ่งส าเร็จได้ด้วยดี
จากการให้ความร่วมมือของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในกองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลกะรน ผู้เขียน
จึงขอขอบพระคุณเจ้าหน้าท่ีทุกท่านในกองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลกะรน และขอขอบพระคุณ
การให้ความรู้จากคณาจารย์ทุกท่านท่ีได้ให้ความรู้ส่ังสมวิชาทางรัฐประศาสนศาสตร์ การให้ค าปรึกษา
จากรองศาสตราจารย์ ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย ซึ่งได้สละเวลาอันมีค่าให้ความรู้และให้ค าแนะน า
ในการน าวิธีการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติมาใช้ในงานวิจัยช้ินนี้ รวมถึงขอขอบพระคุณ
เจ้าหน้าท่ีและบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข้องในงานวิจัยช้ินนี้ ท่ีให้ความร่วมมืออย่างดีในการด าเนินการ
แก้ไขร่วมกันกับกลุ่มสมาชิกและผู้เขียนตลอดมา 

ขอขอบคุณเพื่อน ๆ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่น 29 ทุก ๆ ท่าน ท่ีได้ร่วมงานและช่วยเหลือต่อกัน
จนถึงการเรียนการสอนวิชาสุดท้าย รวมถึงเพื่อน ๆ นอกช้ันเรียน ท่ีได้ให้ค าปรึกษาการด าเนินงาน
ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย 

ท้ายนี้ ขอขอบพระคุณบุพการี คุณตาเกียรติและคุณยายช้ิม ท่ีสนับสนุนท้ังในด้านการศึกษา
และให้ค าปรึกษาด้านการด าเนินชีวิตของผู้เขียนเสมอมา 

 
เอกสารอ้างอิง 

 
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจ าจังหวัดภูเก็ต. (2564). รายงานการ

ทบทวนและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดภูเก็ต 
ฉบับท่ี 3. ภูเก็ต: ผู้แต่ง.  

จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร. (ม.ป.ป.). รัฐสวัสดิการกับสังคมสวัสดิการ: มุมมองทางทฤษฎี. สืบค้นจาก 
http://www.nikomfoundation.org/autopagev4/show_page.php?topic_id=36&au 

จุฬาพัฒน์ ช่างเกตุ. (ม.ป.ป.). กฎหมายสิทธิส าหรับคนพิการ. สืบค้นจาก https://www.parliament. 
go.th/ewtadmin/ewt/elaw_parcy/ewt_dl_link. php?nid=22  
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบ ารุงรักษาถนนในเขตองค์การบรหิารส่วน

ต าบลหัวเตย อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

กนกศักด์ิ รัตนูปกรณ์ * 
 

บทคัดย่อ 
 

การค้นคว้าอิสระเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบ ารุงรักษาถนนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวเตย อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเตย อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ าแนกตาม
เพศ อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ และระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ี  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือ ประชาชนในต าบลหัวเตย อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จ านวน 361 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมาน 
วิเคราะห์ด้วยสถิติทดสอบ t - test และ F - test (ANOVA) 

ผลการศึกษาพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต้ังแต่ 31 - 60 ปี มีระดับ
การศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือต่ ากว่า มีอาชีพหลักคือเกษตรกร มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 
10,000 - 25,000 บาท และระยะเวลาท่ีอาศัยในพื้นท่ีมากกว่า 5 ปี ระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบ ารุงรักษาถนน ในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ การมีส่วนร่วมในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย 
การมีส่วนร่วมในระดับการรับฟังความคิดเห็น อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย การมีส่วนร่วมในระดับสร้าง
ความร่วมมือ อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย และการมีส่วนร่วมในระดับให้เข้ามามีบทบาท อยู่ในระดับน้อย 
2) ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบ ารุงรักษาถนนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวเตย อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมพบว่าแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า เพศ อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ และระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ี ท่ีแตกต่างกัน 
มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วม การบ ารุงรักษาถนน 

                                                     
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบ ารุงรักษาถนนในเขตองค์การบรหิารส่วน

ต าบลหัวเตย อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

กนกศักด์ิ รัตนูปกรณ์ * 
 

บทคัดย่อ 
 

การค้นคว้าอิสระเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบ ารุงรักษาถนนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวเตย อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเตย อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ าแนกตาม
เพศ อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ และระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ี  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือ ประชาชนในต าบลหัวเตย อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จ านวน 361 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมาน 
วิเคราะห์ด้วยสถิติทดสอบ t - test และ F - test (ANOVA) 

ผลการศึกษาพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต้ังแต่ 31 - 60 ปี มีระดับ
การศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือต่ ากว่า มีอาชีพหลักคือเกษตรกร มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 
10,000 - 25,000 บาท และระยะเวลาท่ีอาศัยในพื้นท่ีมากกว่า 5 ปี ระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบ ารุงรักษาถนน ในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ การมีส่วนร่วมในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย 
การมีส่วนร่วมในระดับการรับฟังความคิดเห็น อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย การมีส่วนร่วมในระดับสร้าง
ความร่วมมือ อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย และการมีส่วนร่วมในระดับให้เข้ามามีบทบาท อยู่ในระดับน้อย 
2) ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบ ารุงรักษาถนนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวเตย อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมพบว่าแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า เพศ อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ และระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ี ท่ีแตกต่างกัน 
มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วม การบ ารุงรักษาถนน 

                                                     
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ABSTRACT 
 

The independent study was conducted to investigate the community 
participation in road maintenance in Hua Toei Subdistrict Administrative Organization, 
Phunphin District, Surat Thani Province. 

The sample used in the study consisted of 361 inhabitants in the Hua Toei, 
Phunphin District, Surat Thani Province. The questionnaires were used as the data 
gathering tool, and the data were analyzed through the application of Frequency, 
percentage, mean and standard deviation. 

The results of study showed that 1 )  the majority of the respondents were 
female, 31 - 60 years old, graduated secondary school or less, were agriculturist, earned 
average monthly income about 10,000 - 25,000 Baht and more than 5 years of length 
of stay in this area. The level of people’s participation in road maintenance overall 
was at a relatively low level.  Considering each aspect sorted in descending order as 
follows: Participation at the level of information was at a relatively low level, 
participation at the level of consultation was at a relatively low level, participation at 
the level of involvement was at a relatively low level, and participation at the level of 
ccollaboration was at a low level.   2) The comparing results of People's Participation 
in Road Maintenance in Hua Toei Subdistrict Administrative Organization, Phunphin 
District, Surat Thani Province.  Overall, it was found that they were different.  When 
considering each aspect, it was found that sex, age, education, income, occupation 
and length of stay in the area different.  There was a statistically significant difference 
in the level of participation at the 0.05 level. 

 
Keyword: The participation, Road Maintenance 

 
 
 
  

17 

 

บทน า 
 

ถนนทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นลูกรัง ลาดยาง หรือคอนกรีต เมื่อก่อสร้างเสร็จและเปิด
การจราจรไปชั่วระยะหนึ่ง ความชารุดเสียหายจะเกิดตามมา ความช ารุดเสียหายเหล่านี้นอกจาก
จะเกิดขึ้นเนื่องจากการเส่ือมสภาพตามธรรมชาติแล้ว ยังเกิดขึ้นเนื่องจากการบรรทุกน้ าหนักเกินพิกัด
ของยวดยานและจากภัยธรรมชาติ ซึ่งจะต้องรีบด าเนินการซ่อมทันทีเม่ือตรวจพบ ท้ังนี้เพื่อป้องกัน 
มิให้ความเสียหายลุกลามแผ่วงกว้างออกไป ท าให้รัฐต้องใช้จ่ายเงินจ านวนมากในการบ ารุงให้อยู่ใน
สภาพดี อันเป็นการสูญเปล่าเงินงบประมาณโดยไม่จ าเป็น การบ ารุงรักษาถนนให้อยู่ในสภาพดีเป็น
ประจ าตลอดเวลา นอกจากจะเป็นการประหยัดเงินงบประมาณแผ่นดินแล้ว ยังท าให้ผู้ใช้ถนนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ในการคมนาคมขนส่ง ท าให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การขนส่ง และ
อื่น ๆ ลดลงด้วย เป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้กับประชาชนอีกทางหนึ่ง 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ส่วนท่ี 2 อ านาจ
หน้าท่ีของสภาต าบล มาตรา 23(2) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (3) จัดให้มีและรักษา
ทางระบายน้ า และรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจดั
มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ดังนั้นจึงเป็นหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบ ารุงรักษาและดูแล
เรื่องความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ  

อย่างไรก็ตาม ประชาชนผู้ใช้ถนนสาธารณะก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีอาจท าให้เกิดการช ารุดของถนน 
จึงจ าเป็นต้องศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องใน
การด าเนินงาน พัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจแก้ปัญหาของตนเอง ร่วมใช้ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึง 
การรับรู้เกี่ยวกับข้อจ ากัดและข้อกฎหมายในการใช้ถนน เพื่อให้เกิดการจัดการและการควบคุม  
การบรรทุกน้ าหนักเกิน เพื่อประโยชน์ต่อการด ารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม และความปลอดภัย  
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบ ารุงรักษาถนนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
หัวเตย อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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ของยวดยานและจากภัยธรรมชาติ ซึ่งจะต้องรีบด าเนินการซ่อมทันทีเมื่อตรวจพบ ท้ังนี้เพื่อป้องกัน 
มิให้ความเสียหายลุกลามแผ่วงกว้างออกไป ท าให้รัฐต้องใช้จ่ายเงินจ านวนมากในการบ ารุงให้อยู่ใน
สภาพดี อันเป็นการสูญเปล่าเงินงบประมาณโดยไม่จ าเป็น การบ ารุงรักษาถนนให้อยู่ในสภาพดีเป็น
ประจ าตลอดเวลา นอกจากจะเป็นการประหยัดเงินงบประมาณแผ่นดินแล้ว ยังท าให้ผู้ใช้ถนนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ในการคมนาคมขนส่ง ท าให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การขนส่ง และ
อื่น ๆ ลดลงด้วย เป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้กับประชาชนอีกทางหนึ่ง 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ส่วนท่ี 2 อ านาจ
หน้าท่ีของสภาต าบล มาตรา 23(2) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (3) จัดให้มีและรักษา
ทางระบายน้ า และรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจดั
มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ดังนั้นจึงเป็นหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบ ารุงรักษาและดูแล
เรื่องความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ  

อย่างไรก็ตาม ประชาชนผู้ใช้ถนนสาธารณะก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีอาจท าให้เกิดการช ารุดของถนน 
จึงจ าเป็นต้องศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องใน
การด าเนินงาน พัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจแก้ปัญหาของตนเอง ร่วมใช้ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึง 
การรับรู้เกี่ยวกับข้อจ ากัดและข้อกฎหมายในการใช้ถนน เพื่อให้เกิดการจัดการและการควบคุม  
การบรรทุกน้ าหนักเกิน เพื่อประโยชน์ต่อการด ารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม และความปลอดภัย  
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบ ารุงรักษาถนนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
หัวเตย อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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ค าถามการวิจัย 
 

ลักษณะส่วนบุคคล มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบ ารุงรักษาถนนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวเตย อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือไม่? 

 
วิธีการศึกษา 

 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบ ารุงรักษา

ถนนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเตย อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ณ ระดับความเช่ือมั่น 0.95 จากสูตรการค านวณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน่ ท าให้ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 361 คน และผู้วิจัยได
ก าหนดกรอบและขอบเขตของวิธีการวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

       
 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
ผลการศึกษา 

 
1) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน  

225 คน คิดเป็นร้อยละ 62.40  มีอายุต้ังแต่ 31 - 60 ปี จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 49.86 
มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือต่ ากว่า จ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 62.33 มีรายได้เฉล่ีย
ต่อเดือนอยู่ท่ี 10,000 - 25,000 บาท จ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 56.23 มีอาชีพหลัก เกษตรกร 

ลักษณะส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- การศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได้ 
- ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ี 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบ ารุงรักษา
ถนนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเตย 

อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
1) การมีส่วนร่วมในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร 
2) การมีส่วนร่วมในระดับการรับฟังความคิดเห็น 
3) การมีส่วนร่วมในระดับให้เข้ามามีบทบาท 
4) การมีส่วนร่วมในระดับสร้างความร่วมมือ 
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จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 49.58 และระยะเวลาท่ีอาศัยในพื้นท่ีมากกว่า 5 ปี จ านวน 306 คน 
คิดเป็นร้อยละ 84.76 

2) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบ ารุงรักษาถนนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
หัวเตย อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีรายละเอียดดังตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบ ารุงรักษาถนนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล

หัวเตย ในภาพรวมและในรายด้าน 
 

ด้าน (𝒙𝒙) S.D. ระดับการมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วมในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร 2.17 0.15 ค่อนข้างน้อย 
การมีส่วนร่วมในระดับการรับฟังความคิดเห็น 2.13 0.28 ค่อนข้างน้อย 
การมีส่วนร่วมในระดับให้เข้ามามีบทบาท 1.70 0.14 น้อย 
การมีส่วนร่วมในระดับสร้างความร่วมมือ 2.04 0.94 ค่อนข้างน้อย 

รวม 2.01 0.21 ค่อนข้างน้อย 
 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบ ารุงรักษาถนนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเตย ในภาพรวม อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย (�̅�𝑥 = 2.01) และเมื่อแยก
ประเด็นเป็นรายระดับ พบว่า การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย 3 ด้าน ได้แก่ การมส่ีวนร่วม
ในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร (�̅�𝑥 = 2.17) การมีส่วนร่วมในระดับการรับฟังความคิดเห็น (�̅�𝑥 = 2.13) 
การมีส่วนร่วมในระดับสร้างความร่วมมือ (�̅�𝑥 = 2.04) และการมีส่วนร่วมในระดับให้เข้ามามีบทบาท 
อยู่ในระดับน้อย (�̅�𝑥 = 1.70) 

การมีส่วนร่วมในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร มีระดับการมีส่วนร่วมในภาพรวมอยู่ในระดับ
ค่อนข้างน้อย (�̅�𝑥 = 2.17) และเม่ือแยกประเด็นเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้อ อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย  
เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ท่านเคยให้ข้อมูลข่าวสารในที่ประชุมหมู่บ้าน/ประชาคม
ระดับต าบล ฯลฯ (�̅�𝑥 = 2.30) ท่านเคยติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบถนน เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร
ในการบ ารุงรักษาถนน (�̅�𝑥 = 2.20) และ ท่านเคยให้ข้อมูลข่าวสารในเรื่องการบ ารุงรักษาถนนต่อ
หน่วยงานเอกชน/ส่ือโทรทัศน์/วิทยุ ฯลฯ ภายในท้องถิ่น (�̅�𝑥 = 2.00) 

การมีส่วนร่วมในระดับการรับฟังความคิดเห็น มีระดับการมีส่วนร่วมในภาพรวมอยู่ในระดับ
ค่อนข้างน้อย (�̅�𝑥 = 2.13) และเม่ือแยกประเด็นเป็นรายข้อ พบว่าการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับค่อนข้าง
น้อยท้ัง 4 ข้อ เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ท่านเคยแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมหมู่บ้าน/



1918 

 

ค าถามการวิจัย 
 

ลักษณะส่วนบุคคล มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบ ารุงรักษาถนนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวเตย อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือไม่? 

 
วิธีการศึกษา 

 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบ ารุงรักษา

ถนนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเตย อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ณ ระดับความเช่ือมั่น 0.95 จากสูตรการค านวณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน่ ท าให้ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 361 คน และผู้วิจัยได
ก าหนดกรอบและขอบเขตของวิธีการวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

       
 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
ผลการศึกษา 

 
1) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน  

225 คน คิดเป็นร้อยละ 62.40  มีอายุต้ังแต่ 31 - 60 ปี จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 49.86 
มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือต่ ากว่า จ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 62.33 มีรายได้เฉล่ีย
ต่อเดือนอยู่ท่ี 10,000 - 25,000 บาท จ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 56.23 มีอาชีพหลัก เกษตรกร 

ลักษณะส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- การศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได้ 
- ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ี 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบ ารุงรักษา
ถนนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเตย 

อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
1) การมีส่วนร่วมในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร 
2) การมีส่วนร่วมในระดับการรับฟังความคิดเห็น 
3) การมีส่วนร่วมในระดับให้เข้ามามีบทบาท 
4) การมีส่วนร่วมในระดับสร้างความร่วมมือ 
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จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 49.58 และระยะเวลาท่ีอาศัยในพื้นท่ีมากกว่า 5 ปี จ านวน 306 คน 
คิดเป็นร้อยละ 84.76 

2) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบ ารุงรักษาถนนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
หัวเตย อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีรายละเอียดดังตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบ ารุงรักษาถนนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล

หัวเตย ในภาพรวมและในรายด้าน 
 

ด้าน (𝒙𝒙) S.D. ระดับการมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วมในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร 2.17 0.15 ค่อนข้างน้อย 
การมีส่วนร่วมในระดับการรับฟังความคิดเห็น 2.13 0.28 ค่อนข้างน้อย 
การมีส่วนร่วมในระดับให้เข้ามามีบทบาท 1.70 0.14 น้อย 
การมีส่วนร่วมในระดับสร้างความร่วมมือ 2.04 0.94 ค่อนข้างน้อย 

รวม 2.01 0.21 ค่อนข้างน้อย 
 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบ ารุงรักษาถนนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเตย ในภาพรวม อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย (�̅�𝑥 = 2.01) และเมื่อแยก
ประเด็นเป็นรายระดับ พบว่า การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย 3 ด้าน ได้แก่ การมส่ีวนร่วม
ในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร (�̅�𝑥 = 2.17) การมีส่วนร่วมในระดับการรับฟังความคิดเห็น (�̅�𝑥 = 2.13) 
การมีส่วนร่วมในระดับสร้างความร่วมมือ (�̅�𝑥 = 2.04) และการมีส่วนร่วมในระดับให้เข้ามามีบทบาท 
อยู่ในระดับน้อย (�̅�𝑥 = 1.70) 

การมีส่วนร่วมในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร มีระดับการมีส่วนร่วมในภาพรวมอยู่ในระดับ
ค่อนข้างน้อย (�̅�𝑥 = 2.17) และเมื่อแยกประเด็นเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้อ อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย  
เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ท่านเคยให้ข้อมูลข่าวสารในที่ประชุมหมู่บ้าน/ประชาคม
ระดับต าบล ฯลฯ (�̅�𝑥 = 2.30) ท่านเคยติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบถนน เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร
ในการบ ารุงรักษาถนน (�̅�𝑥 = 2.20) และ ท่านเคยให้ข้อมูลข่าวสารในเรื่องการบ ารุงรักษาถนนต่อ
หน่วยงานเอกชน/ส่ือโทรทัศน์/วิทยุ ฯลฯ ภายในท้องถิ่น (�̅�𝑥 = 2.00) 

การมีส่วนร่วมในระดับการรับฟงัความคิดเห็น มีระดับการมีส่วนร่วมในภาพรวมอยู่ในระดับ
ค่อนข้างน้อย (�̅�𝑥 = 2.13) และเมื่อแยกประเด็นเป็นรายข้อ พบว่าการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับค่อนข้าง
น้อยท้ัง 4 ข้อ เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ท่านเคยแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมหมู่บ้าน/
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ประชาคมระดับต าบล ฯลฯ (�̅�𝑥 = 2.40) ท่านเคยติดต่อเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบถนน เพื่อแสดงความ
คิดเห็นในการรักษาถนน (�̅�𝑥 = 2.30) ท่านเคยแสดงความคิดเห็นในเรื่องการบ ารุงรักษาถนนต่อ
หน่วยงานรัฐอื่นนอกเหนือจากองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเตย (�̅�𝑥 = 2.00) และท่านเคยแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องการบ ารุงรักษาถนน ต่อหน่วยงานเอกชน/ส่ือโทรทัศน์/วิทยุ ฯลฯ ภายในท้องถิ่น (�̅�𝑥 = 
1.80) 

การมีส่วนร่วมในระดับให้เข้ามามีบทบาท มีระดับการมีส่วนร่วมในภาพรวมอยู่ในระดับ
ค่อนข้างน้อย (�̅�𝑥 = 1.70) และเมื่อแยกประเด็นเป็นรายข้อ พบว่า การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับค่อนข้าง
น้อย 1 ข้อ คือ ท่านเคยวางแผนและตัดสินใจในท่ีประชุมหมู่บ้าน/ประชาคมระดับต าบล ฯลฯ (�̅�𝑥 = 
1.90) รองลงมาอยู่ในระดับน้อย เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ท่านเคยมีบทบาทวางแผน
และตัดสินใจร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบถนน (�̅�𝑥 = 1.70) ท่านเคยวางแผนและตัดสินใจเรื ่อง
การบ ารุงรักษาถนนต่อหน่วยงานรัฐอื่นนอกเหนือจากองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเตย (�̅�𝑥 = 1.60) 
ท่านเคยวางแผนและตัดสินใจเรื่องการบ ารุงรักษาถนน ต่อหน่วยงานเอกชน/ส่ือโทรทัศน์/วิทยุ ฯลฯ 
ภายในท้องถิ่น (�̅�𝑥 = 1.60) 

การมีส่วนร่วมในระดับสร้างความร่วมมือ มีระดับการมีส่วนร่วมในภาพรวมในภาพรวมอยู่ใน
ระดับค่อนข้างน้อย (�̅�𝑥 = 2.04) และเมื่อแยกประเด็นเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ ท่านเคยขับบรรทุก
มีน้ าหนักเกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนด อยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.70) รองลงมา คือ ท่านเคยร่วมลงมือ
ปฏิบัติงานในที่ประชุมหมู่บ้าน/ประชาคมระดับต าบลฯ อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย (�̅�𝑥 = 1.80) และ
อยู่ในระดับน้อย 3 ข้อ เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ท่านเคยร่วมลงมือปฏิบัติงานร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบถนน (�̅�𝑥 = 1.70) ท่านเคยร่วมลงมือปฏิบัติงานในเรื่องการบ ารุงรักษาถนน
ต่อหน่วยงานรัฐอื่นนอกเหนือจากองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเตย (�̅�𝑥 = 1.50) และ ท่านเคยร่วม
ลงมือปฏิบัติงานในการบ ารุงรักษาถนน ต่อหน่วยงานเอกชน/ส่ือโทรทัศน์/วิทยุ ฯลฯ ภายในท้องถิ่น 
(�̅�𝑥 = 1.50) 

3)  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบ ารุงรักษาถนนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวเตย อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล ท่ีประกอบไปด้วย 
เพศ อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ และระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ ที่แตกต่างกัน มีระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบ ารุงรักษาถนนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเตย อ าเภอพุนพิน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ีแตกต่างกัน โดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี 2 - 7 
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบ ารุงรักษา
ถนนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเตย จ าแนกตามเพศ 

 
การมีส่วนร่วม เพศ n 𝒙𝒙  S.D. t Sig 

ระดับให้ข้อมูลข่าวสาร ชาย 136 2.39 1.00 3.47 0.96 
 หญิง 225 2.03 0.90   
ระดับรับฟังความคิดเห็น ชาย 136 2.50 0.98 6.02 0.38 
 หญิง 225 1.90 0.80   
ระดับให้เข้ามามีบทบาท ชาย 136 1.90 0.79 4.09 0.00** 
 หญิง 225 1.57 0.62   
ระดับสร้างความร่วมมือ ชาย 136 2.28 0.64 6.10 0.00** 
 หญิง 225 1.90 0.47   

ภาพรวม ชาย 136 2.26 0.79 5.28 0.00** 
 หญิง 225 1.84 0.62   

* Sig < 0.05 
 

จากตารางท่ี 2 พบว่า เพศท่ีแตกต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาถนนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเตย อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร ระดับรับฟังความคิดเห็น ระดับให้เข้ามามีบทบาท 
และระดับสร้างความร่วมมือ 
 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบ ารุงรักษาถนนในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบลหัวเตย จ าแนกตามอายุ 
 

การมีส่วนร่วม อาย ุ 𝒙𝒙  S.D. F Sig. 
ระดับให้ข้อมูลข่าวสาร ต่ ากว่า 30 ปี 2.25 1.09 21.53 0.00** 
 31 - 60 ปี 1.94 0.83     
 มากกว่า 60 ปี 3.00 0.00     
ระดับรับฟังความคิดเห็น ต่ ากว่า 30 ปี 2.31 1.08 36.90 0.00** 
 31 - 60 ปี 1.80 0.68     
 มากกว่า 60 ปี 3.00 0.00     
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ประชาคมระดับต าบล ฯลฯ (�̅�𝑥 = 2.40) ท่านเคยติดต่อเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบถนน เพื่อแสดงความ
คิดเห็นในการรักษาถนน (�̅�𝑥 = 2.30) ท่านเคยแสดงความคิดเห็นในเรื่องการบ ารุงรักษาถนนต่อ
หน่วยงานรัฐอื่นนอกเหนือจากองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเตย (�̅�𝑥 = 2.00) และท่านเคยแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องการบ ารุงรักษาถนน ต่อหน่วยงานเอกชน/ส่ือโทรทัศน์/วิทยุ ฯลฯ ภายในท้องถิ่น (�̅�𝑥 = 
1.80) 

การมีส่วนร่วมในระดับให้เข้ามามีบทบาท มีระดับการมีส่วนร่วมในภาพรวมอยู่ในระดับ
ค่อนข้างน้อย (�̅�𝑥 = 1.70) และเมื่อแยกประเด็นเป็นรายข้อ พบว่า การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับค่อนข้าง
น้อย 1 ข้อ คือ ท่านเคยวางแผนและตัดสินใจในท่ีประชุมหมู่บ้าน/ประชาคมระดับต าบล ฯลฯ (�̅�𝑥 = 
1.90) รองลงมาอยู่ในระดับน้อย เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ท่านเคยมีบทบาทวางแผน
และตัดสินใจร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบถนน (�̅�𝑥 = 1.70) ท่านเคยวางแผนและตัดสินใจเรื ่อง
การบ ารุงรักษาถนนต่อหน่วยงานรัฐอื่นนอกเหนือจากองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเตย (�̅�𝑥 = 1.60) 
ท่านเคยวางแผนและตัดสินใจเรื่องการบ ารุงรักษาถนน ต่อหน่วยงานเอกชน/ส่ือโทรทัศน์/วิทยุ ฯลฯ 
ภายในท้องถิ่น (�̅�𝑥 = 1.60) 

การมีส่วนร่วมในระดับสร้างความร่วมมือ มีระดับการมีส่วนร่วมในภาพรวมในภาพรวมอยู่ใน
ระดับค่อนข้างน้อย (�̅�𝑥 = 2.04) และเมื่อแยกประเด็นเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ ท่านเคยขับบรรทุก
มีน้ าหนักเกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนด อยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.70) รองลงมา คือ ท่านเคยร่วมลงมือ
ปฏิบัติงานในที่ประชุมหมู่บ้าน/ประชาคมระดับต าบลฯ อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย (�̅�𝑥 = 1.80) และ
อยู่ในระดับน้อย 3 ข้อ เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ท่านเคยร่วมลงมือปฏิบัติงานร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบถนน (�̅�𝑥 = 1.70) ท่านเคยร่วมลงมือปฏิบัติงานในเรื่องการบ ารุงรักษาถนน
ต่อหน่วยงานรัฐอื่นนอกเหนือจากองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเตย (�̅�𝑥 = 1.50) และ ท่านเคยร่วม
ลงมือปฏิบัติงานในการบ ารุงรักษาถนน ต่อหน่วยงานเอกชน/ส่ือโทรทัศน์/วิทยุ ฯลฯ ภายในท้องถิ่น 
(�̅�𝑥 = 1.50) 

3)  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบ ารุงรักษาถนนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวเตย อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล ท่ีประกอบไปด้วย 
เพศ อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ และระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ ที่แตกต่างกัน มีระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบ ารุงรักษาถนนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเตย อ าเภอพุนพิน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ีแตกต่างกัน โดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี 2 - 7 
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบ ารุงรักษา
ถนนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเตย จ าแนกตามเพศ 

 
การมีส่วนร่วม เพศ n 𝒙𝒙  S.D. t Sig 

ระดับให้ข้อมูลข่าวสาร ชาย 136 2.39 1.00 3.47 0.96 
 หญิง 225 2.03 0.90   
ระดับรับฟังความคิดเห็น ชาย 136 2.50 0.98 6.02 0.38 
 หญิง 225 1.90 0.80   
ระดับให้เข้ามามีบทบาท ชาย 136 1.90 0.79 4.09 0.00** 
 หญิง 225 1.57 0.62   
ระดับสร้างความร่วมมือ ชาย 136 2.28 0.64 6.10 0.00** 
 หญิง 225 1.90 0.47   

ภาพรวม ชาย 136 2.26 0.79 5.28 0.00** 
 หญิง 225 1.84 0.62   

* Sig < 0.05 
 

จากตารางท่ี 2 พบว่า เพศท่ีแตกต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาถนนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเตย อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร ระดับรับฟังความคิดเห็น ระดับให้เข้ามามีบทบาท 
และระดับสร้างความร่วมมือ 
 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบ ารุงรักษาถนนในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบลหัวเตย จ าแนกตามอายุ 
 

การมีส่วนร่วม อาย ุ 𝒙𝒙  S.D. F Sig. 
ระดับให้ข้อมูลข่าวสาร ต่ ากว่า 30 ปี 2.25 1.09 21.53 0.00** 
 31 - 60 ปี 1.94 0.83     
 มากกว่า 60 ปี 3.00 0.00     
ระดับรับฟังความคิดเห็น ต่ ากว่า 30 ปี 2.31 1.08 36.90 0.00** 
 31 - 60 ปี 1.80 0.68     
 มากกว่า 60 ปี 3.00 0.00     
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การมีส่วนร่วม อาย ุ 𝒙𝒙  S.D. F Sig. 
ระดับให้เข้ามามีบทบาท ต่ ากว่า 30 ปี 1.44 0.62 117.14 0.00** 
 31 - 60 ปี 1.65 0.54     
 มากกว่า 60 ปี 3.00 0.00     
ระดับสร้างความร่วมมือ ต่ ากว่า 30 ปี 1.85 0.56 156.05 0.00** 
 31 - 60 ปี 1.96 0.32     
 มากกว่า 60 ปี 3.20 0.00     

ภาพรวม ต่ ากว่า 30 ปี 1.94 0.78 58.98 0.00** 
 31 - 60 ปี 1.84 0.53   
 มากกว่า 60 ปี 3.06 0.00   

* Sig < 0.05 
 

จากตารางท่ี 3 พบว่า อายุท่ีแตกต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาถนนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเตย อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร ระดับรับฟังความคิดเห็น ระดับให้เข้ามามีบทบาท 
และระดับสร้างความร่วมมือ 
 
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบ ารุงรักษาถนนในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบลหัวเตย จ าแนกตามการศึกษา 
 

ระดับการมีส่วนร่วม การศึกษา 𝒙𝒙  S.D. F Sig. 
ระดับให้ข้อมูลข่าวสาร มัธยมศึกษาหรือต่ ากว่า 2.00 0.88 10.07 0.00** 
 อนุปริญญา, ปริญญาตรี

หรือเทียบเท่า 
2.44 1.02   

 สูงกว่าปริญญาตร ี 2.53 1.04   
ระดับรับฟังความคิดเห็น มัธยมศึกษาหรือต่ ากว่า 2.06 0.88 3.77 0.02** 
 อนุปริญญา, ปริญญาตรี

หรือเทียบเท่า 
2.18 0.96   

 สูงกว่าปริญญาตร ี 2.70 0.96   
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ระดับการมีส่วนร่วม การศึกษา 𝒙𝒙  S.D. F Sig. 
ระดับให้เข้ามามีบทบาท มัธยมศึกษาหรือต่ ากว่า 1.60 0.77 7.50 0.00** 
 อนุปริญญา, ปริญญาตรี

หรือเทียบเท่า 
1.86 0.55   

 สูงกว่าปริญญาตร ี 2.05 0.47   
ระดับสร้างความร่วมมือ มัธยมศึกษาหรือต่ ากว่า 1.97 0.64 4.24 0.02** 
 อนุปริญญา, ปริญญาตรี

หรือเทียบเท่า 
2.14 0.41   

 สูงกว่าปริญญาตร ี 2.24 0.40   
ภาพรวม มัธยมศึกษาหรือต่ ากว่า 1.91 0.73 6.16 0.00** 

 อนุปริญญา, ปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า 

2.13 0.67 
  

 
สูงกว่าปริญญาตร ี 2.36 0.66   

* Sig < 0.05 
 

จากตารางท่ี 4 พบว่า การศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาถนน
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเตย อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ท่ีแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร ระดับรับฟังความคิดเห็น ระดับให้เข้ามามี
บทบาท และระดับสร้างความร่วมมือ 
 
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบ ารุงรักษาถนนในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบลหัวเตย จ าแนกตามรายได้ 
 

ระดับการมีส่วนร่วม รายได้ 𝒙𝒙  S.D. F Sig. 
ระดับให้ข้อมูลข่าวสาร ต่ ากว่า 10,000 บาท 1.99 0.73 17.84 0.00** 
 10,000 – 25,000 บาท 2.39 1.06   
 สูงกวา 25,000 บาท 1.43 0.50   
ระดับรับฟังความคิดเห็น ต่ ากว่า 10,000 บาท 2.05 0.73 6.33 0.00** 
 10,000 – 25,000 บาท 2.24 1.01   
 สูงกวา 25,000 บาท 1.65 0.76   
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การมีส่วนร่วม อาย ุ 𝒙𝒙  S.D. F Sig. 
ระดับให้เข้ามามีบทบาท ต่ ากว่า 30 ปี 1.44 0.62 117.14 0.00** 
 31 - 60 ปี 1.65 0.54     
 มากกว่า 60 ปี 3.00 0.00     
ระดับสร้างความร่วมมือ ต่ ากว่า 30 ปี 1.85 0.56 156.05 0.00** 
 31 - 60 ปี 1.96 0.32     
 มากกว่า 60 ปี 3.20 0.00     

ภาพรวม ต่ ากว่า 30 ปี 1.94 0.78 58.98 0.00** 
 31 - 60 ปี 1.84 0.53   
 มากกว่า 60 ปี 3.06 0.00   

* Sig < 0.05 
 

จากตารางท่ี 3 พบว่า อายุท่ีแตกต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาถนนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเตย อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร ระดับรับฟังความคิดเห็น ระดับให้เข้ามามีบทบาท 
และระดับสร้างความร่วมมือ 
 
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบ ารุงรักษาถนนในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบลหัวเตย จ าแนกตามการศึกษา 
 

ระดับการมีส่วนร่วม การศึกษา 𝒙𝒙  S.D. F Sig. 
ระดับให้ข้อมูลข่าวสาร มัธยมศึกษาหรือต่ ากว่า 2.00 0.88 10.07 0.00** 
 อนุปริญญา, ปริญญาตรี

หรือเทียบเท่า 
2.44 1.02   

 สูงกว่าปริญญาตร ี 2.53 1.04   
ระดับรับฟังความคิดเห็น มัธยมศึกษาหรือต่ ากว่า 2.06 0.88 3.77 0.02** 
 อนุปริญญา, ปริญญาตรี

หรือเทียบเท่า 
2.18 0.96   

 สูงกว่าปริญญาตร ี 2.70 0.96   
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ระดับการมีส่วนร่วม การศึกษา 𝒙𝒙  S.D. F Sig. 
ระดับให้เข้ามามีบทบาท มัธยมศึกษาหรือต่ ากว่า 1.60 0.77 7.50 0.00** 
 อนุปริญญา, ปริญญาตรี

หรือเทียบเท่า 
1.86 0.55   

 สูงกว่าปริญญาตร ี 2.05 0.47   
ระดับสร้างความร่วมมือ มัธยมศึกษาหรือต่ ากว่า 1.97 0.64 4.24 0.02** 
 อนุปริญญา, ปริญญาตรี

หรือเทียบเท่า 
2.14 0.41   

 สูงกว่าปริญญาตร ี 2.24 0.40   
ภาพรวม มัธยมศึกษาหรือต่ ากว่า 1.91 0.73 6.16 0.00** 

 อนุปริญญา, ปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า 

2.13 0.67 
  

 
สูงกว่าปริญญาตร ี 2.36 0.66   

* Sig < 0.05 
 

จากตารางท่ี 4 พบว่า การศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาถนน
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเตย อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ท่ีแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร ระดับรับฟังความคิดเห็น ระดับให้เข้ามามี
บทบาท และระดับสร้างความร่วมมือ 
 
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบ ารุงรักษาถนนในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบลหัวเตย จ าแนกตามรายได้ 
 

ระดับการมีส่วนร่วม รายได้ 𝒙𝒙  S.D. F Sig. 
ระดับให้ข้อมูลข่าวสาร ต่ ากว่า 10,000 บาท 1.99 0.73 17.84 0.00** 
 10,000 – 25,000 บาท 2.39 1.06   
 สูงกวา 25,000 บาท 1.43 0.50   
ระดับรับฟังความคิดเห็น ต่ ากว่า 10,000 บาท 2.05 0.73 6.33 0.00** 
 10,000 – 25,000 บาท 2.24 1.01   
 สูงกวา 25,000 บาท 1.65 0.76   
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ระดับการมีส่วนร่วม รายได้ �̅�𝒙  S.D. F Sig. 
ระดับให้เข้ามามีบทบาท ต่ ากว่า 10,000 บาท 1.57 0.85 7.43 0.00** 
 10,000 – 25,000 บาท 1.82 0.60   
 สูงกว่า 25,000 บาท 1.43 0.50   
ระดับสร้างความร่วมมือ ต่ ากว่า 10,000 บาท 1.97 0.73 4.32 0.01** 
 10,000 – 25,000 บาท 2.11 0.46   
 สูงกว่า 25,000 บาท 1.86 0.30   

ภาพรวม ต่ ากว่า 10,000 บาท 1.89 0.72 9.03 0.00** 
 10,000 – 25,000 บาท 2.12 0.72   
 สูงกว่า 25,000 บาท 1.62 0.50   

* Sig < 0.05 
 

จากตารางที่ 5 พบว่า รายได้ที่แตกต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาถนนใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเตย อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร ระดับรับฟังความคิดเห็น ระดับให้เข้ามามี
บทบาท และระดับสร้างความร่วมมือ 
 
ตารางท่ี 6 การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบ ารุงรักษาถนนในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบลหัวเตย จ าแนกตามอาชีพ 
 

ระดับการมีส่วนร่วม อาชีพ �̅�𝒙  S.D. F Sig. 
ระดับให้ข้อมูลข่าวสาร เกษตรกร 2.18 0.94 10.14 0.00** 
 รับจ้าง/บริษัทเอกชน 2.29 1.05   
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3.00 0.00   
 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 1.48 0.50   
 ว่างงาน 2.00 0.00   
 อ่ืน ๆ 2.67 1.15   
ระดับรับฟังความคิดเห็น เกษตรกร 2.14 0.91 3.27 0.01** 
 รับจ้าง/บริษัทเอกชน 2.31 1.03   
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 2.00 0.00   

25 

 

ระดับการมีส่วนร่วม อาชีพ �̅�𝒙  S.D. F Sig. 
 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 1.72 0.76   
 ว่างงาน 2.25 0.00   
 อ่ืน ๆ 2.75 1.09   
ระดับให้เข้ามามีบทบาท เกษตรกร 1.79 0.80 3.00 0.01** 
 รับจ้าง/บริษัทเอกชน 1.60 0.65   
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 2.00 0.00   
 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 1.48 0.50   
 ว่างงาน 1.25 0.00   
 อ่ืน ๆ 1.58 0.80   
ระดับสร้างความร่วมมือ เกษตรกร 2.14 0.65 5.93 0.00** 
 รับจ้าง/บริษัทเอกชน 1.89 0.51   
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 2.40 0.00   
 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 1.89 0.30   
 ว่างงาน 1.40 0.00   
 อ่ืน ๆ 1.93 0.76   

ภาพรวม เกษตรกร 2.06 0.76 3.45 0.00** 
 รับจ้าง/บริษัทเอกชน 2.00 0.75   
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 2.31 0.00   
 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 1.67 0.50   
 ว่างงาน 1.69 0.00   
 อ่ืน ๆ 2.19 0.92   

* Sig < 0.05 
 

จากตารางที ่6 พบว่า อาชีพที่แตกต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาถนนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเตย อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร ระดับรับฟังความคิดเห็น ระดับให้เข้ามามีบทบาท 
และระดับสร้างความร่วมมือ 
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ระดับการมีส่วนร่วม รายได้ �̅�𝒙  S.D. F Sig. 
ระดับให้เข้ามามีบทบาท ต่ ากว่า 10,000 บาท 1.57 0.85 7.43 0.00** 
 10,000 – 25,000 บาท 1.82 0.60   
 สูงกว่า 25,000 บาท 1.43 0.50   
ระดับสร้างความร่วมมือ ต่ ากว่า 10,000 บาท 1.97 0.73 4.32 0.01** 
 10,000 – 25,000 บาท 2.11 0.46   
 สูงกว่า 25,000 บาท 1.86 0.30   

ภาพรวม ต่ ากว่า 10,000 บาท 1.89 0.72 9.03 0.00** 
 10,000 – 25,000 บาท 2.12 0.72   
 สูงกว่า 25,000 บาท 1.62 0.50   

* Sig < 0.05 
 

จากตารางที่ 5 พบว่า รายได้ที่แตกต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาถนนใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเตย อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร ระดับรับฟังความคิดเห็น ระดับให้เข้ามามี
บทบาท และระดับสร้างความร่วมมือ 
 
ตารางท่ี 6 การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบ ารุงรักษาถนนในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบลหัวเตย จ าแนกตามอาชีพ 
 

ระดับการมีส่วนร่วม อาชีพ �̅�𝒙  S.D. F Sig. 
ระดับให้ข้อมูลข่าวสาร เกษตรกร 2.18 0.94 10.14 0.00** 
 รับจ้าง/บริษัทเอกชน 2.29 1.05   
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3.00 0.00   
 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 1.48 0.50   
 ว่างงาน 2.00 0.00   
 อ่ืน ๆ 2.67 1.15   
ระดับรับฟังความคิดเห็น เกษตรกร 2.14 0.91 3.27 0.01** 
 รับจ้าง/บริษัทเอกชน 2.31 1.03   
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 2.00 0.00   
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ระดับการมีส่วนร่วม อาชีพ �̅�𝒙  S.D. F Sig. 
 ค้าขาย/ธุรกิจสว่นตัว 1.72 0.76   
 ว่างงาน 2.25 0.00   
 อ่ืน ๆ 2.75 1.09   
ระดับให้เข้ามามีบทบาท เกษตรกร 1.79 0.80 3.00 0.01** 
 รับจ้าง/บริษัทเอกชน 1.60 0.65   
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 2.00 0.00   
 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 1.48 0.50   
 ว่างงาน 1.25 0.00   
 อ่ืน ๆ 1.58 0.80   
ระดับสร้างความร่วมมือ เกษตรกร 2.14 0.65 5.93 0.00** 
 รับจ้าง/บริษัทเอกชน 1.89 0.51   
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 2.40 0.00   
 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 1.89 0.30   
 ว่างงาน 1.40 0.00   
 อ่ืน ๆ 1.93 0.76   

ภาพรวม เกษตรกร 2.06 0.76 3.45 0.00** 
 รับจ้าง/บริษัทเอกชน 2.00 0.75   
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 2.31 0.00   
 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 1.67 0.50   
 ว่างงาน 1.69 0.00   
 อ่ืน ๆ 2.19 0.92   

* Sig < 0.05 
 

จากตารางที ่6 พบว่า อาชีพที่แตกต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาถนนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเตย อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร ระดับรับฟังความคิดเห็น ระดับให้เข้ามามีบทบาท 
และระดับสร้างความร่วมมือ 
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ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบ ารุงรักษาถนนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวเตย จ าแนกตามระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ี 

 
ระดับการมีส่วนร่วม ระยะเวลาที่อาศัยอยใูนพื้นที ่ 𝒙𝒙  S.D. F Sig. 

ระดับให้ข้อมูลข่าวสาร ต่ ากว่า 1 ปี 3 0 1.41 0.25 
 1 - 5 ปี 2.3 0.463   
 มากกว่า 5 ปี 2.14 1.019   
ระดับรับฟังความคิดเห็น ต่ ากว่า 1 ปี 2 0 0.09 0.92 
 1 - 5 ปี 2.17 0.118   
 มากกว่า 5 ปี 2.12 0.995   
ระดับให้เข้ามามีบทบาท ต่ ากว่า 1 ปี 2 0 3.47 0.03* 
 1 - 5 ปี 1.47 0.352   
 มากกว่า 5 ปี 1.74 0.746   
ระดับสร้างความร่วมมือ ต่ ากว่า 1 ปี 2.4 0 11.55 0.00** 
 1 - 5 ปี 1.71 0.462   
 มากกว่า 5 ปี 2.1 0.571   

ภาพรวม ต่ ากว่า 1 ปี 2.31 0 1.12 0.33 
 1 - 5 ปี 1.88 0.291   
 มากกว่า 5 ปี 2.02 0.767   

* Sig < 0.05 
 

จากตารางที่ 7 พบว่า ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่แตกต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วม
ในการบ ารุงรักษาถนนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเตย อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในระดับให้เข้ามามีบทบาท และระดับสร้าง
ความร่วมมือ 

 
สรุปผลการศึกษา 

 
1)  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต้ังแต่ 31-60 ปี มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับ

มัธยมศึกษาหรือต่ ากว่า มีอาชีพหลัก เกษตรกร มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 10 ,000 - 25,000 บาท 
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และระยะเวลาท่ีอาศัยในพื้นท่ี มากกว่า 5 ปี ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบ ารุงรักษาถนน 
ในภาพรวม อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามล าดับจากมากไปน้อย 
ดังนี้ การมีส่วนร่วมในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย การมีส่วนร่วมในระดับการรับ
ฟังความคิดเห็น อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย การมีส่วนร่วมในระดับสร้างความร่วมมือ อยู่ในระดับ
ค่อนข้างน้อย และการมีส่วนร่วมในระดับให้เข้ามามีบทบาท อยู่ในระดับน้อย  

2)  ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบ ารุงรักษาถนนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเตย อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมพบว่าแตกต่างกัน 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า เพศ อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ และระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ี 
ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
อภิปรายผล 

 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบ ารุงรักษาถนนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเตย 

อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบ ารุงรักษาถนนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเตย อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบ ารุงรักษา
ถนนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเตย อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ เพศ อายุ 
การศึกษา รายได้ อาชีพ และระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ี ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อระดับการมีส่วนรว่ม
ที่แตกต่างกัน และในภาพรวมประชาชนมีระดับการมีส่วนร่วมค่อนข้างน้อย เนื่องจากท่ีผ่านมา
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเตย หรือหน่วยงานราชการผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในเรื่องการบ ารุงรักษา
ถนนไม่ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนเท่าท่ีควร ขาดการประชาสัมพันธ์โครงการ 
การให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน การประชุมชี้แจงหรือการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนยังไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนเท่าท่ีควร ขาดการประสานงานระหว่าง
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบท่ีต้องมีการออกส ารวจเพื่อร่วมรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน
บ่อยครั้งมากขึ้น และการให้ประชาชนได้มีช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสาร และเข้ามามีส่วนร่วม
มากขึ้น ท าให้เกิดปัญหาการด าเนินการท่ีไม่ตรงความต้องการของประชาชน และยังท าให้ประชาชน
ไม่ให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วม หากได้ให้โอกาสประชาชนได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในทุกระดับมากขึ้น 
เป็นผู้คิดค้นปัญหา จัดล าดับความส าคัญของปัญหา ก าหนดวิธีการและขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเอง 
โดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้รับผิดชอบเป็นเพียงผู้คอยให้การสนับสนุนด้านวิชาการ การให้ก าลังใจ จะท าให้
ประชาชนได้เข้ามา มีส่วนร่วมอย่างเต็มก าลังความสามารถ  เพราะกระบวนการด าเนินงานและผล
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ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบ ารุงรักษาถนนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวเตย จ าแนกตามระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ี 

 
ระดับการมีส่วนร่วม ระยะเวลาที่อาศัยอยใูนพื้นที ่ 𝒙𝒙  S.D. F Sig. 

ระดับให้ข้อมูลข่าวสาร ต่ ากว่า 1 ปี 3 0 1.41 0.25 
 1 - 5 ปี 2.3 0.463   
 มากกว่า 5 ปี 2.14 1.019   
ระดับรับฟังความคิดเห็น ต่ ากว่า 1 ปี 2 0 0.09 0.92 
 1 - 5 ปี 2.17 0.118   
 มากกว่า 5 ปี 2.12 0.995   
ระดับให้เข้ามามีบทบาท ต่ ากว่า 1 ปี 2 0 3.47 0.03* 
 1 - 5 ปี 1.47 0.352   
 มากกว่า 5 ปี 1.74 0.746   
ระดับสร้างความร่วมมือ ต่ ากว่า 1 ปี 2.4 0 11.55 0.00** 
 1 - 5 ปี 1.71 0.462   
 มากกว่า 5 ปี 2.1 0.571   

ภาพรวม ต่ ากว่า 1 ปี 2.31 0 1.12 0.33 
 1 - 5 ปี 1.88 0.291   
 มากกว่า 5 ปี 2.02 0.767   

* Sig < 0.05 
 

จากตารางที่ 7 พบว่า ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่แตกต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วม
ในการบ ารุงรักษาถนนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเตย อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในระดับให้เข้ามามีบทบาท และระดับสร้าง
ความร่วมมือ 

 
สรุปผลการศึกษา 

 
1)  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต้ังแต่ 31-60 ปี มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับ

มัธยมศึกษาหรือต่ ากว่า มีอาชีพหลัก เกษตรกร มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 10 ,000 - 25,000 บาท 
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และระยะเวลาท่ีอาศัยในพื้นท่ี มากกว่า 5 ปี ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบ ารุงรักษาถนน 
ในภาพรวม อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามล าดับจากมากไปน้อย 
ดังนี้ การมีส่วนร่วมในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย การมีส่วนร่วมในระดับการรับ
ฟังความคิดเห็น อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย การมีส่วนร่วมในระดับสร้างความร่วมมือ อยู่ในระดับ
ค่อนข้างน้อย และการมีส่วนร่วมในระดับให้เข้ามามีบทบาท อยู่ในระดับน้อย  

2)  ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบ ารุงรักษาถนนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเตย อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมพบว่าแตกต่างกัน 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า เพศ อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ และระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ี 
ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
อภิปรายผล 

 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบ ารุงรักษาถนนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเตย 

อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบ ารุงรักษาถนนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเตย อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบ ารุงรักษา
ถนนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเตย อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ เพศ อายุ 
การศึกษา รายได้ อาชีพ และระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ี ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อระดับการมีส่วนรว่ม
ที่แตกต่างกัน และในภาพรวมประชาชนมีระดับการมีส่วนร่วมค่อนข้างน้อย เนื่องจากท่ีผ่านมา
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเตย หรือหน่วยงานราชการผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในเรื่องการบ ารุงรักษา
ถนนไม่ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนเท่าท่ีควร ขาดการประชาสัมพันธ์โครงการ 
การให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน การประชุมชี้แจงหรือการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนยังไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนเท่าท่ีควร ขาดการประสานงานระหว่าง
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบท่ีต้องมีการออกส ารวจเพื่อร่วมรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน
บ่อยครั้งมากขึ้น และการให้ประชาชนได้มีช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสาร และเข้ามามีส่วนร่วม
มากข้ึน ท าให้เกิดปัญหาการด าเนินการท่ีไม่ตรงความต้องการของประชาชน และยังท าให้ประชาชน
ไม่ให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วม หากได้ให้โอกาสประชาชนได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในทุกระดับมากขึ้น 
เป็นผู้คิดค้นปัญหา จัดล าดับความส าคัญของปัญหา ก าหนดวิธีการและขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเอง 
โดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้รับผิดชอบเป็นเพียงผู้คอยให้การสนับสนุนด้านวิชาการ การให้ก าลังใจ จะท าให้
ประชาชนได้เข้ามา มีส่วนร่วมอย่างเต็มก าลังความสามารถ  เพราะกระบวนการด าเนินงานและผล
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เกิดขึ้นจะตกเป็นของ ประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกราช ศรีแพน , กตัญญู 
แก้วหาหนาม และประสิทธิ์ คชโครต (2560) ท่ีกล่าวว่า ควรเสริมสร้างให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการก าหนดนโยบาย และวางแผนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีของประชาชนต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลกุดหว้า อ าเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ควรส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ
ทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมท้ังการจัดท าบริการสาธารณะและ 
โครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เผยแพร่ท่ัวถึงกันอย่างต่อเนื่อง ควรส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐทุกระดับ และส่งเสริมให้
ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง และจัดให้มีกฎหมายจัดต้ังกองทุนพัฒนาการเมืองภาค
พลเมืองเพื่อช่วยเหลือการด าเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมท้ังสนับสนุนการด าเนินการของ
กลุ่มประชาชนท่ีรวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอ
ความต้องการของชุมชนในพื้นท่ีปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ส าหรับภาครัฐ 
1) ควรมีการควบคุมการก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนนให้ได้ตามสเปคท่ีก าหนด เพื่อป้องกันการ

ทุจริตหรือเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้าง หรือซ่อมแซมถนน โดย
การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบก่อนท่ีผู้รับจ้างจะท าการส่งมอบงาน 
รวมไปถึงควรให้มีการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ท่ีเป็นหน่วยงานภายนอกมาร่วม
ตรวจสอบหรือทดสอบ และออกผลรับรองการทดสอบ ก่อนท่ีจะมีการตรวจรับงานจ้าง เป็นต้น  
โดยกระบวนการทุกขั้นตอนของทางภาครัฐจะต้องโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ 

2) ควรมีการติดป้ายห้ามรถบรรทุกท่ีมีน้ าหนักมากวิ่งผ่าน ก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานของ
ถนนได้ในระดับหนึ่ง 

3) ควรมีการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นกรมขนส่งทางบก กรมทางหลวง 
กรมทางหลวงชนบท ร่วมลงพื้นท่ีตรวจสอบรถบรรทุกน้ าหนักเกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และเข้มงวด
บนถนนทุกสาย หากพบเจอผู้กระท าความผิดควรมีการส่ังห้ามใช้รถบรรทุกทันทีทุกราย และให้น ารถ
ไปแก้ไขและกลับมาตรวจสภาพจากส านักงานขนส่งก่อนน ากลับไปใช้งาน 
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4) ควรมีการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้และสร้างจิตส านึกให้กับประชาชน เพื่อให้
เกิดจิตส านึกสาธารณะในสิทธิและหน้าท่ีท่ีจะดูแลบ ารุงรักษาถนน เกิดความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ
ในส่ิงท่ีเป็นสาธารณะ มิใช่เพียงแต่ถนนหนทาง หรือสาธารณะสมบัติ เช่น ไฟฟ้าแสงสว่างตามถนน
หนทาง อุปกรณ์ออกก าลังตามสวนสาธารณะ ห้องน้ าสาธารณะ ฯลฯ แต่ยังหมายรวมไปถึงส่ิงแวดล้อม
อีกด้วย เช่น ไม่บรรทุกน้ าหนักเกิน ไม่ท้ิงขยะลงในแหล่งน้ า ดูแลรักษาสาธารณะสมบัติ การสร้าง
จิตส านึกสาธารณะให้กับประชาชนจึงเป็นส่ิงท่ีภาครัฐควรให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะมิใช่หน้าท่ี
ของใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้น หากแต่เป็นหน้าท่ีของประชาชนทุกคนท่ีจะต้องตระหนักรู้ และค านึงถึง
ส่วนรวมร่วมกัน อันจะน าไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน อันเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่าง
มั่นคง และน าไปสู่การสร้างความมั่นคงยั่งยืนต่อไป 
 ส าหรับภาคเอกชน 

ผู้ประกอบการใดที่รับจ้างเก็บเกี่ยวและบรรทุกผลผลิตปาล์มน้ ามัน หรือผู้ประกอบกจิการ
อ่ืนใดท่ีมีการใช้รถบรรทุก ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เช่น ไม่ท าการบรรทุกน้ าหนักเกนิ
กว่าท่ีกฎหมายก าหนด หรือไม่สัญจรผ่านเส้นทางท่ีมีป้ายควบคุมห้ามรถบรรทุกท่ีมีน้ าหนักเกินขับผ่าน 
เป็นต้น 
 ส าหรับภาคประชาชน 

ควรให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในทุกทุกด้าน ได้แก่ 1) ด้านการมีส่วนร่วมในระดับให้
ข้อมูลข่าวสาร 2) ด้านการมีส่วนร่วมในระดับรับฟังความคิดเห็น 3) ด้านการมีส่วนร่วมในระดับให้เข้า
มามีบทบาท 4) ด้านการมีส่วนร่วมในระดับสร้างความร่วมมือ การประชุมต้ังแต่ในระดับหมู่บ้านไป
จนถึงระดับต าบล เพื่อท่ีจะได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบ ารุงรักษาถนนในพื้นท่ีอย่างดีเยี่ยม 
ต่อไป 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 
การค้นคว้าอิสระครั้งนี้ ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาและให้ค าปรึกษาแนะน า

อย่างดียิ่งจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทุมโฆสิต ท่ีปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ท่ีได้กรุณา
ถ่ายทอดความรู้ แนวคิด วิธีการ ค าแนะน า และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดท้ังให้  
ความเมตตาและก าลังใจตลอดมา ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ในวันน าเสนอการค้นคว้าอิสระ ท่ีท่านได้กรุณาสละเวลาในการให้
ข้อเสนอแนะท่ีมีคุณค่า ซึ่งท าให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 



2928 

 

เกิดขึ้นจะตกเป็นของ ประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกราช ศรีแพน , กตัญญู 
แก้วหาหนาม และประสิทธิ์ คชโครต (2560) ท่ีกล่าวว่า ควรเสริมสร้างให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการก าหนดนโยบาย และวางแผนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีของประชาชนต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลกุดหว้า อ าเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ควรส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ
ทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมท้ังการจัดท าบริการสาธารณะและ 
โครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เผยแพร่ท่ัวถึงกันอย่างต่อเนื่อง ควรส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐทุกระดับ และส่งเสริมให้
ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง และจัดให้มีกฎหมายจัดต้ังกองทุนพัฒนาการเมืองภาค
พลเมืองเพื่อช่วยเหลือการด าเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมท้ังสนับสนุนการด าเนินการของ
กลุ่มประชาชนท่ีรวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอ
ความต้องการของชุมชนในพื้นท่ีปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ส าหรับภาครัฐ 
1) ควรมีการควบคุมการก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนนให้ได้ตามสเปคท่ีก าหนด เพื่อป้องกันการ

ทุจริตหรือเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้าง หรือซ่อมแซมถนน โดย
การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบก่อนท่ีผู้รับจ้างจะท าการส่งมอบงาน 
รวมไปถึงควรให้มีการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ท่ีเป็นหน่วยงานภายนอกมาร่วม
ตรวจสอบหรือทดสอบ และออกผลรับรองการทดสอบ ก่อนท่ีจะมีการตรวจรับงานจ้าง เป็นต้น  
โดยกระบวนการทุกขั้นตอนของทางภาครัฐจะต้องโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ 

2) ควรมีการติดป้ายห้ามรถบรรทุกท่ีมีน้ าหนักมากวิ่งผ่าน ก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานของ
ถนนได้ในระดับหนึ่ง 

3) ควรมีการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นกรมขนส่งทางบก กรมทางหลวง 
กรมทางหลวงชนบท ร่วมลงพื้นท่ีตรวจสอบรถบรรทุกน้ าหนักเกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และเข้มงวด
บนถนนทุกสาย หากพบเจอผู้กระท าความผิดควรมีการส่ังห้ามใช้รถบรรทุกทันทีทุกราย และให้น ารถ
ไปแก้ไขและกลับมาตรวจสภาพจากส านักงานขนส่งก่อนน ากลับไปใช้งาน 
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4) ควรมีการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้และสร้างจิตส านึกให้กับประชาชน เพื่อให้
เกิดจิตส านึกสาธารณะในสิทธิและหน้าท่ีท่ีจะดูแลบ ารุงรักษาถนน เกิดความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ
ในส่ิงท่ีเป็นสาธารณะ มิใช่เพียงแต่ถนนหนทาง หรือสาธารณะสมบัติ เช่น ไฟฟ้าแสงสว่างตามถนน
หนทาง อุปกรณ์ออกก าลังตามสวนสาธารณะ ห้องน้ าสาธารณะ ฯลฯ แต่ยังหมายรวมไปถึงส่ิงแวดล้อม
อีกด้วย เช่น ไม่บรรทุกน้ าหนักเกิน ไม่ท้ิงขยะลงในแหล่งน้ า ดูแลรักษาสาธารณะสมบัติ การสร้าง
จิตส านึกสาธารณะให้กับประชาชนจึงเป็นส่ิงท่ีภาครัฐควรให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะมิใช่หน้าท่ี
ของใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้น หากแต่เป็นหน้าท่ีของประชาชนทุกคนท่ีจะต้องตระหนักรู้ และค านึงถึง
ส่วนรวมร่วมกัน อันจะน าไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน อันเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่าง
มั่นคง และน าไปสู่การสร้างความมั่นคงยั่งยืนต่อไป 
 ส าหรับภาคเอกชน 

ผู้ประกอบการใดที่รับจ้างเก็บเกี่ยวและบรรทุกผลผลิตปาล์มน้ ามัน หรือผู้ประกอบกจิการ
อื่นใดท่ีมีการใช้รถบรรทุก ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เช่น ไม่ท าการบรรทุกน้ าหนักเกิน
กว่าท่ีกฎหมายก าหนด หรือไม่สัญจรผ่านเส้นทางท่ีมีป้ายควบคุมห้ามรถบรรทุกท่ีมีน้ าหนักเกินขับผ่าน 
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ควรให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในทุกทุกด้าน ได้แก่ 1) ด้านการมีส่วนร่วมในระดับให้
ข้อมูลข่าวสาร 2) ด้านการมีส่วนร่วมในระดับรับฟังความคิดเห็น 3) ด้านการมีส่วนร่วมในระดับให้เข้า
มามีบทบาท 4) ด้านการมีส่วนร่วมในระดับสร้างความร่วมมือ การประชุมต้ังแต่ในระดับหมู่บ้านไป
จนถึงระดับต าบล เพื่อท่ีจะได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบ ารุงรักษาถนนในพื้นท่ีอย่างดีเยี่ยม 
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การค้นคว้าอิสระครั้งนี้ ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาและให้ค าปรึกษาแนะน า

อย่างดียิ่งจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทุมโฆสิต ท่ีปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ท่ีได้กรุณา
ถ่ายทอดความรู้ แนวคิด วิธีการ ค าแนะน า และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดท้ังให้  
ความเมตตาและก าลังใจตลอดมา ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ในวันน าเสนอการค้นคว้าอิสระ ท่ีท่านได้กรุณาสละเวลาในการให้
ข้อเสนอแนะท่ีมีคุณค่า ซึ่งท าให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
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การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถ

ของประชาชนในท้องที่อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราการเกิดอุบัติเหตุ
บนท้องถนนท่ีเกิดจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถของประชาชนในท้องท่ีอ าเภอเมือง 
จังหวัดกระบ่ี และเพื่อศึกษาความคิดเห็น และปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการด่ืม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถของประชาชนท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุในท้องท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการผสมผสานการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ก าหนดประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างไว้กับประชาชนที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่เป็นผู้ที่เคยบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และอาศัยอยู่ในท้องท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จ านวน 223 คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 
random sampling) ด้วยวิธีการจับสลากเลขท่ีบ้านของประชาชนกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลและ
แสดงค่าสถิติอย่างง่าย ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าสูงสุด (Maximum) 
ค่าต่ าสุด (Minimum) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และค่าเฉล่ีย (�̅�𝑥) รวมถึง
วิเคราะห์ทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) เพื่อหาปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถของประชาชนท่ีก่อ ให้เกิดอุบัติเหตุในท้องท่ีอ าเภอเมือง 
จังหวัดกระบี่ ใช้สถิติ t-test กับตัวแปรอิสระที่แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม และใช้สถิติวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) กับตัวแปรอิสระท่ีแบ่งกลุ่มต้ังแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป 
ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ .05 (p-value = .05) 

1) อัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนท่ีเกิดจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถ
ของประชาชนในท้องท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ในช่วง พ.ศ. 2557 - 2564 พบว่า สถิติการเกิด

                                                     
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ใกล้เคียงกัน โดย พ.ศ. 2561 มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุมากท่ีสุด จ านวน 122 ครั้ง รองลงมา คือ พ.ศ. 
2558 จ านวน 121 ครั้ง และ พ.ศ. 2562 จ านวน 105 ครั้ง ตามล าดับ 

2) กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถ
ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุในท้องท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.88 จ าแนกเป็น (1) ความคิดเห็นด้านพฤติกรรมส่วนบุคคลอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.92 
และ (2) ความคิดเห็นด้านกฎหมายและการบังคับใช้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.84 

3) ปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถของ
ประชาชนท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุในท้องท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ได้แก่ อาชีพหลัก รายได้ การรับรู้
ผลกระทบจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
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แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ก าหนดประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างไว้กับประชาชนที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่เป็นผู้ที่เคยบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และอาศัยอยู่ในท้องท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จ านวน 223 คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 
random sampling) ด้วยวิธีการจับสลากเลขท่ีบ้านของประชาชนกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลและ
แสดงค่าสถิติอย่างง่าย ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าสูงสุด (Maximum) 
ค่าต่ าสุด (Minimum) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และค่าเฉล่ีย (�̅�𝑥) รวมถึง
วิเคราะห์ทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) เพื่อหาปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
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ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) กับตัวแปรอิสระท่ีแบ่งกลุ่มต้ังแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป 
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ของประชาชนในท้องท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ในช่วง พ.ศ. 2557 - 2564 พบว่า สถิติการเกิด
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3) ปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถของ
ประชาชนท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุในท้องท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ได้แก่ อาชีพหลัก รายได้ การรับรู้
ผลกระทบจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 

 
ค าส าคัญ: พฤติกรรม อุบัติเหตุ เครื่องด่ืม แอลกอฮอล์ 
  
  

 

 

 
ปัจจัยที่ก่อให้เกดิอุบัติเหตุจากการดืม่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถ 

ของประชาชนในท้องที่อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 
 

 กรกฎ ศรีทองกุล *
 

บทคัดย่อ 
 
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถ

ของประชาชนในท้องที่อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราการเกิดอุบัติเหตุ
บนท้องถนนท่ีเกิดจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถของประชาชนในท้องท่ีอ าเภอเมือง 
จังหวัดกระบี่ และเพื่อศึกษาความคิดเห็น และปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการด่ืม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถของประชาชนท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุในท้องท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการผสมผสานการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ก าหนดประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างไว้กับประชาชนที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่เป็นผู้ที่เคยบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และอาศัยอยู่ในท้องท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จ านวน 223 คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 
random sampling) ด้วยวิธีการจับสลากเลขท่ีบ้านของประชาชนกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลและ
แสดงค่าสถิติอย่างง่าย ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าสูงสุด (Maximum) 
ค่าต่ าสุด (Minimum) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และค่าเฉล่ีย (�̅�𝑥) รวมถึง
วิเคราะห์ทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) เพื่อหาปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถของประชาชนท่ีก่อ ให้เกิดอุบัติเหตุในท้องท่ีอ าเภอเมือง 
จังหวัดกระบี่ ใช้สถิติ t-test กับตัวแปรอิสระที่แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม และใช้สถิติวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) กับตัวแปรอิสระท่ีแบ่งกลุ่มต้ังแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป 
ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ .05 (p-value = .05) 

1) อัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนท่ีเกิดจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถ
ของประชาชนในท้องท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ในช่วง พ.ศ. 2557 - 2564 พบว่า สถิติการเกิด

                                                     
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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บทน า 
 

ในปัจจุบันปัญหาประการหนึ่งท่ีมีความร้ายแรงและแผ่ขยายไปท่ัวในหลายประเทศ รวมท้ัง
ประเทศไทยด้วยก็คือ ผลของการดื่มสุราหรือการด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ ไม่ว่าจะเป็นวิสกี้ 
บรั่นดี เบียร์ หรือไวน์ ซึ่งย่อมเป็นท่ีทราบกันดีว่าสุราและเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ทุกชนิดมีผลต่อร่างกาย
ในหลาย ๆ ระบบ เช่น ผลต่อสมอง ท าให้มึนเมา มีผลต่อการตัดสินใจ สมองเส่ือม ความจ าบกพร่อง 
เสพติดสุรา มีผลต่อตับ คือ ตับอักเสบ ตับแข็ง และตับวาย ผลต่อระบบทางเดินอาหาร คือ ท าให้เกิด
แผลในกระเพาะอาหาร กระเพาะอาหารอักเสบ เลือดออกในกระเพาะอาหาร ผลต่อระบบหัวใจและ
หลอดเลือด คือ ท าให้ความดันโลหิตสูง มีผลต่อทารกในครรภ์ ท าให้ทารกมีรูปหน้าผิดปกติ สติปัญญา
ด้อยลง ผลต่อสุขภาวะทางจิต ท าให้เกิดภาวะซึมเศร้า วิตกกังวล ซึ่งจากการส ารวจพบว่า เด็กและ
เยาวชนเริ่มดื่มสุราท่ีอายุน้อยลงเรื่อย ๆ และผู้หญิงเริ่มด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์มีจ านวนมากขึ้น ซึ่งจะ
ท าให้เกิดผลกระทบตามมามากมาย ท้ังกับตัวเด็กเอง ครอบครัว และคนอื่น ๆ ในสังคม เช่น ปัญหา
พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง การทะเลาะวิวาท ปัญหาการเรียน การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
การตั้งครรภ์ท่ีไม่พึงประสงค์ อุบัติเหตุและการบาดเจ็บ การตายก่อนวัยอันควร รวมท้ังมีผลต่อชีวิต
เด็กและเยาวชนคนนั้นต่อไปในอนาคต และจะเพิ่มโอกาสในการเป็นโรคติดสุราและการท างานของ
สมองเส่ือมถอยเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นสถานการณ์ท่ีทุกฝ่ายต้องช่วยกันป้องกันแก้ไข (ศูนย์วิจัย
ปัญหาสุรา, 2562) ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศท่ีได้รับผลกระทบจากการบริโภคเครื่องด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอล์เป็นอย่างมาก จากข้อมูลล่าสุดขององค์การอนามัยโลกรายงานว่า ใน พ.ศ. 2559 
ประชากรไทยบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์คิดเป็นปริมาณเอทานอลบริสุทธิ์ เท่ากับ 8.30 ลิตรต่อหัว
ประชากรต่อปี โดยรวมการบริโภคเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ท้ังในระบบและนอกระบบภาษี รวมถึง
ปรับทอนค่าปริมาณการบริโภคของนักท่องเที่ยวแล้ว ซึ่งเป็นปริมาณที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศ
อื่น ๆ ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามการแบ่งพื้นท่ีขององค์การอนามัยโลก ประชากรไทย 
10,009 คนตายด้วยโรคตับแข็ง 6,759 คนตายด้วยอุบัติเหตุจราจรทางถนน และ 5,680 คนตายด้วย
โรคมะเร็งท่ีมีสาเหตุสัมพันธ์กับแอลกอฮอล์ และชายไทยร้อยละ 10 และหญิงไทยร้อยละ 0.90 ป่วย
ด้วยภาวะความผิดปกติจากการด่ืมสุรา (Alcohol Use Disorder) (สาวิตรี อัษณางค์กรชัย, 2562ก) 

ท้ังนี้ สถานการณ์ภาพรวมของการดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรไทยพบว่า ความชุกของการดื่ม
แอลกอฮอล์ในประชากรไทย เท่ากับร้อยละ 28.6 นั่นคือ ประมาณเกือบ 3 ใน 10 ของประชากรไทย
อายุ 15 ปีขึ้นไปเคยด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ใน  12 เดือนท่ีผ่านมา โดยความชุกของการด่ืม
แอลกอฮอล์ในกลุ่มวัยรุ่นท่ีมีอายุ 15 - 19 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุท่ีต่ ากว่าอายุท่ีสามารถเข้าถึงเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ได้ตามกฎหมาย พบว่า มีความชุกของนักดื่มเท่ากับร้อยละ 13.60 ซึ่งหมายความว่า 1 ใน 
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7 ของวัยรุ่นไทยเข้าถึงเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ได้ก่อนอายุตามท่ีกฎหมายก าหนด จากจ านวนนักด่ืม
ท้ังหมด พบว่าร้อยละ 43.90 เป็นนักด่ืมประจ า ร้อยละ 41.90 มีการด่ืมหนักใน 12 เดือนท่ีผ่านมา 
และร้อยละ 40.60 เคยขับรถขณะ ท่ีเพิ่งด่ืมแอลกอฮอล์ ส าหรับความชุกของปัญหาท่ีเกิดจากการดื่ม
แอลกอฮอล์ ไม่ว่าจะของตนเองหรือผู้อื่น พบว่า ใน 12 เดือนท่ีผ่านมา ประมาณร้อยละ 2 ถึง 4 ของ
ประชากรไทยท้ังหมดเคยประสบปัญหาด้านการท างาน ปัญหาในครัวเรือน ปัญหานอกครัวเรือน หรือ
ปัญหาการเงินท่ีมีสาเหตุจากการด่ืมแอลกอฮอล์ของตนเองหรือผู้อ่ืน เมื่อจ าแนกรายภูมิภาค พบว่า 
ภูมิภาคท่ีมีความชุกของนักด่ืมท้ังในกลุ่มผู้ใหญ่ท่ัวไปและกลุ่มวัยรุ่นสูงมากกว่าพื้นท่ีอื่น  ๆ ได้แก่ 
ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 35.40 และ 32.80 ส าหรับความชุกของนักด่ืมใน
ประชากรผู้ใหญ่ และร้อยละ 19.00 และ 16.80 ส าหรับความชุกของนักด่ืมในประชากรวัยรุ่น
ตามล าดับ) อย่างไรก็ตาม ภูมิภาคท่ีมีสัดส่วนของการด่ืมประจ าและการด่ืมหนักในนักด่ืมสูงกว่าภาค
อื่น ๆ ได้แก่ ภาคกลาง และภาคใต้ ส่วนความชุกของผลกระทบต่อการท างาน การเกิดปัญหาใน
ครัวเรือน การเกิดปัญหานอกครัวเรือน และการเกิดปัญหาการเงินจากการด่ืมแอลกอฮอล์ของตนเอง
หรือผู้อื่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงกว่าภูมิภาคอื่น ๆ โดยสูงมากกว่าภาพรวมของประเทศ 
(สาวิตรี อัษณางค์กรชัย, 2562ข) ส าหรับสาเหตุการเสียชีวิตท่ีเกี่ยวข้องกับการด่ืมแอลกอฮอล์สูงสุด 3 
อันดับแรกในผู้ชาย ได้แก่ โรคตับ (รวมโรคตับจากแอลกอฮอล์: Alcoholic Liver Disease และโรค
ตับอื่น ๆ: Unspecified Liver Diseases) ร้อยละ 26.00 อุบัติเหตุจราจร ร้อยละ 20.00 โรคของ
ระบบหัวใจและหลอดเลือด (รวมโรคความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด หัวใจล้มเหลว เส้นเลือดสมอง
ตีบแตก ฯลฯ) ร้อยละ 19.00 ส่วนในผู้หญิง ได้แก่ โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ร้อยละ 26.00 โรค
ตับ ร้อยละ 25.00 และมะเร็งของอวัยวะต่าง ๆ ร้อยละ 19.00 (สาวิตรี อัษณางค์กรชัย, 2562ค) จาก
ข้อมูลอุบัติเหตุจราจรท่ีเกิดขึ้น การดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์เป็นอีกสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้เกิดการสูญเสีย
ท้ังชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจ านวนมาก ซึ่งจากสถิติสาเหตุท่ีท าให้เกิดอุบัติเหตุทางจราจร
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของปี 2556 - 2563 พบว่า การดื่มแล้วขับ มีสถิติสูงสุดในทุกปี (ร้อยละ 39.17, 
41.33, 37.30, 34.12, 36.60, 43.66, 40.39 และ 32.68 ตามล าดับ) รองลงมา คือ ขับรถเร็วเกิน
ก าหนด (ร้อยละ 22.52, 25.90, 24.39, 24.53, 31.26, 25.23, 28.30 และ 29.00 ตามล าดับ) (ศูนย์
อ านวยการความปลอดภัยทางถนน, 2563) 

จังหวัดกระบี่ เป็นอีกจังหวัดหนึ่งในท้องท่ีภาคใต้ท่ีมีการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์เช่นเดียวกับ
จังหวัดอื่น ๆ ซึ่งเมื่อตรวจสอบดัชนีคะแนนความเส่ียงต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด (Provincial 
Alcohol Problem Index) โดยประเมินจากประเด็นสถานการณ์ 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) ความชุก
ของนักดื่มผู้ใหญ่อายุ 15 ปีข้ึนไป (2) สัดส่วนของนักดื่มประจ า (3) สัดส่วนของนักดื่มหนัก (4) สัดส่วน
ของนักด่ืมแล้วขับ และ (5) ความชุกของนักด่ืมวัยรุ่นอายุ 15 - 19 ปี มีช่วงคะแนนจาก 0 - 1 โดย
คะแนนเข้าใกล้ 1 หมายถึง มีความเส่ียงต่อปัญหาแอลกอฮอล์มาก พบว่า ดัชนีคะแนนความเส่ียงต่อ
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บทน า 
 

ในปัจจุบันปัญหาประการหนึ่งท่ีมีความร้ายแรงและแผ่ขยายไปท่ัวในหลายประเทศ รวมท้ัง
ประเทศไทยด้วยก็คือ ผลของการดื่มสุราหรือการด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ ไม่ว่าจะเป็นวิสกี้ 
บรั่นดี เบียร์ หรือไวน์ ซึ่งย่อมเป็นท่ีทราบกันดีว่าสุราและเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ทุกชนิดมีผลต่อร่างกาย
ในหลาย ๆ ระบบ เช่น ผลต่อสมอง ท าให้มึนเมา มีผลต่อการตัดสินใจ สมองเส่ือม ความจ าบกพร่อง 
เสพติดสุรา มีผลต่อตับ คือ ตับอักเสบ ตับแข็ง และตับวาย ผลต่อระบบทางเดินอาหาร คือ ท าให้เกิด
แผลในกระเพาะอาหาร กระเพาะอาหารอักเสบ เลือดออกในกระเพาะอาหาร ผลต่อระบบหัวใจและ
หลอดเลือด คือ ท าให้ความดันโลหิตสูง มีผลต่อทารกในครรภ์ ท าให้ทารกมีรูปหน้าผิดปกติ สติปัญญา
ด้อยลง ผลต่อสุขภาวะทางจิต ท าให้เกิดภาวะซึมเศร้า วิตกกังวล ซึ่งจากการส ารวจพบว่า เด็กและ
เยาวชนเริ่มดื่มสุราท่ีอายุน้อยลงเรื่อย ๆ และผู้หญิงเริ่มด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์มีจ านวนมากขึ้น ซึ่งจะ
ท าให้เกิดผลกระทบตามมามากมาย ท้ังกับตัวเด็กเอง ครอบครัว และคนอื่น ๆ ในสังคม เช่น ปัญหา
พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง การทะเลาะวิวาท ปัญหาการเรียน การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
การตั้งครรภ์ท่ีไม่พึงประสงค์ อุบัติเหตุและการบาดเจ็บ การตายก่อนวัยอันควร รวมท้ังมีผลต่อชีวิต
เด็กและเยาวชนคนนั้นต่อไปในอนาคต และจะเพิ่มโอกาสในการเป็นโรคติดสุราและการท างานของ
สมองเส่ือมถอยเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นสถานการณ์ท่ีทุกฝ่ายต้องช่วยกันป้องกันแก้ไข (ศูนย์วิจัย
ปัญหาสุรา, 2562) ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศท่ีได้รับผลกระทบจากการบริโภคเครื่องด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอล์เป็นอย่างมาก จากข้อมูลล่าสุดขององค์การอนามัยโลกรายงานว่า ใน พ.ศ. 2559 
ประชากรไทยบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์คิดเป็นปริมาณเอทานอลบริสุทธิ์ เท่ากับ 8.30 ลิตรต่อหัว
ประชากรต่อปี โดยรวมการบริโภคเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ท้ังในระบบและนอกระบบภาษี รวมถึง
ปรับทอนค่าปริมาณการบริโภคของนักท่องเที่ยวแล้ว ซึ่งเป็นปริมาณที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศ
อื่น ๆ ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามการแบ่งพื้นท่ีขององค์การอนามัยโลก ประชากรไทย 
10,009 คนตายด้วยโรคตับแข็ง 6,759 คนตายด้วยอุบัติเหตุจราจรทางถนน และ 5,680 คนตายด้วย
โรคมะเร็งท่ีมีสาเหตุสัมพันธ์กับแอลกอฮอล์ และชายไทยร้อยละ 10 และหญิงไทยร้อยละ 0.90 ป่วย
ด้วยภาวะความผิดปกติจากการด่ืมสุรา (Alcohol Use Disorder) (สาวิตรี อัษณางค์กรชัย, 2562ก) 

ท้ังนี้ สถานการณ์ภาพรวมของการดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรไทยพบว่า ความชุกของการดื่ม
แอลกอฮอล์ในประชากรไทย เท่ากับร้อยละ 28.6 นั่นคือ ประมาณเกือบ 3 ใน 10 ของประชากรไทย
อายุ 15 ปีขึ้นไปเคยด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ใน  12 เดือนท่ีผ่านมา โดยความชุกของการด่ืม
แอลกอฮอล์ในกลุ่มวัยรุ่นท่ีมีอายุ 15 - 19 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุท่ีต่ ากว่าอายุท่ีสามารถเข้าถึงเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ได้ตามกฎหมาย พบว่า มีความชุกของนักดื่มเท่ากับร้อยละ 13.60 ซึ่งหมายความว่า 1 ใน 
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7 ของวัยรุ่นไทยเข้าถึงเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ได้ก่อนอายุตามท่ีกฎหมายก าหนด จากจ านวนนักด่ืม
ท้ังหมด พบว่าร้อยละ 43.90 เป็นนักด่ืมประจ า ร้อยละ 41.90 มีการด่ืมหนักใน 12 เดือนท่ีผ่านมา 
และร้อยละ 40.60 เคยขับรถขณะ ท่ีเพิ่งด่ืมแอลกอฮอล์ ส าหรับความชุกของปัญหาท่ีเกิดจากการดื่ม
แอลกอฮอล์ ไม่ว่าจะของตนเองหรือผู้อื่น พบว่า ใน 12 เดือนท่ีผ่านมา ประมาณร้อยละ 2 ถึง 4 ของ
ประชากรไทยท้ังหมดเคยประสบปัญหาด้านการท างาน ปัญหาในครัวเรือน ปัญหานอกครัวเรือน หรือ
ปัญหาการเงินท่ีมีสาเหตุจากการด่ืมแอลกอฮอล์ของตนเองหรือผู้อื่น เมื่อจ าแนกรายภูมิภาค พบว่า 
ภูมิภาคท่ีมีความชุกของนักด่ืมท้ังในกลุ่มผู้ใหญ่ท่ัวไปและกลุ่มวัยรุ่นสูงมากกว่าพื้นท่ีอื่น  ๆ ได้แก่ 
ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 35.40 และ 32.80 ส าหรับความชุกของนักด่ืมใน
ประชากรผู้ใหญ่ และร้อยละ 19.00 และ 16.80 ส าหรับความชุกของนักด่ืมในประชากรวัยรุ่น
ตามล าดับ) อย่างไรก็ตาม ภูมิภาคท่ีมีสัดส่วนของการด่ืมประจ าและการด่ืมหนักในนักด่ืมสูงกว่าภาค
อื่น ๆ ได้แก่ ภาคกลาง และภาคใต้ ส่วนความชุกของผลกระทบต่อการท างาน การเกิดปัญหาใน
ครัวเรือน การเกิดปัญหานอกครัวเรือน และการเกิดปัญหาการเงินจากการด่ืมแอลกอฮอล์ของตนเอง
หรือผู้อื่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงกว่าภูมิภาคอื่น ๆ โดยสูงมากกว่าภาพรวมของประเทศ 
(สาวิตรี อัษณางค์กรชัย, 2562ข) ส าหรับสาเหตุการเสียชีวิตท่ีเกี่ยวข้องกับการด่ืมแอลกอฮอล์สูงสุด 3 
อันดับแรกในผู้ชาย ได้แก่ โรคตับ (รวมโรคตับจากแอลกอฮอล์: Alcoholic Liver Disease และโรค
ตับอื่น ๆ: Unspecified Liver Diseases) ร้อยละ 26.00 อุบัติเหตุจราจร ร้อยละ 20.00 โรคของ
ระบบหัวใจและหลอดเลือด (รวมโรคความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด หัวใจล้มเหลว เส้นเลือดสมอง
ตีบแตก ฯลฯ) ร้อยละ 19.00 ส่วนในผู้หญิง ได้แก่ โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ร้อยละ 26.00 โรค
ตับ ร้อยละ 25.00 และมะเร็งของอวัยวะต่าง ๆ ร้อยละ 19.00 (สาวิตรี อัษณางค์กรชัย, 2562ค) จาก
ข้อมูลอุบัติเหตุจราจรท่ีเกิดขึ้น การดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์เป็นอีกสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้เกิดการสูญเสีย
ท้ังชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจ านวนมาก ซึ่งจากสถิติสาเหตุท่ีท าให้เกิดอุบัติเหตุทางจราจร
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของปี 2556 - 2563 พบว่า การดื่มแล้วขับ มีสถิติสูงสุดในทุกปี (ร้อยละ 39.17, 
41.33, 37.30, 34.12, 36.60, 43.66, 40.39 และ 32.68 ตามล าดับ) รองลงมา คือ ขับรถเร็วเกิน
ก าหนด (ร้อยละ 22.52, 25.90, 24.39, 24.53, 31.26, 25.23, 28.30 และ 29.00 ตามล าดับ) (ศูนย์
อ านวยการความปลอดภัยทางถนน, 2563) 

จังหวัดกระบี่ เป็นอีกจังหวัดหนึ่งในท้องท่ีภาคใต้ท่ีมีการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์เช่นเดียวกับ
จังหวัดอื่น ๆ ซึ่งเมื่อตรวจสอบดัชนีคะแนนความเส่ียงต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด (Provincial 
Alcohol Problem Index) โดยประเมินจากประเด็นสถานการณ์ 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) ความชุก
ของนักดื่มผู้ใหญ่อายุ 15 ปีข้ึนไป (2) สัดส่วนของนักดื่มประจ า (3) สัดส่วนของนักดื่มหนัก (4) สัดส่วน
ของนักด่ืมแล้วขับ และ (5) ความชุกของนักด่ืมวัยรุ่นอายุ 15 - 19 ปี มีช่วงคะแนนจาก 0 - 1 โดย
คะแนนเข้าใกล้ 1 หมายถึง มีความเส่ียงต่อปัญหาแอลกอฮอล์มาก พบว่า ดัชนีคะแนนความเส่ียงต่อ
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ปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัดกระบี่ มีค่าเท่ากับ 0.399 จัดอยู่อันดับท่ี 58 ของประเทศ มีรายละเอียด
แต่ละสถานการณ์ ดังนี้ (1) ความชุกของนักด่ืมผู้ใหญ่อายุ 15 ปีขึ้นไป ร้อยละ 18.40 จัดอยู่อันดับท่ี 
67 ของประเทศ (2) สัดส่วนของนักดื่มประจ า  ร้อยละ 36.90 จัดอยู่อันดับที่ 59 ของประเทศ 
(3) สัดส่วนของนักดื่มหนัก ร้อยละ 47.10 (4) สัดส่วนของนักดื่มแล้วขับ  ร้อยละ 42.50 และ 
(5) ความชุกของนักดื่มวัยรุ่นอายุ 15 – 19 ป ีร้อยละ 67.30 จัดอยู่อันดับท่ี 22 ของประเทศ (สาวิตรี 
อัษณางค์กรชัย, 2562ข) จะเห็นได้ว่า สัดส่วนของนักดื่มแล้วขับ และความชุกของนักดื่มวัยรุน่อาย ุ
15 - 19 ป ีมีสัดส่วนท่ีค่อนข้างสูง จึงอาจส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุทางจราจรได้มาก ดังนั้น หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องจึงควรด าเนินมาตรการหรือมีการบังคับใช้กฎหมายการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ใน
พื้นท่ีจังหวัดกระบี่โดยเคร่งครัด เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ให้เป็น
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

จากข้อมูลท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของการด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์แล้วขับประชาชนในท้องท่ีจังหวัดกระบี่ ซึ่งก่อให้เกิดการสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในทุก ๆ ปีเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แล้วขับของ
ประชาชนในท้องท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จึงมีความสนใจศึกษาว่าอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนท่ีเกิดจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถของประชาชนในท้องท่ีอ าเภอเมือง จังหวัด
กระบี่ มีจ านวนมากน้อยเพียงใด ประชาชนมีพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถ
อย่างไร มีปัจจัยใดท่ีส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถของ
ประชาชนดังกล่าวบ้าง รวมถึงศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของประชาชนท่ีเกี่ยวกับการ
เกิดอุบัติเหตุจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถว่ามีอย่างไรบ้าง ท้ังนี้ ผลการศึกษาท่ีได้จะ
สามารถน าไปใช้ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์
แล้วขับขี่รถของประชาชนในท้องท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่  ในอนาคตให้ลดน้อยลงหรือหมดส้ินไป 
เพื่อน าไปสู่การลดการสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท้องท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 
ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
1) เพื่อศึกษาอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนท่ีเกิดจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แล้ว

ขับขี่รถของประชาชนในท้องท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 
2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นและปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถของประชาชนท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุในท้องท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 
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วิธีการศึกษา 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) 
และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้
ก าหนดระเบียบวิธีวิจัยไว้ตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1)  การก าหนดประชากร 
 ประชากร ได้แก่ ประชาชนท่ีมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปท่ีเป็นผู้ท่ีเคยบริโภคเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล์และอาศัยอยู่ในท้องท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ รวมจ านวน 500 คน 
2) การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
 การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ การน าจ านวนประชาชนท่ีมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

ท่ีเป็นผู้ท่ีเคยบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์และอาศัยอยู่ในท้องท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จ านวน 500 
คน มาค านวณ หาขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ Yamane (1973) ดังสมการ (1) 

2Ne1
Nn
+

=  

 
 ก าหนดให้ n = จ านวนประชาชนกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย 
   e = ค่าความคลาดเคล่ือนของการวิจัย ก าหนดไว้ที่ระดับ .05 
   N = จ านวนประชาชนท้ังหมด (500 คน) 
จากการค านวณโดยใช้สูตรดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่าได้จ านวนประชาชนกลุ่มตัวอย่างของ

การวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ 222.22 คน ปัดให้เป็นจ านวนเต็ม เท่ากับ 223 คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือท่ีจัดสร้างขึ้นเพื่อใช้เก็บรวบรวม

ข้อมูลกับประชาชนกลุ่มตัวอย่าง โดยการสร้างและการทดสอบแบบสอบถาม  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
 (1) การเก็บรวบรวมข้อมูลอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนท่ีเกิดจากการด่ืมเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถของประชาชนในท้องท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดกระบ่ี โดยการประสานขอข้อมูล

(1) 
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ปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัดกระบี่ มีค่าเท่ากับ 0.399 จัดอยู่อันดับท่ี 58 ของประเทศ มีรายละเอียด
แต่ละสถานการณ์ ดังนี้ (1) ความชุกของนักด่ืมผู้ใหญ่อายุ 15 ปีขึ้นไป ร้อยละ 18.40 จัดอยู่อันดับท่ี 
67 ของประเทศ (2) สัดส่วนของนักดื่มประจ า  ร้อยละ 36.90 จัดอยู่อันดับที่ 59 ของประเทศ 
(3) สัดส่วนของนักดื่มหนัก ร้อยละ 47.10 (4) สัดส่วนของนักดื่มแล้วขับ  ร้อยละ 42.50 และ 
(5) ความชุกของนักดื่มวัยรุ่นอายุ 15 – 19 ป ีร้อยละ 67.30 จัดอยู่อันดับท่ี 22 ของประเทศ (สาวิตรี 
อัษณางค์กรชัย, 2562ข) จะเห็นได้ว่า สัดส่วนของนักดื่มแล้วขับ และความชุกของนักดื่มวัยรุน่อาย ุ
15 - 19 ป ีมีสัดส่วนท่ีค่อนข้างสูง จึงอาจส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุทางจราจรได้มาก ดังนั้น หน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องจึงควรด าเนินมาตรการหรือมีการบังคับใช้กฎหมายการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ใน
พื้นท่ีจังหวัดกระบี่โดยเคร่งครัด เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ให้เป็น
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

จากข้อมูลท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของการด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์แล้วขับประชาชนในท้องท่ีจังหวัดกระบี่ ซึ่งก่อให้เกิดการสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในทุก ๆ ปีเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แล้วขับของ
ประชาชนในท้องท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จึงมีความสนใจศึกษาว่าอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนท่ีเกิดจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถของประชาชนในท้องท่ีอ าเภอเมือง จังหวัด
กระบี่ มีจ านวนมากน้อยเพียงใด ประชาชนมีพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถ
อย่างไร มีปัจจัยใดท่ีส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถของ
ประชาชนดังกล่าวบ้าง รวมถึงศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของประชาชนท่ีเกี่ยวกับการ
เกิดอุบัติเหตุจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถว่ามีอย่างไรบ้าง ท้ังนี้ ผลการศึกษาท่ีได้จะ
สามารถน าไปใช้ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์
แล้วขับขี่รถของประชาชนในท้องท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่  ในอนาคตให้ลดน้อยลงหรือหมดส้ินไป 
เพื่อน าไปสู่การลดการสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท้องท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 
ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
1) เพื่อศึกษาอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนท่ีเกิดจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แล้ว

ขับขี่รถของประชาชนในท้องท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 
2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นและปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถของประชาชนท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุในท้องท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 
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วิธีการศึกษา 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) 
และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้
ก าหนดระเบียบวิธีวิจัยไว้ตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1)  การก าหนดประชากร 
 ประชากร ได้แก่ ประชาชนท่ีมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปท่ีเป็นผู้ท่ีเคยบริโภคเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล์และอาศัยอยู่ในท้องท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ รวมจ านวน 500 คน 
2) การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
 การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ การน าจ านวนประชาชนท่ีมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

ท่ีเป็นผู้ท่ีเคยบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์และอาศัยอยู่ในท้องท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จ านวน 500 
คน มาค านวณ หาขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ Yamane (1973) ดังสมการ (1) 

2Ne1
Nn
+

=  

 
 ก าหนดให้ n = จ านวนประชาชนกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย 
   e = ค่าความคลาดเคล่ือนของการวิจัย ก าหนดไว้ที่ระดับ .05 
   N = จ านวนประชาชนท้ังหมด (500 คน) 
จากการค านวณโดยใช้สูตรดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่าได้จ านวนประชาชนกลุ่มตัวอย่างของ

การวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ 222.22 คน ปัดให้เป็นจ านวนเต็ม เท่ากับ 223 คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือท่ีจัดสร้างขึ้นเพื่อใช้เก็บรวบรวม

ข้อมูลกับประชาชนกลุ่มตัวอย่าง โดยการสร้างและการทดสอบแบบสอบถาม  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
 (1) การเก็บรวบรวมข้อมูลอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนท่ีเกิดจากการด่ืมเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถของประชาชนในท้องท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยการประสานขอข้อมูล

(1) 
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อัตราการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวย้อนหลัง 5 - 10 ปี กับส านักงานสถิติจังหวัดกระบี่ เพื่อน าสถิติมา
วิเคราะห์แนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวต่อไป 

 (2) การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยกับประชาชนกลุ่มตัวอย่าง โดยการน าแบบสอบถามท่ี
ผ่านการทดสอบและแก้ไขปรับปรุงเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับประชาชนกลุ่มตัวอย่าง 
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากเลขท่ีบ้านของ
ประชาชนกลุ่มตัวอย่างตามจ านวนท่ีค านวณได้จนครบถ้วนต่อไป 

2) การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
 เป็นการตรวจเอกสารเพื่อรวบรวมข้อมูลแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ

การวิจัย ประกอบด้วย แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์ ความรู้เกี่ยวกับ
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ปัจจัยท่ีส่งเสริมให้มีการบริโภคแอลกอฮอล์ ผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย และ
พิษภัยของแอลกอฮอล์ สถานการณ์และการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในประเทศไทย สถิติ
อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย พ.ศ. 2562 และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 
 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดวิจัย 
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ผลการศึกษา 
 

สรุปผลวิจัยท่ีมีผลและไม่มีผลต่อความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แล้ว
ขับขี่รถของประชาชนท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุในพื้นท่ีอ าเภอเมืองจังหวัดกระบี่ 
 

ตัวแปรอิสระ t-test F-test p-value 
1. เพศ -0.376  0.707 
2. อายุ -1.555  0.121 
3. ระดับการศึกษา  0.219 0.803 
4. สถานภาพทางครอบครัว  1.273 0.285 
5. อาชีพหลัก  10.934 < 0.001** 
6. รายได้  13.370 < 0.001** 
7. การได้รับอิทธิพลจากส่ือโฆษณา -0.537  0.592 
8. การเข้าถึงแหล่งซื้อขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์  0.190 0.827 
9. การรับรู้ผลกระทบจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ -5.544  < 0.001** 
10. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ -16.479  < 0.001** 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ** มีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถของประชาชนท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุในท้องท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ สรุปได้ว่า 
อาชีพหลัก รายได้ การรับรู้ผลกระทบจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ และความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถของประชาชนท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุในท้องท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ส่วนเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพทางครอบครัว การได้รับอิทธิพลจากส่ือโฆษณา และการเข้าถึงแหล่ง
ซื้อขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ เป็นปัจจัยท่ีไม่มีผลต่อความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถของประชาชนท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุในท้องท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 

การศึกษาอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้ว
ขับขี่รถของประชาชนในท้องท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดกระบ่ี ผู้วิจัยได้ด าเนินการประสานงานกับสถานี
ต ารวจภูธรเมืองกระบี่ เพื่อรวบรวมข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนท่ีเกิดจากการด่ืมเครื่องด่ืม
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อัตราการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวย้อนหลัง 5 - 10 ปี กับส านักงานสถิติจังหวัดกระบี่ เพื่อน าสถิติมา
วิเคราะห์แนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวต่อไป 

 (2) การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยกับประชาชนกลุ่มตัวอย่าง โดยการน าแบบสอบถามท่ี
ผ่านการทดสอบและแก้ไขปรับปรุงเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับประชาชนกลุ่มตัวอย่าง 
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากเลขท่ีบ้านของ
ประชาชนกลุ่มตัวอย่างตามจ านวนท่ีค านวณได้จนครบถ้วนต่อไป 

2) การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
 เป็นการตรวจเอกสารเพื่อรวบรวมข้อมูลแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ

การวิจัย ประกอบด้วย แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์ ความรู้เกี่ยวกับ
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ปัจจัยท่ีส่งเสริมให้มีการบริโภคแอลกอฮอล์ ผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย และ
พิษภัยของแอลกอฮอล์ สถานการณ์และการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในประเทศไทย สถิติ
อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย พ.ศ. 2562 และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 
 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดวิจัย 
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ผลการศึกษา 
 

สรุปผลวิจัยท่ีมีผลและไม่มีผลต่อความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แล้ว
ขับขี่รถของประชาชนท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุในพื้นท่ีอ าเภอเมืองจังหวัดกระบี่ 
 

ตัวแปรอิสระ t-test F-test p-value 
1. เพศ -0.376  0.707 
2. อายุ -1.555  0.121 
3. ระดับการศึกษา  0.219 0.803 
4. สถานภาพทางครอบครัว  1.273 0.285 
5. อาชีพหลัก  10.934 < 0.001** 
6. รายได้  13.370 < 0.001** 
7. การได้รับอิทธิพลจากส่ือโฆษณา -0.537  0.592 
8. การเข้าถึงแหล่งซื้อขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์  0.190 0.827 
9. การรับรู้ผลกระทบจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ -5.544  < 0.001** 
10. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ -16.479  < 0.001** 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ** มีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถของประชาชนท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุในท้องท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ สรุปได้ว่า 
อาชีพหลัก รายได้ การรับรู้ผลกระทบจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ และความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถของประชาชนท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุในท้องท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ส่วนเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพทางครอบครัว การได้รับอิทธิพลจากส่ือโฆษณา และการเข้าถึงแหล่ง
ซื้อขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ เป็นปัจจัยท่ีไม่มีผลต่อความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถของประชาชนท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุในท้องท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 

การศึกษาอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้ว
ขับขี่รถของประชาชนในท้องท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ผู้วิจัยได้ด าเนินการประสานงานกับสถานี
ต ารวจภูธรเมืองกระบี่ เพื่อรวบรวมข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนท่ีเกิดจากการด่ืมเครื่องด่ืม
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แอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถของประชาชนในท้องท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ในช่วง พ.ศ. 2557 - 2564 
(สถานีต ารวจ ภูธรเมืองกระบี่, 2564) ดังปรากฏรายละเอียดตามตาราง 

 
ตารางที่ 1 สถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนท่ีเกิดจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แล้วขับข่ีรถของ

ประชาชนในท้องท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ระหว่าง พ.ศ. 2557 - 2564 
 

ล าดับ พ.ศ. 
อุบัติเหตุ 
(ครั้ง) 

อุบัติเหตุช่วงปีใหม่ 
และสงกรานต์ (ครั้ง) 

ผู้บาดเจ็บ 
(ราย) 

ผู้เสียชีวิต 
(ราย) 

หมายเหตุ 

1 2557 102 27 97 13 ปี พ.ศ. 2564 
เป็นสถิติข้อมูล 
ท่ีรวบรวมถึง 
30 กันยายน 
2564 

2 2558 121 32 95 10 
3 2559 102 22 86 11 
4 2560 99 18 90 9 
5 2561 122 29 105 12 
6 2562 105 22 94 14 
7 2563 89 26 76 8 

รวม 7 ปี 9 เดือน 740 176 643 77  
ที่มา: สถานีต ารวจภูธรเมืองกระบี่, 2564. 
 

จากตารางท่ี 4.1 ผลการศึกษาอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนท่ีเกิดจากการด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถของประชาชนในท้องท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ พบว่า พ.ศ. 2561 มีสถิติการ
เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนท่ีเกิดจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถมากท่ีสุด จ านวน 122 
ครั้ง เป็นอุบัติเหตุช่วงปีใหม่และสงกรานต์ 29 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 105 ราย มีผู้เสียชีวิต 12 ราย 
รองลงมา ได้แก่ พ.ศ. 2558 จ านวน 121 ครั้ง เป็นอุบัติเหตุช่วงปีใหม่และสงกรานต์ 32 ครั้ง 
มีผู้บาดเจ็บ 95 ราย มีผู้เสียชีวิต 10 ราย และ พ.ศ. 2562 จ านวน 105 ครั้ง เป็นอุบั ติเหตุช่วงปีใหม่
และสงกรานต์ 22 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 94 ราย มีผู้เสียชีวิต 14 ราย ตามล าดับ ท้ังนี้ จากสถิติดังกล่าว
พบว่า อัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนท่ีเกิดจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถของ
ประชาชนในท้องท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ระหว่าง พ.ศ. 2557 – 2564 มีอัตราค่อนข้างคงท่ีหรือ
ใกล้เคียงกัน 
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สรุปผลการวิจัย 
 

1) อัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนท่ีเกิดจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถ
ของประชาชนในท้องที่อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ สรุปได้ว่า จากการค้นคว้าสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
บนท้องถนนท่ีเกิดจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถของประชาชนในท้องท่ีอ าเภอเมือง 
จังหวัดกระบี่ ช่วง พ.ศ. 2557 - 2564 สรุปได้ว่า สถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนท่ีเกิดจากการด่ืม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แล้วขับขี่ในแต่ละปีมีอัตราค่อนข้างคงท่ีหรือใกล้เคียงกัน โดย พ.ศ. 2561 มีสถิติ
การเกิดอุบัติเหตุมากท่ีสุด จ านวน 122 ครั้ง รองลงมา คือ พ.ศ. 2558 จ านวน 121 ครั้ง และ พ.ศ. 
2562 จ านวน 105 ครั้ง ตามล าดับ 

2) ความคิดเห็นและปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์
แล้วขับขี่รถของประชาชนท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุในท้องท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ สรุปได้ ดังนี้ 

 (1)  ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถของประชาชน
ท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุในท้องท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ สรุปได้ว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
ต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุในท้องท่ีอ าเภอเมือง จังหวัด
กระบ่ี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.88 จ าแนกเป็น ความคิดเห็นด้านพฤติกรรม
ส่วนบุคคล มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.92 และความคิดเห็นด้านกฎหมายและ
การบังคับใช้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.84 

 (2)  ปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถ
ของประชาชนท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุในท้องท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ สรุปได้ว่า อาชีพหลัก รายได้ 
การรับรู้ผลกระทบจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ และความรู้เก่ียวกับกฎหมายควบคุมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถ
ของประชาชนท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุในท้องท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

 
1) อาชีพหลัก เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์

แล้วขับขี่รถของประชาชนท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุในท้องท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยกลุ่มประชาชน
ท่ีมีอาชีพหลักนอกภาคเกษตรกรรม มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นมากท่ีสุด รองลงมา คือ กลุ่มประชาชนท่ีมี
อาชีพหลักภาคเกษตรกรรม และกลุ่มประชาชนท่ีมีอาชีพหลักรับจ้างท่ัวไป และกลุ่มประชาชนท่ีไม่มี
อาชีพหลัก (นักเรียน นักศึกษา ว่างงาน) มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นน้อยท่ีสุด สาเหตุอาจเกิดจากกลุ่ม
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แอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถของประชาชนในท้องท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ในช่วง พ.ศ. 2557 - 2564 
(สถานีต ารวจ ภูธรเมืองกระบี่, 2564) ดังปรากฏรายละเอียดตามตาราง 

 
ตารางที่ 1 สถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนท่ีเกิดจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แล้วขับข่ีรถของ

ประชาชนในท้องท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ระหว่าง พ.ศ. 2557 - 2564 
 

ล าดับ พ.ศ. 
อุบัติเหตุ 
(ครั้ง) 

อุบัติเหตุช่วงปีใหม่ 
และสงกรานต์ (ครั้ง) 

ผู้บาดเจ็บ 
(ราย) 

ผู้เสียชีวิต 
(ราย) 

หมายเหต ุ

1 2557 102 27 97 13 ปี พ.ศ. 2564 
เป็นสถิติข้อมูล 
ท่ีรวบรวมถึง 
30 กันยายน 
2564 

2 2558 121 32 95 10 
3 2559 102 22 86 11 
4 2560 99 18 90 9 
5 2561 122 29 105 12 
6 2562 105 22 94 14 
7 2563 89 26 76 8 

รวม 7 ปี 9 เดือน 740 176 643 77  
ที่มา: สถานีต ารวจภูธรเมืองกระบี่, 2564. 
 

จากตารางท่ี 4.1 ผลการศึกษาอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนท่ีเกิดจากการด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถของประชาชนในท้องท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ พบว่า พ.ศ. 2561 มีสถิติการ
เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนท่ีเกิดจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถมากท่ีสุด จ านวน 122 
ครั้ง เป็นอุบัติเหตุช่วงปีใหม่และสงกรานต์ 29 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 105 ราย มีผู้เสียชีวิต 12 ราย 
รองลงมา ได้แก่ พ.ศ. 2558 จ านวน 121 ครั้ง เป็นอุบัติเหตุช่วงปีใหม่และสงกรานต์ 32 ครั้ง 
มีผู้บาดเจ็บ 95 ราย มีผู้เสียชีวิต 10 ราย และ พ.ศ. 2562 จ านวน 105 ครั้ง เป็นอุบัติเหตุช่วงปีใหม่
และสงกรานต์ 22 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 94 ราย มีผู้เสียชีวิต 14 ราย ตามล าดับ ท้ังนี้ จากสถิติดังกล่าว
พบว่า อัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนท่ีเกิดจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถของ
ประชาชนในท้องท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ระหว่าง พ.ศ. 2557 – 2564 มีอัตราค่อนข้างคงท่ีหรือ
ใกล้เคียงกัน 
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สรุปผลการวิจัย 
 

1) อัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนท่ีเกิดจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถ
ของประชาชนในท้องที่อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ สรุปได้ว่า จากการค้นคว้าสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
บนท้องถนนท่ีเกิดจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถของประชาชนในท้องท่ีอ าเภอเมือง 
จังหวัดกระบี่ ช่วง พ.ศ. 2557 - 2564 สรุปได้ว่า สถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนท่ีเกิดจากการด่ืม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แล้วขับขี่ในแต่ละปีมีอัตราค่อนข้างคงท่ีหรือใกล้เคียงกัน โดย พ.ศ. 2561 มีสถิติ
การเกิดอุบัติเหตุมากท่ีสุด จ านวน 122 ครั้ง รองลงมา คือ พ.ศ. 2558 จ านวน 121 ครั้ง และ พ.ศ. 
2562 จ านวน 105 ครั้ง ตามล าดับ 

2) ความคิดเห็นและปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์
แล้วขับขี่รถของประชาชนท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุในท้องท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ สรุปได้ ดังนี้ 

 (1)  ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถของประชาชน
ท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุในท้องท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ สรุปได้ว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
ต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุในท้องท่ีอ าเภอเมือง จังหวัด
กระบ่ี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.88 จ าแนกเป็น ความคิดเห็นด้านพฤติกรรม
ส่วนบุคคล มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.92 และความคิดเห็นด้านกฎหมายและ
การบังคับใช้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.84 

 (2)  ปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถ
ของประชาชนท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุในท้องท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ สรุปได้ว่า อาชีพหลัก รายได้ 
การรับรู้ผลกระทบจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถ
ของประชาชนท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุในท้องท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

 
1) อาชีพหลัก เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์

แล้วขับขี่รถของประชาชนท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุในท้องท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยกลุ่มประชาชน
ท่ีมีอาชีพหลักนอกภาคเกษตรกรรม มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นมากท่ีสุด รองลงมา คือ กลุ่มประชาชนท่ีมี
อาชีพหลักภาคเกษตรกรรม และกลุ่มประชาชนท่ีมีอาชีพหลักรับจ้างท่ัวไป และกลุ่มประชาชนท่ีไม่มี
อาชีพหลัก (นักเรียน นักศึกษา ว่างงาน) มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นน้อยท่ีสุด สาเหตุอาจเกิดจากกลุ่ม
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ประชาชนท่ีไม่มีอาชีพหลัก (นักเรียน นักศึกษา ว่างงาน) เป็นกลุ่มท่ีมีความเครียดจากการว่างงานและ
เป็นกลุ่มท่ีอยู่ในวัยคึกคะนอง จึงเป็นกลุ่มท่ีมักดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์เพื่อคลายเครียด หรือรวมกลุ่ม
กันด่ืมสุราแล้วขับข่ีรถตามวัยคึกคะนอง กลุ่มประชาชนท่ีไม่มีอาชีพหลักจึงมีความคิดเห็นน้อยท่ีสุด
ดังกล่าว 

2) รายได้ เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แล้ว
ขับขี่รถของประชาชนท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุในท้องท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยกลุ่มประชาชนท่ีมี
รายได้มาก มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นมากท่ีสุด รองลงมา คือ กลุ่มประชาชนท่ีมีรายได้น้อย และกลุ่ม
ประชาชนท่ีไม่มีรายได้ (นักเรียน นักศึกษา ว่างงาน) มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นน้อยท่ีสุด สาเหตุอาจเกิด
จากกลุ่มประชาชนท่ีไม่มีรายได้ (นักเรียน นักศึกษา ว่างงาน) เป็นกลุ่มท่ีมีความเครียดจากการว่างงาน
และเป็นกลุ่มท่ีอยู่ในวัยคึกคะนอง จึงเป็นกลุ่มท่ีมักด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์เพื่อคลายเครียด หรือ
รวมกลุ่มกันด่ืมสุราแล้วขับขี่รถตามวัยคึกคะนอง กลุ่มประชาชนท่ีไม่มีรายได้จึงมีความคิดเห็นน้อย
ท่ีสุดดังกล่าว 

3) การรับรู้ผลกระทบจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถของประชาชนท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุในท้องท่ีอ าเภอ
เมือง จังหวัดกระบี่ โดยกลุ่มประชาชนท่ีมีการรับรู้ผลกระทบมาก มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นมากกว่ากลุ่ม
ประชาชนท่ีมีการรับรู้ผลกระทบน้อย สาเหตุอาจเกิดจากโดยกลุ่มประชาชนท่ีมีการรับรู้ผลกระทบมาก 
ย่อมมีความตระหนักและระมัดระวังหรือหลีกเล่ียงการเมาแล้วขับมากกว่ากลุ่มประชาชนท่ีมีการรับรู้
ผลกระทบน้อยดังกล่าว เนื่องจากรับรู้ว่าหากเมาแล้วขับอาจได้รับผลกระทบจากการประสบอุบัติเหตุ
ตามท่ีตนรับรู้ได้ 

4) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดเห็น
ต่อพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถของประชาชนท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุในท้องท่ี
อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยกลุ่มประชาชนท่ีมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์
มาก มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นมากกว่ากลุ่มประชาชนท่ีมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์น้อย สาเหตุอาจเกิดจากกลุ่มประชาชนท่ีมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์มาก ย่อมมีความตระหนักและมีความเกรงกลัวต่อการกระท าผิดกฎหมายกรณีเมาแล้วขับ
มากกว่ากลุ่มประชาชนท่ีมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์น้อย ความคิดเห็นจึง
แสดงออกมาในลักษณะดังกล่าว 
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ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1) จากผลการศึกษาพบว่า ประชาชนท่ีท าการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 50.20 มีการรับรู้

ผลกระทบจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ต่อการขับข่ีรถบนท้องถนนน้อย (มีการรับรู้ 1 - 3 ประเด็น) 
เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเกี่ยวข้องควรด าเนินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเกี่ยวกับผลกระทบดังกล่าวผ่าน
หน่วยงานราชการและส่ือประเภทต่าง ๆ ในทุกรูปแบบ เช่น สถานศึกษา หน่วยงานด้านการปกครอง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่ือสังคมออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับ
ผลกระทบจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ต่อการขับขี่รถบนท้องถนนอย่างจริงจังและเป็นระบบ 

2) จากผลการศึกษาพบว่า ประชาชนท่ีท าการศึกษามีข้อเสนอแนะให้เจ้าหน้าท่ีรัฐต้ังจุด
ตรวจลมหายใจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบสุ่มแทนการต้ังจุดตรวจแบบเจาะจง เพื่อให้ผู้ท่ีกระท า
ความผิดไม่สามารถหลบหลีกเจ้าหน้าท่ีท่ีต้ังจุดตรวจได้โดยง่าย ดังนั้น เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเกี่ยวข้องควร
พิจารณาน าแนวทางดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

3) เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาน าข้อเสนอแนะของประชาชนอื่น ๆ ที่ได้ จาก
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามผู้กระท าความผิดกรณีเมาแล้วขับได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
1) ควรศึกษาวิจัยความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อกับการบังคับใช้กฎหมายควบคุม

เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ของเจ้าหน้าท่ีรัฐกรณีเมาแล้วขับ เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุง
การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

2) ควรศึกษาวิจัยความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวข้องกับการบังคับใช้
กฎหมายควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไข และปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวให้
สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3) ควรศึกษาวิจัยปัจจัยท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถ
ของประชาชนในท้องท่ีแห่งอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลดังกล่าวที่รอบด้านมากยิ่งขึ้นต่อไป 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องควรพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติจาราจรทางบกเพื่อ

ควบคุมกรณีผู้กระท าการฝ่าฝืนเมาแล้วขับให้ได้รับโทษที่หนักมากขึ้น ทั้งโทษจ าคุกและโทษปรับ 
โดยไม่มีการรอลงอาญา รวมถึงมีบทก าหนดโทษแก่ผู้ปกครองท่ีปล่อยปละละเลยไม่ก ากับดูแลหรือ
อบรมบุตรธิดาของตนเองให้ได้รับโทษด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมกรณีผู้เมาแล้วขับ และ
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ประชาชนท่ีไม่มีอาชีพหลัก (นักเรียน นักศึกษา ว่างงาน) เป็นกลุ่มท่ีมีความเครียดจากการว่างงานและ
เป็นกลุ่มท่ีอยู่ในวัยคึกคะนอง จึงเป็นกลุ่มท่ีมักดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์เพื่อคลายเครียด หรือรวมกลุ่ม
กันด่ืมสุราแล้วขับขี่รถตามวัยคึกคะนอง กลุ่มประชาชนท่ีไม่มีอาชีพหลักจึงมีความคิดเห็นน้อยท่ีสุด
ดังกล่าว 

2) รายได้ เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แล้ว
ขับขี่รถของประชาชนท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุในท้องท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดกระบ่ี โดยกลุ่มประชาชนท่ีมี
รายได้มาก มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นมากท่ีสุด รองลงมา คือ กลุ่มประชาชนท่ีมีรายได้น้อย และกลุ่ม
ประชาชนท่ีไม่มีรายได้ (นักเรียน นักศึกษา ว่างงาน) มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นน้อยท่ีสุด สาเหตุอาจเกิด
จากกลุ่มประชาชนท่ีไม่มีรายได้ (นักเรียน นักศึกษา ว่างงาน) เป็นกลุ่มท่ีมีความเครียดจากการว่างงาน
และเป็นกลุ่มท่ีอยู่ในวัยคึกคะนอง จึงเป็นกลุ่มท่ีมักด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์เพื่อคลายเครียด หรือ
รวมกลุ่มกันด่ืมสุราแล้วขับขี่รถตามวัยคึกคะนอง กลุ่มประชาชนท่ีไม่มีรายได้จึงมีความคิดเห็นน้อย
ท่ีสุดดังกล่าว 

3) การรับรู้ผลกระทบจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถของประชาชนท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุในท้องท่ีอ าเภอ
เมือง จังหวัดกระบี่ โดยกลุ่มประชาชนท่ีมีการรับรู้ผลกระทบมาก มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นมากกว่ากลุ่ม
ประชาชนท่ีมีการรับรู้ผลกระทบน้อย สาเหตุอาจเกิดจากโดยกลุ่มประชาชนท่ีมีการรับรู้ผลกระทบมาก 
ย่อมมีความตระหนักและระมัดระวังหรือหลีกเล่ียงการเมาแล้วขับมากกว่ากลุ่มประชาชนท่ีมีการรับรู้
ผลกระทบน้อยดังกล่าว เนื่องจากรับรู้ว่าหากเมาแล้วขับอาจได้รับผลกระทบจากการประสบอุบัติเหตุ
ตามท่ีตนรับรู้ได้ 

4) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดเห็น
ต่อพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถของประชาชนท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุในท้องท่ี
อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยกลุ่มประชาชนท่ีมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์
มาก มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นมากกว่ากลุ่มประชาชนท่ีมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์น้อย สาเหตุอาจเกิดจากกลุ่มประชาชนท่ีมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์มาก ย่อมมีความตระหนักและมีความเกรงกลัวต่อการกระท าผิดกฎหมายกรณีเมาแล้วขับ
มากกว่ากลุ่มประชาชนท่ีมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์น้อย ความคิดเห็นจึง
แสดงออกมาในลักษณะดังกล่าว 
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ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1) จากผลการศึกษาพบว่า ประชาชนท่ีท าการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 50.20 มีการรับรู้

ผลกระทบจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ต่อการขับข่ีรถบนท้องถนนน้อย (มีการรับรู้ 1 - 3 ประเด็น) 
เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเกี่ยวข้องควรด าเนินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเกี่ยวกับผลกระทบดังกล่าวผ่าน
หน่วยงานราชการและส่ือประเภทต่าง ๆ ในทุกรูปแบบ เช่น สถานศึกษา หน่วยงานด้านการปกครอง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่ือสังคมออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับ
ผลกระทบจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ต่อการขับขี่รถบนท้องถนนอย่างจริงจังและเป็นระบบ 

2) จากผลการศึกษาพบว่า ประชาชนท่ีท าการศึกษามีข้อเสนอแนะให้เจ้าหน้าท่ีรัฐต้ังจุด
ตรวจลมหายใจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบสุ่มแทนการต้ังจุดตรวจแบบเจาะจง เพื่อให้ผู้ท่ีกระท า
ความผิดไม่สามารถหลบหลีกเจ้าหน้าท่ีท่ีต้ังจุดตรวจได้โดยง่าย ดังนั้น เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเกี่ยวข้องควร
พิจารณาน าแนวทางดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

3) เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาน าข้อเสนอแนะของประชาชนอื่น ๆ ที่ได้ จาก
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามผู้กระท าความผิดกรณีเมาแล้วขับได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
1) ควรศึกษาวิจัยความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อกับการบังคับใช้กฎหมายควบคุม

เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ของเจ้าหน้าท่ีรัฐกรณีเมาแล้วขับ เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุง
การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

2) ควรศึกษาวิจัยความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานรัฐท่ีเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้
กฎหมายควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไข และปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวให้
สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3) ควรศึกษาวิจัยปัจจัยท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถ
ของประชาชนในท้องท่ีแห่งอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลดังกล่าวที่รอบด้านมากยิ่งขึ้นต่อไป 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องควรพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติจาราจรทางบกเพื่อ

ควบคุมกรณีผู้กระท าการฝ่าฝืนเมาแล้วขับให้ได้รับโทษที่หนักมากขึ้น ทั้งโทษจ าคุกและโทษปรับ 
โดยไม่มีการรอลงอาญา รวมถึงมีบทก าหนดโทษแก่ผู้ปกครองท่ีปล่อยปละละเลยไม่ก ากับดูแลหรือ
อบรมบุตรธิดาของตนเองให้ได้รับโทษด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมกรณีผู้เมาแล้วขับ และ
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เป็นการป้องปรามให้ผู้ท่ีคิดจะกระท าความผิดเกิดความเกรงกลัว ไม่กล้าท่ีจะกระท าความผิดกรณี
ดังกล่าว 

2) หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องควรพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมเครื่อง ด่ืม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร
เพื่อให้มีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวให้มีบทก าหนดโทษท่ีรุนแรง หรือใช้มาตรการด้านภาษีให้เครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์มีราคาท่ีสูงขึ้น เพื่อลดการเข้าถึงของประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3) ควรมีบทก าหนดเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบท่ีไม่
ด าเนินการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายกรณีเมาแล้วขับ เช่น การเรียกรับ
ทรัพย์สินเงินทองหรือผลประโยชน์จากผู้กระท าความผิด ความไม่เสมอภาคในการบังคับใช้กฎหมาย
ของเจ้าหน้าท่ีรัฐ มีการใช้ระบบอุปถัมภ์โดยไม่ค านึงถึงระบบคุณธรรม เป็นต้น โดยให้ได้รับ โทษท่ี
รุนแรงและเฉียบขาดในฐานความผิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีรัฐมีการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเข้มข้น ไม่กล้าท่ีจะเรียกรับทรัพย์สินเงินทองหรือผลประโยชน์จากผู้กระท าความผิด 
หรือปฏิบัติหน้าท่ีภายใต้ความไม่เสมอภาคในการบังคับใช้กฎหมายหรือใช้ระบบอุปถัมภ์อีกต่อไป 

4) หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องควรพิจารณาก าหนดนโยบายลดการแทรกแซงจากธุรกิจ
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาควบคุมการโฆษณาแฝงเกี่ยวกับเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ในรูปแบบต่าง ๆ  อย่างเข้มงวดและจริงจัง อาทิเช่น ห้ามมิให้บริษัทเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์
เป็นสปอนเซอร์หรือให้การสนับสนุนด้านการศึกษา ด้านการกีฬา เป็นต้น 

5) หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องควรส่งเสริมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุกกรณีเมาไม่ขับ
ผ่านหน่วยงานของรัฐสู่เยาวชนและประชาชนในระดับชุมชน เพื่อปลูกฝังจิตส านึกและตระหนักถึง
ความส าคัญในการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวอย่างจริงจังและเป็นระบบ อาทิเช่น การรณรงค์
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกระดับ เป็นต้น 
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เป็นการป้องปรามให้ผู้ท่ีคิดจะกระท าความผิดเกิดความเกรงกลัว ไม่กล้าท่ีจะกระท าความผิดกรณี
ดังกล่าว 

2) หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องควรพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมเครื่อง ด่ืม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร
เพื่อให้มีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวให้มีบทก าหนดโทษท่ีรุนแรง หรือใช้มาตรการด้านภาษีให้เครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์มีราคาท่ีสูงขึ้น เพื่อลดการเข้าถึงของประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3) ควรมีบทก าหนดเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบท่ีไม่
ด าเนินการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายกรณีเมาแล้วขับ เช่น การเรียกรับ
ทรัพย์สินเงินทองหรือผลประโยชน์จากผู้กระท าความผิด ความไม่เสมอภาคในการบังคับใช้กฎหมาย
ของเจ้าหน้าท่ีรัฐ มีการใช้ระบบอุปถัมภ์โดยไม่ค านึงถึงระบบคุณธรรม เป็นต้น โดยให้ได้รับ โทษท่ี
รุนแรงและเฉียบขาดในฐานความผิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีรัฐมีการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเข้มข้น ไม่กล้าท่ีจะเรียกรับทรัพย์สินเงินทองหรือผลประโยชน์จากผู้กระท าความผิด 
หรือปฏิบัติหน้าท่ีภายใต้ความไม่เสมอภาคในการบังคับใช้กฎหมายหรือใช้ระบบอุปถัมภ์อีกต่อไป 

4) หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องควรพิจารณาก าหนดนโยบายลดการแทรกแซงจากธุรกิจ
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาควบคุมการโฆษณาแฝงเกี่ยวกับเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ในรูปแบบต่าง ๆ  อย่างเข้มงวดและจริงจัง อาทิเช่น ห้ามมิให้บริษัทเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์
เป็นสปอนเซอร์หรือให้การสนับสนุนด้านการศึกษา ด้านการกีฬา เป็นต้น 

5) หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องควรส่งเสริมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุกกรณีเมาไม่ขับ
ผ่านหน่วยงานของรัฐสู่เยาวชนและประชาชนในระดับชุมชน เพื่อปลูกฝังจิตส านึกและตระหนักถึง
ความส าคัญในการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวอย่างจริงจังและเป็นระบบ อาทิเช่น การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกกรณีเมาไม่ขับผ่านสถานศึกษาทุกระดับ การรณรงค์เชิงรุกกรณีเมาไม่ขับผ่าน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกระดับ เป็นต้น 
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การปรบัตัวของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอันเน่ืองมาจาก 

วิกฤติโควิด - 19 ; กรณีสายการบินไทยแอร์เอเชยี 
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เชิงส ารวจ (Survey Research) ข้อมูลการศึกษาใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือ
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จากวิกฤติการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงปี 2563 – 2564 เฉพาะพนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบินสายการบินไทยแอร์เอเชียท่ีปฏิบัติงานอยู่ ณ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยใช้
สูตรของ Yamane (1973) ได้กลุ่มตัวอย่าง 299 ราย  
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ท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.22 

2) ปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดเห็นของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยแอร์เอเชีย 
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ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.66 และ (2) ความคิดเห็นด้านผลกระทบทางอ้อมอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.22 

2) ปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดเห็นของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยแอร์เอเชีย 
ท่ีมีต่อผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พบว่า การมีอาชีพเสริม และ

                                                     
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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บทน า 
 

อุตสาหกรรมการบินเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมระดับโลกท่ีได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย  
สามารถสร้างการเช่ือมโยงผู้คน วัฒนธรรม และธุรกิจต่าง ๆ ท่ัวทั้งทวีปและท่ัวโลก และอุตสาหกรรม
การบินยังมีความส าคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจโลก  และสร้างผลประโยชน์ทางสังคมผ่าน
กระบวนการการขนส่งทางอากาศสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ การสร้างงาน การอ านวยความสะดวก
ด้านการค้าและการท่องเท่ียวระหว่างประเทศ  

การบินเป็นเส้นทางการขนส่งระยะยาวที่ปลอดภัยที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดของโลก  
ท าหน้าท่ีเป็นวิธีการขนส่งเพื่อให้การดูแลสุขภาพและเสบียงอาหารให้กับชุมชนท่ีห่างไกลจ านวนมาก 
เป็นวิธีการเดินทางท่ีรวดเร็วและเช่ือถือได้ในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเร่งด่วน
ในยามฉุกเฉินท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติ การเติบโตของอุตสาหกรรมการบินในอนาคตขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจ
โลกและการเติบโตทางการค้าท่ียั่งยืน  

แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ต้ังแต่ปลายปี 
2562 เป็นต้นมา ส่งผลท าให้เศรษฐกิจท่ัวโลกตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีวิกฤติ และก่อให้เกิดความไม่แน่นอน
ทางเศรษฐกิจอย่างสูง นโยบายการปิดประเทศท่ีท่ัวโลกใช้ต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ส่งผลกระทบต่อการลงทุนและระบบเศรษฐกิจในวงกว้างต่อทุกภาคส่วน ภาคอุตสาหกรรม
เกือบทั้งหมดมีการปิดตัวลง คนตกงานอย่างมหาศาล การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
เป็นมหาวิบัติท่ีกระทบผู้คนท่ัวโลก ก่อเกิดเป็นคล่ืนยักษ์ลูกโตท่ีโถมกระหน่ าและสร้างปัญหาอย่างหนัก
ให้กับนักลงทุนชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงบริษัทขนาดเล็ก กลาง และขนาดใหญ่แบบถ้วนหน้า 
ดังนั้น การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนจากรัฐบาลทุกรัฐบาลท่ัวโลกอย่างทันท่วงทีเป็นส่ิงส าคัญ
ท่ีสุด ในขณะนี้ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจด้านการบริการต่าง ๆ และการค้าปลีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจ
สายการบินต้องหยุดให้บริการลง เนื่องจากเกือบจะทุกประเทศท่ัวโลกเลือกใช้นโยบายการปิดประเทศ 
สั่งห้ามเดินทางเข้า - ออก และให้ประชาชนมีการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 แทบทุกธุรกิจจึงได้รับ
ผลกระทบเชิงลบ ส่งผลท าให้หลายบริษัทต้องตกอยู่ในสภาวะขาดสภาพคล่อง ซึ่งสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งผลกระทบเชิงลบต่ออุตสาหกรรมการบิน
เป็นอย่างมาก ส่งผลท าให้สายการบินต่าง ๆ ไม่สามารถด าเนินการได้ตามปกติ แทบจะทุกสายการบิน
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บทน า 
 

อุตสาหกรรมการบินเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมระดับโลกท่ีได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย  
สามารถสร้างการเช่ือมโยงผู้คน วัฒนธรรม และธุรกิจต่าง ๆ ท่ัวทั้งทวีปและท่ัวโลก และอุตสาหกรรม
การบินยังมีความส าคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจโลก  และสร้างผลประโยชน์ทางสังคมผ่าน
กระบวนการการขนส่งทางอากาศสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ การสร้างงาน การอ านวยความสะดวก
ด้านการค้าและการท่องเท่ียวระหว่างประเทศ  

การบินเป็นเส้นทางการขนส่งระยะยาวที่ปลอดภัยที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดของโลก  
ท าหน้าท่ีเป็นวิธีการขนส่งเพื่อให้การดูแลสุขภาพและเสบียงอาหารให้กับชุมชนท่ีห่างไกลจ านวนมาก 
เป็นวิธีการเดินทางท่ีรวดเร็วและเช่ือถือได้ในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเร่งด่วน
ในยามฉุกเฉินท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติ การเติบโตของอุตสาหกรรมการบินในอนาคตขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจ
โลกและการเติบโตทางการค้าท่ียั่งยืน  

แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ต้ังแต่ปลายปี 
2562 เป็นต้นมา ส่งผลท าให้เศรษฐกิจท่ัวโลกตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีวิกฤติ และก่อให้เกิดความไม่แน่นอน
ทางเศรษฐกิจอย่างสูง นโยบายการปิดประเทศท่ีท่ัวโลกใช้ต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ส่งผลกระทบต่อการลงทุนและระบบเศรษฐกิจในวงกว้างต่อทุกภาคส่วน ภาคอุตสาหกรรม
เกือบทั้งหมดมีการปิดตัวลง คนตกงานอย่างมหาศาล การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
เป็นมหาวิบัติท่ีกระทบผู้คนท่ัวโลก ก่อเกิดเป็นคล่ืนยักษ์ลูกโตท่ีโถมกระหน่ าและสร้างปัญหาอย่างหนัก
ให้กับนักลงทุนชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงบริษัทขนาดเล็ก กลาง และขนาดใหญ่แบบถ้วนหน้า 
ดังนั้น การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนจากรัฐบาลทุกรัฐบาลท่ัวโลกอย่างทันท่วงทีเป็นส่ิงส าคัญ
ท่ีสุด ในขณะนี้ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจด้านการบริการต่าง ๆ และการค้าปลีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจ
สายการบินต้องหยุดให้บริการลง เนื่องจากเกือบจะทุกประเทศท่ัวโลกเลือกใช้นโยบายการปิดประเทศ 
สั่งห้ามเดินทางเข้า - ออก และให้ประชาชนมีการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 แทบทุกธุรกิจจึงได้รับ
ผลกระทบเชิงลบ ส่งผลท าให้หลายบริษัทต้องตกอยู่ในสภาวะขาดสภาพคล่อง ซึ่งสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งผลกระทบเชิงลบต่ออุตสาหกรรมการบิน
เป็นอย่างมาก ส่งผลท าให้สายการบินต่าง ๆ ไม่สามารถด าเนินการได้ตามปกติ แทบจะทุกสายการบิน
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ท่ัวโลกตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีวิกฤติ ประสบกับปัญหาการเงินอย่างหนัก จนท าให้บางสายการบิน
ประกาศปลดพนักงานเพื่อลดค่าใช้จ่าย  

สายการบินไทยแอร์เอเชีย เป็นสายการบินในประเทศไทยสายการบินหนึ่งท่ีได้รับผลกระทบ
จากวิกฤติการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ดังกล่าว ท้ังนี้ จากสถานการณ์
ดังกล่าวส่งผลท าให้ในปี 2563 สายการบินแอร์เอเชียต้องหยุดให้บริการทันทีเป็นเวลามากกว่า 
2 เดือน ท าให้แอร์เอเชียต้องปรับตัวธุรกิจภายในเพื่อยังคงให้ด าเนินธุรกิจและรายได้ให้กับองค์กร  
โดยมีนโยบายปรับตัวทางธุรกิจหลังช่วงโควิด - 19 เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถรับงานนอกได้
เพื่อให้มีรายได้เสริม เปิดแพลตฟอร์มให้พนักงานในแอร์เอเชียขายสินค้าภายในแอร์เอเชียเพื่อสร้าง
รายได้เสริมให้กับพนักงาน 3,000 บาทต่อเดือน โดยพนักงานไม่มีต้นทุนใด ๆ เนื่องจากมีเป้าหมาย
ต้องการให้พนักงานยังมีรายได้เลี้ยงตัวเอง โดยที่บริษัทไม่มนีโยบายลดพนักงานแต่อย่างใด ซึ่งจาก
การที่สายการบินแอร์เอเชียไม่สามารถให้บริการเที่ยวบินได้ตามปกติ ย่อมส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ซึ่งจะต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาของพนักงานดังกล่าวต่อไป 

จากข้อมูลท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของการแก้ไขปัญหา
ผลกระทบท่ีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยแอร์เอเชียท่ีได้รับจากวิกฤติการแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาว่า พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบิน
ไทยแอร์เอเชียได้รับผลกระทบและมีความความคิดเห็นต่อผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อย่างไรบ้าง และมีปัจจัยใดท่ีมีผลต่อความคิดเห็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
สายการบินไทยแอร์เอเชียที่มีต่อผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ท้ังนี้เพื่อน าผลการศึกษาท่ีได้ไปใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบท่ีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
สายการบินไทยแอร์เอเชียได้รับจากวิกฤติการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  ในอนาคต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถท่ีจะบรรเทาความเดือดร้อน และยกระดับความเป็นอยู่ของพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยแอร์เอเชียในห้วงเวลาของการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ให้มีสภาพทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นได้ต่อไป 

 
ค าถามส าหรับการวิจัย 

 
1) พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยแอร์เอเชียมีความคิดเห็นท่ีมีต่อผลกระทบ

จากวิกฤติการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 มากน้อยเพียงใด และอยู่ในระดับใด 
2) ความคิดเห็นของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยแอร์เอเชียท่ีมีต่อผลกระทบ

จากวิกฤติการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ข้ึนอยู่กับปัจจัยใดบ้าง 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อผลกระทบที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบิน
ไทยแอร์เอเชียได้รับอันเนื่องมาจากวิกฤติการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบิน
ไทยแอร์เอเชียท่ีมีต่อผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ทักขิณา แสนเย็น และคณะ (2563) ได้จัดท าบทวิเคราะห์การรับมือโรคโควิด - 19 ผลกระทบ

ต่ออุตสาหกรรมการบิน สรุปได้ว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ผลกระทบ
ต่อภาคอุตสาหกรรมการบินหรือการจ้างงานนั้นเกิดขึ้นทันที การยกเลิกและข้อจ ากัดหลายอย่าง
ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงาน รวมถึงการสูญเสียนักเดินทางหรือผู้โดยสาร และมาตรการลดต้นทุน
ท่ีด าเนินการโดยสายการบิน การลดลงอย่างมากของสายการบิน การตัดเจ้าหน้าท่ี หรือการเร่งปิด
บริษัทในเครือท่ีไม่ท าก าไร การปรับมาตรการรักษาความปลอดภัย และความต้องการท่ีซบเซาของ
นักเดินทาง นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับภาคอุตสาหกรรมการบิน วิกฤตการณ์โควิด - 19 จะส่งผลกระทบ
เป็นเวลาหลายปี และตลาดภาคการบริการจะใช้เวลาหลายปีหรืออาจจะทศวรรษเพื่อกลับสู่ระดับ
ก่อนเกิดวิกฤตโควิด - 19 การตอบสนองของอุตสาหกรรมการบินมีความหลากหลาย ต้ังแต่ในปัจจุบัน
ไปจนถึงการพิจารณาการแก้ไขสถานการณ์หลังโควิด - 19 ซึ่งแต่ละประเทศมีมาตรการแตกต่างกัน
ออกไป แต่ทั้งนี้ผลกระทบทางจิตวิทยาที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคน
หลังโควิด - 19 จะน าไปสู่พฤติกรรมผู้บริโภคหรือพฤติกรรมการใช้บริการภาคขนส่ง การปรับเปล่ียน
พฤติกรรมดังกล่าวโดยเฉพาะเก่ียวกับการท่องเท่ียวในพื้นท่ีท่ีมีจ านวนผู้ติดเช้ือโควิด - 19 ท่ีสูง การ
เปล่ียนแปลงของมาตรการของสายการบิน เนื่องจากเครื่องบินซึ่งเป็นท่ีอับอากาศจะถูกลด
ความส าคัญเนื่องจากเป็นพาหนะส่วนตัว อัตราการจองของผู้โดยสารท่ีลดลงในปัจจุบัน ท าให้ สาย
การบินอาจลดเส้นทางการบินหรือจ ากัดเส้นทางบินตรงได้ 

บทความได้ข้อค้นพบว่า ผลกระทบของโควิด - 19 ต่ออุตสาหกรรมการบินได้ทวีความรุนแรง
ในหลายมิติ เพื่อให้เกิดการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมการบินในอนาคต คณะผู้เขียนมีแนวทาง
ในการปรับตัวของอุตสาหกรรมการบินในอนาคต กล่าวคือ ผู้มีส่วนเก่ียวข้องจ าเป็นต้องเรียนรู้จาก
สถานการณ์โควิด - 19 อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ประเมินผลกระทบและมีการวางแผนและการด าเนินงาน
ของภาคอุตสาหกรรมการบินในอนาคต เข้าใจและหาวิธีรับมือจากประสบการณ์การแพร่ระบาดของ
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ท่ัวโลกตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีวิกฤติ ประสบกับปัญหาการเงินอย่างหนัก จนท าให้บางสายการบิน
ประกาศปลดพนักงานเพื่อลดค่าใช้จ่าย  

สายการบินไทยแอร์เอเชีย เป็นสายการบินในประเทศไทยสายการบินหนึ่งท่ีได้รับผลกระทบ
จากวิกฤติการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ดังกล่าว ท้ังนี้ จากสถานการณ์
ดังกล่าวส่งผลท าให้ในปี 2563 สายการบินแอร์เอเชียต้องหยุดให้บริการทันทีเป็นเวลามากกว่า 
2 เดือน ท าให้แอร์เอเชียต้องปรับตัวธุรกิจภายในเพื่อยังคงให้ด าเนินธุรกิจและรายได้ให้กับองค์กร  
โดยมีนโยบายปรับตัวทางธุรกิจหลังช่วงโควิด - 19 เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถรับงานนอกได้
เพื่อให้มีรายได้เสริม เปิดแพลตฟอร์มให้พนักงานในแอร์เอเชียขายสินค้าภายในแอร์เอเชียเพื่อสร้าง
รายได้เสริมให้กับพนักงาน 3,000 บาทต่อเดือน โดยพนักงานไม่มีต้นทุนใด ๆ เนื่องจากมีเป้าหมาย
ต้องการให้พนักงานยังมีรายได้เลี้ยงตัวเอง โดยที่บริษัทไม่มีนโยบายลดพนักงานแต่อย่างใด ซึ่งจาก
การที่สายการบินแอร์เอเชียไม่สามารถให้บริการเที่ยวบินได้ตามปกติ ย่อมส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ซึ่งจะต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาของพนักงานดังกล่าวต่อไป 

จากข้อมูลท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของการแก้ไขปัญหา
ผลกระทบท่ีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยแอร์เอเชียท่ีได้รับจากวิกฤติการแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาว่า พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบิน
ไทยแอร์เอเชียได้รับผลกระทบและมีความความคิดเห็นต่อผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อย่างไรบ้าง และมีปัจจัยใดท่ีมีผลต่อความคิดเห็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
สายการบินไทยแอร์เอเชียที่มีต่อผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ท้ังนี้เพื่อน าผลการศึกษาท่ีได้ไปใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบท่ีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
สายการบินไทยแอร์เอเชียได้รับจากวิกฤติการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  ในอนาคต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถท่ีจะบรรเทาความเดือดร้อน และยกระดับความเป็นอยู่ของพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยแอร์เอเชียในห้วงเวลาของการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ให้มีสภาพทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นได้ต่อไป 

 
ค าถามส าหรับการวิจัย 

 
1) พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยแอร์เอเชียมีความคิดเห็นท่ีมีต่อผลกระทบ

จากวิกฤติการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 มากน้อยเพียงใด และอยู่ในระดับใด 
2) ความคิดเห็นของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยแอร์เอเชียท่ีมีต่อผลกระทบ

จากวิกฤติการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ข้ึนอยู่กับปัจจัยใดบ้าง 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อผลกระทบที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบิน
ไทยแอร์เอเชียได้รับอันเนื่องมาจากวิกฤติการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบิน
ไทยแอร์เอเชียท่ีมีต่อผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ทักขิณา แสนเย็น และคณะ (2563) ได้จัดท าบทวิเคราะห์การรับมือโรคโควิด - 19 ผลกระทบ

ต่ออุตสาหกรรมการบิน สรุปได้ว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ผลกระทบ
ต่อภาคอุตสาหกรรมการบินหรือการจ้างงานนั้นเกิดขึ้นทันที การยกเลิกและข้อจ ากัดหลายอย่าง
ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงาน รวมถึงการสูญเสียนักเดินทางหรือผู้โดยสาร และมาตรการลดต้นทุน
ท่ีด าเนินการโดยสายการบิน การลดลงอย่างมากของสายการบิน การตัดเจ้าหน้าท่ี หรือการเร่งปิด
บริษัทในเครือท่ีไม่ท าก าไร การปรับมาตรการรักษาความปลอดภัย และความต้องการท่ีซบเซาของ
นักเดินทาง นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับภาคอุตสาหกรรมการบิน วิกฤตการณ์โควิด - 19 จะส่งผลกระทบ
เป็นเวลาหลายปี และตลาดภาคการบริการจะใช้เวลาหลายปีหรืออาจจะทศวรรษเพื่อกลับสู่ระดับ
ก่อนเกิดวิกฤตโควิด - 19 การตอบสนองของอุตสาหกรรมการบินมีความหลากหลาย ต้ังแต่ในปัจจุบัน
ไปจนถึงการพิจารณาการแก้ไขสถานการณ์หลังโควิด - 19 ซึ่งแต่ละประเทศมีมาตรการแตกต่างกัน
ออกไป แต่ทั้งนี้ผลกระทบทางจิตวิทยาที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคน
หลังโควิด - 19 จะน าไปสู่พฤติกรรมผู้บริโภคหรือพฤติกรรมการใช้บริการภาคขนส่ง การปรับเปล่ียน
พฤติกรรมดังกล่าวโดยเฉพาะเกี่ยวกับการท่องเท่ียวในพื้นท่ีท่ีมีจ านวนผู้ติดเช้ือโควิด - 19 ท่ีสูง การ
เปล่ียนแปลงของมาตรการของสายการบิน เนื่องจากเครื่องบินซึ่งเป็นท่ีอับอากาศจะถูกลด
ความส าคัญเนื่องจากเป็นพาหนะส่วนตัว อัตราการจองของผู้โดยสารท่ีลดลงในปัจจุบัน ท าให้ สาย
การบินอาจลดเส้นทางการบินหรือจ ากัดเส้นทางบินตรงได้ 

บทความได้ข้อค้นพบว่า ผลกระทบของโควิด - 19 ต่ออุตสาหกรรมการบินได้ทวีความรุนแรง
ในหลายมิติ เพื่อให้เกิดการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมการบินในอนาคต คณะผู้เขียนมีแนวทาง
ในการปรับตัวของอุตสาหกรรมการบินในอนาคต กล่าวคือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจ าเป็นต้องเรียนรู้จาก
สถานการณ์โควิด - 19 อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ประเมินผลกระทบและมีการวางแผนและการด าเนินงาน
ของภาคอุตสาหกรรมการบินในอนาคต เข้าใจและหาวิธีรับมือจากประสบการณ์การแพร่ระบาดของ
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โรคดังกล่าว จะแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมการบินจะต้องพร้อมท่ีจะรับมือต่อภัยคุกคามต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นการระบาดครั้งใหญ่หรือเหตุการณ์ส าคัญอื่น ๆ ต้องค านึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสาร
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ดังนั้น อุตสาหกรรมการบินจึงเป็นธุรกิจท่ีมีความยืดหยุ่น และจ าเป็นต้องมี
โครงสร้างพื้นฐานท่ีส าคัญในการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมการบริการ 

วัชรินทร์ อนันตพงศ์ และรวิวรรณ โปรยรุ่งโรจน์ (2563 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
แนวทางการปรับตัวของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในการท างานร่วมกับสายการบินต่างชาติ  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาแนวทางการปรับตัวของพนักงานต้อนรับหญิงชาวไทยที่ท างาน
ในสายการบินต่างชาติ โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ท่ีให้ข้อมูล คือ พนักงานหญิงคนไทยท่ียังคงท างาน
หรือเคยท างานในสายการบินต่างชาติเป็นเวลาไม่ต่ ากว่า 3 ปี จ านวน 10 คน ใช้วิธีการคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างตามสะดวกร่วมกับวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบก้อนหิมะ เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์
บุคคลแบบกึ่งโครงสร้าง การสัมภาษณ์กลุ่ม และการสังเกตแบบท่ีผู้วิจัยมีส่วนร่วมในฐานะผู้สังเกต
อย่างเปิดเผย 

ผลการวิจัยพบว่า พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีวิธีการปรับตัวท่ีแตกต่างกัน โดยพฤติกรรม
การปรับตัวสามารถแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ 1) พฤติกรรมการปรับตัวแบบสู้ และ 2) พฤติกรรมการ
ปรับตัวแบบหนี ส าหรับการปรับตัวแบบสู้นั้นยังสามารถแบ่งออกเป็นการปรับตัวสู้เพียงเพื่อการอยู่
รอดในการท างาน และการปรับตัวสู้เพื่อความก้าวหน้าในการท างาน หรือเพื่อให้มีหน้าท่ีการงานท่ี
สูงขึ้นในอนาคต ส าหรับพฤติกรรมการปรับตัวแบบหนี สามารถแบ่งเป็น 2 รูปแบบเช่นกัน คือ การ
ปรับตัวหนีเพื่อหลุดพ้นจากปัญหาหรือสถานการณ์ที่ท าให้เกิดความเครียดเพียงชั่วคราว และการ
ปรับตัวหนีจากสาเหตุของความเครียดอย่างถาวร 

สุทัตตา พงคชาติ (2563: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การปรับตัวของอุตสาหกรรมการบิน
ของสายการบินแห่งชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อสถานการณ์โควิด - 19 กรณีศึกษาสายการบิน
การูด้าอินโดนีเซีย สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ และสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษากลยุทธ์ในการปรับตัวต่อสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 ของ
สายการบินการูด้าอินโดนีเซีย สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ และสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ และ
เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  (7Ps) ในส่วนที่มีความโดดเด่นทั้ง 3 สายการบิน 
ให้ความส าคัญมากที่สุดต่อการปรับตัวในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 
โดยใช้ว ิธ ีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) และใช้ทฤษฎีที ่เกี ่ยวข้อง ได้แก่ 
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) และทฤษฎีการวิเคราะห์ SWOT มาสรุปและอภิปรายผล 

ผลการวิจัยพบว่า สายการบินการูด้าอินโดนีเซียและสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ มีการด าเนิน
กลยุทธ์ท่ีใช้เพื่อการปรับตัวต่อสถานการณ์โควิด - 19 ได้ค่อนข้างใกล้เคียงกัน คือ เน้นไปท่ีการออก
รายการส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) ส าหรับเส้นทางบินภายในประเทศเพื่อกระตุ้นให้
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ประชาชนหันมาท่องเท่ียวตามสถานท่ีส าคัญต่าง  ๆ ขณะท่ีมีการปิดกั้นพรมแดนระหว่างประเทศ 
ตลอดจนเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทฯ หลังจากท่ีสายการบินหยุดให้บริการช่ัวคราวในช่วงท่ี
สถานการณ์แพร่ระบาดรุนแรง รวมถึงทั้งสองสายการบินดังกล่าวได้มีการออกแคมเปญร่วมกับ
บัตรสะสมไมล์อย่างสม่ าเสมอ เพื่อเป็นการให้ความส าคัญและรักษาฐานลูกค้าหลักเอาไว้ให้คงไว้ซึ่ง
ความภักดีต่อสายการบิน ขณะท่ีสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์นั้นจะมีการด าเนินกลยุทธ์ท่ีแตกต่าง
ออกไป คือ เน้นในด้านการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สายการบินโดยการด าเนินธุรกิจกับการตลาด
เพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) โดยสายการบินได้มีการจัดท าแคมเปญต่าง  ๆ  
มากมาย ที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี  
ซึ่งช่วยให้สายการบินสามารถฟื้นฟูภาพลักษณ์ท้ังภายในและภายนอกองค์กรได้ อีกท้ังสายการบิน
ยังมีการด าเนินกลยุทธ์โดยการใช้ทรัพยากรทั้งหมดที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งถือเป็นต้นทุนส าคัญของ
สายการบินมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความต้องการของผู้บริโภค ท้ังจากตัวผลิตภัณฑ์ 
บุคลากร หรือแม้แต่ภาพลักษณ์ตราสินค้า 

นอกจากนี้ ยังมีกลยุทธ์ที่ท้ัง 3 สายการบินด าเนินการเหมือนกัน คือ การขนส่งสินค้าผ่านทาง
อากาศยานโดยสาร (Cargo Flight) ซึ่งสายการบินจ าเป็นที่จะต้องเน้นการขนส่งสินค้าเพื่อทดแทน
กับปริมาณผู้โดยสารที่สูญเสียไป โดยทั้ง 3 สายการบินให้ความส าคัญกับการขนส่งสินค้าผ่าน
อากาศยานโดยสารในระดับดีมาก เนื่องด้วยความต้องการขนส่งสินค้าท่ีเพิ่มมากขึ้น ในส่วนของทฤษฎี
ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ผลการวิจัย พบว่า สายการบินการูด้าอินโดนีเซียและสายการบิน
มาเลเซียแอร์ไลน์ ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยราคา (Price) และปัจจัย
การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ในด้านการส่งเสริมการขายมากท่ีสุด และในส่วนของสายการบิน
สิงคโปร์แอร์ไลน์จะให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  (Product) และปัจจัยการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) ในด้านการประชาสัมพันธ์ และปัจจัยด้านบุคลากร (People) มากท่ีสุด 
 

รูปแบบของการวิจัย 
 

การค้นคว้าอิสระครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบการวิจัย
เชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากประชากรของการวิจัย ได้แก่ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยแอร์เอเชีย
ท่ีได้รับผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงปี 2563 - 2564 เฉพาะ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยแอร์เอเชียท่ีปฏิบั ติงานอยู่ ณ สนามบินดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร รวมจ านวนท้ังส้ิน 299 คน  โดยก าหนดตัวแปรในการศึกษาไว้ดังนี้ 
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โรคดังกล่าว จะแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมการบินจะต้องพร้อมท่ีจะรับมือต่อภัยคุกคามต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นการระบาดครั้งใหญ่หรือเหตุการณ์ส าคัญอื่น ๆ ต้องค านึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสาร
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ดังนั้น อุตสาหกรรมการบินจึงเป็นธุรกิจท่ีมีความยืดหยุ่น และจ าเป็นต้องมี
โครงสร้างพื้นฐานท่ีส าคัญในการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมการบริการ 

วัชรินทร์ อนันตพงศ์ และรวิวรรณ โปรยรุ่งโรจน์ (2563 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
แนวทางการปรับตัวของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในการท างานร่วมกับสายการบินต่างชาติ  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาแนวทางการปรับตัวของพนักงานต้อนรับหญิงชาวไทยที่ท างาน
ในสายการบินต่างชาติ โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ท่ีให้ข้อมูล คือ พนักงานหญิงคนไทยท่ียังคงท างาน
หรือเคยท างานในสายการบินต่างชาติเป็นเวลาไม่ต่ ากว่า 3 ปี จ านวน 10 คน ใช้วิธีการคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างตามสะดวกร่วมกับวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบก้อนหิมะ เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์
บุคคลแบบกึ่งโครงสร้าง การสัมภาษณ์กลุ่ม และการสังเกตแบบท่ีผู้วิจัยมีส่วนร่วมในฐานะผู้สังเกต
อย่างเปิดเผย 

ผลการวิจัยพบว่า พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีวิธีการปรับตัวท่ีแตกต่างกัน โดยพฤติกรรม
การปรับตัวสามารถแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ 1) พฤติกรรมการปรับตัวแบบสู้ และ 2) พฤติกรรมการ
ปรับตัวแบบหนี ส าหรับการปรับตัวแบบสู้นั้นยังสามารถแบ่งออกเป็นการปรับตัวสู้เพียงเพื่อการอยู่
รอดในการท างาน และการปรับตัวสู้เพื่อความก้าวหน้าในการท างาน หรือเพื่อให้มีหน้าท่ีการงานท่ี
สูงขึ้นในอนาคต ส าหรับพฤติกรรมการปรับตัวแบบหนี สามารถแบ่งเป็น 2 รูปแบบเช่นกัน คือ การ
ปรับตัวหนีเพื่อหลุดพ้นจากปัญหาหรือสถานการณ์ที่ท าให้เกิดความเครียดเพียงชั่วคราว และการ
ปรับตัวหนีจากสาเหตุของความเครียดอย่างถาวร 

สุทัตตา พงคชาติ (2563: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การปรับตัวของอุตสาหกรรมการบิน
ของสายการบินแห่งชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อสถานการณ์โควิด - 19 กรณีศึกษาสายการบิน
การูด้าอินโดนีเซีย สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ และสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษากลยุทธ์ในการปรับตัวต่อสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 ของ
สายการบินการูด้าอินโดนีเซีย สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ และสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ และ
เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  (7Ps) ในส่วนที่มีความโดดเด่นทั้ง 3 สายการบิน 
ให้ความส าคัญมากที่สุดต่อการปรับตัวในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 
โดยใช้ว ิธ ีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) และใช้ทฤษฎีที ่เกี ่ยวข้อง ได้แก่ 
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) และทฤษฎีการวิเคราะห์ SWOT มาสรุปและอภิปรายผล 

ผลการวิจัยพบว่า สายการบินการูด้าอินโดนีเซียและสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ มีการด าเนิน
กลยุทธ์ท่ีใช้เพื่อการปรับตัวต่อสถานการณ์โควิด - 19 ได้ค่อนข้างใกล้เคียงกัน คือ เน้นไปท่ีการออก
รายการส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) ส าหรับเส้นทางบินภายในประเทศเพื่อกระตุ้นให้
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ประชาชนหันมาท่องเท่ียวตามสถานท่ีส าคัญต่าง  ๆ ขณะท่ีมีการปิดกั้นพรมแดนระหว่างประเทศ 
ตลอดจนเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทฯ หลังจากท่ีสายการบินหยุดให้บริการช่ัวคราวในช่วงท่ี
สถานการณ์แพร่ระบาดรุนแรง รวมถึงทั้งสองสายการบินดังกล่าวได้มีการออกแคมเปญร่วมกับ
บัตรสะสมไมล์อย่างสม่ าเสมอ เพื่อเป็นการให้ความส าคัญและรักษาฐานลูกค้าหลักเอาไว้ให้คงไว้ซึ่ง
ความภักดีต่อสายการบิน ขณะท่ีสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์นั้นจะมีการด าเนินกลยุทธ์ท่ีแตกต่าง
ออกไป คือ เน้นในด้านการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สายการบินโดยการด าเนินธุรกิจกับการตลาด
เพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) โดยสายการบินได้มีการจัดท าแคมเปญต่าง  ๆ  
มากมาย ที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี  
ซึ่งช่วยให้สายการบินสามารถฟื้นฟูภาพลักษณ์ท้ังภายในและภายนอกองค์กรได้ อีกท้ังสายการบิน
ยังมีการด าเนินกลยุทธ์โดยการใช้ทรัพยากรทั้งหมดที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งถือเป็นต้นทุนส าคัญของ
สายการบินมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความต้องการของผู้บริโภค ท้ังจากตัวผลิตภัณฑ์ 
บุคลากร หรือแม้แต่ภาพลักษณ์ตราสินค้า 

นอกจากนี้ ยังมีกลยุทธ์ที่ท้ัง 3 สายการบินด าเนินการเหมือนกัน คือ การขนส่งสินค้าผ่านทาง
อากาศยานโดยสาร (Cargo Flight) ซึ่งสายการบินจ าเป็นที่จะต้องเน้นการขนส่งสินค้าเพื่อทดแทน
กับปริมาณผู้โดยสารที่สูญเสียไป โดยทั้ง 3 สายการบินให้ความส าคัญกับการขนส่งสินค้าผ่าน
อากาศยานโดยสารในระดับดีมาก เนื่องด้วยความต้องการขนส่งสินค้าท่ีเพิ่มมากขึ้น ในส่วนของทฤษฎี
ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ผลการวิจัย พบว่า สายการบินการูด้าอินโดนีเซียและสายการบิน
มาเลเซียแอร์ไลน์ ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยราคา (Price) และปัจจัย
การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ในด้านการส่งเสริมการขายมากท่ีสุด และในส่วนของสายการบิน
สิงคโปร์แอร์ไลน์จะให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  (Product) และปัจจัยการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) ในด้านการประชาสัมพันธ์ และปัจจัยด้านบุคลากร (People) มากท่ีสุด 
 

รูปแบบของการวิจัย 
 

การค้นคว้าอิสระครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบการวิจัย
เชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากประชากรของการวิจัย ได้แก่ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยแอร์เอเชีย
ท่ีได้รับผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงปี 2563 - 2564 เฉพาะ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยแอร์เอเชียท่ีปฏิบั ติงานอยู่ ณ สนามบินดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร รวมจ านวนท้ังส้ิน 299 คน  โดยก าหนดตัวแปรในการศึกษาไว้ดังนี้ 
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ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

        
   

 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
สมมติฐานการวิจัย 

 
 สมมติฐานท่ี 1  กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุต่างกันมีความเห็นท่ี มีต่อผลกระทบท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2  กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความเห็นต่างกัน 
สมมติฐานท่ี 3  กลุ่มตัวอย่างท่ีมีสถานภาพทางครอบครัวต่างกัน มีความเห็นต่อผลกระทบ

ท่ีแตกต่างกัน 
สมมติฐานท่ี 4  กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอาชีพเสริมต่างกัน มีความเห็นต่อผลกระทบท่ีแตกต่างกัน  
สมมติฐานท่ี 5  กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ครัวเรือนต่างกัน มีความเห็นต่อผลกระทบท่ีแตกต่างกัน 
สมมติฐานท่ี 6  กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระยะเวลาการท างานต่างกัน มีความเห็นต่อผลกระทบท่ี

แตกต่างกัน 
 

  

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
1. อายุ 
2. ระดับการศึกษา 
3. สถานภาพทางครอบครัว 
4. การมีอาชีพเสริม 
5. รายได้ของครัวเรือน 
6. ระยะเวลาการท างาน 
แนวคิดเก่ียวกับผลกระทบ 
1. ความหมาย 
2. ประเภทของผลกระทบ 

ความคิดเห็นของพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน 
สายการบินไทยแอร์เอเชียเก่ียวกับผลกระทบ 

อันเน่ืองมาจากวิกฤติโควิด – 19 
1. ผลกระทบทางตรง (Direct Impact) 

- ขาดรายได้หลัก 
- ถูกลดเงินเดือน 
- ถูกเลิกจ้าง ตกงาน ฯลฯ 

2. ผลกระทบทางอ้อม (Indirect Impact) 
- สุขภาพจิตเสีย เกิดความเครียด 
- ขาดความมั่นคงในการด ารงชีวิต ฯลฯ 

การปรับตัวของพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินสายการบินไทยแอร์เอเชีย 
อันเน่ืองมาจากวิกฤติโควิด – 19 
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ผลการวิจัย 
 

1) ความคิดเห็นต่อผลกระทบท่ีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยแอร์เอเชีย
ได้รับอันเนื่องมาจากวิกฤติการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 สรุปได้ว่า พนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบินกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นท่ีมีต่อผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.44 จ าแนกเป็น (1) ความคิดเห็นด้านผลกระทบ
ทางตรง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.66 และ (2) ความคิดเห็นด้านผลกระทบ
ทางอ้อม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.22 ตามล าดับ 

2) ปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดเห็นของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยแอร์เอเชีย
ท่ีมีต่อผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 สรุปได้ว่า การมีอาชีพเสริมและ
รายได้ของครัวเรือน เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดเห็นของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบิน
ไทยแอร์เอเชียท่ีมีต่อผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ส่วนอายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพทางครอบครัว และระยะเวลาการท างาน เป็นปัจจัยท่ีไม่มีผลต่อความคิดเห็น
ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยแอร์เอเชียท่ีมีต่อผลกระทบจากวิกฤติการแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 

1) พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นที่มีต่อผลกระทบจากวิกฤติ
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 โดยมี
ความคิดเห็นด้านผลกระทบทางตรงและด้านผลกระทบทางอ้อมอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 2 ด้าน 
(มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.66 และ 4.22 ตามล าดับ) ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องควรเข้าไปด าเนินการ
ให้ความช่วยเหลือผลกระทบด้านต่าง ๆ ให้กับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินกลุ่มตัวอย่างโดยด่วน 
โดยการหาอาชีพเสริมรองรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินกลุ่มตัวอย่างเป็นการช่ัวคราว หรือหาทาง
ช่วยเหลือท้ังด้านผลกระทบทางตรงและผลกระทบทางอ้อมในรูปแบบอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น การช่วยเหลือ
ด้านการเงินเพิ่มเติมจากกองทุนสวัสดิการของภาครัฐให้กับพนักงาน เป็นต้น 

2)  หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องควรพิจารณาน าข้อเสนอแนะของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
กลุ่มตัวอย่างท่ีได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาก าหนดแนวทางแก้ไข
ปัญหาผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
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ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

        
   

 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
สมมติฐานการวิจัย 

 
 สมมติฐานท่ี 1  กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุต่างกันมีความเห็นท่ี มีต่อผลกระทบท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2  กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความเห็นต่างกัน 
สมมติฐานท่ี 3  กลุ่มตัวอย่างท่ีมีสถานภาพทางครอบครัวต่างกัน มีความเห็นต่อผลกระทบ

ท่ีแตกต่างกัน 
สมมติฐานท่ี 4  กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอาชีพเสริมต่างกัน มีความเห็นต่อผลกระทบท่ีแตกต่างกัน  
สมมติฐานท่ี 5  กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ครัวเรือนต่างกัน มีความเห็นต่อผลกระทบท่ีแตกต่างกัน 
สมมติฐานท่ี 6  กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระยะเวลาการท างานต่างกัน มีความเห็นต่อผลกระทบท่ี

แตกต่างกัน 
 

  

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
1. อายุ 
2. ระดับการศึกษา 
3. สถานภาพทางครอบครัว 
4. การมีอาชีพเสริม 
5. รายได้ของครัวเรือน 
6. ระยะเวลาการท างาน 
แนวคิดเก่ียวกับผลกระทบ 
1. ความหมาย 
2. ประเภทของผลกระทบ 

ความคิดเห็นของพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน 
สายการบินไทยแอร์เอเชียเก่ียวกับผลกระทบ 

อันเน่ืองมาจากวิกฤติโควิด – 19 
1. ผลกระทบทางตรง (Direct Impact) 

- ขาดรายได้หลัก 
- ถูกลดเงินเดือน 
- ถูกเลิกจ้าง ตกงาน ฯลฯ 

2. ผลกระทบทางอ้อม (Indirect Impact) 
- สุขภาพจิตเสีย เกิดความเครียด 
- ขาดความมั่นคงในการด ารงชีวิต ฯลฯ 

การปรับตัวของพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินสายการบินไทยแอร์เอเชีย 
อันเน่ืองมาจากวิกฤติโควิด – 19 
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ผลการวิจัย 
 

1) ความคิดเห็นต่อผลกระทบท่ีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยแอร์เอเชีย
ได้รับอันเนื่องมาจากวิกฤติการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 สรุปได้ว่า พนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบินกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นท่ีมีต่อผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.44 จ าแนกเป็น (1) ความคิดเห็นด้านผลกระทบ
ทางตรง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.66 และ (2) ความคิดเห็นด้านผลกระทบ
ทางอ้อม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.22 ตามล าดับ 

2) ปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดเห็นของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยแอร์เอเชีย
ท่ีมีต่อผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 สรุปได้ว่า การมีอาชีพเสริมและ
รายได้ของครัวเรือน เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดเห็นของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบิน
ไทยแอร์เอเชียท่ีมีต่อผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ส่วนอายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพทางครอบครัว และระยะเวลาการท างาน เป็นปัจจัยท่ีไม่มีผลต่อความคิดเห็น
ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยแอร์เอเชียท่ีมีต่อผลกระทบจากวิกฤติการแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 

1) พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นที่มีต่อผลกระทบจากวิกฤติ
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 โดยมี
ความคิดเห็นด้านผลกระทบทางตรงและด้านผลกระทบทางอ้อมอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 2 ด้าน 
(มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.66 และ 4.22 ตามล าดับ) ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องควรเข้าไปด าเนินการ
ให้ความช่วยเหลือผลกระทบด้านต่าง ๆ ให้กับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินกลุ่มตัวอย่างโดยด่วน 
โดยการหาอาชีพเสริมรองรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินกลุ่มตัวอย่างเป็นการช่ัวคราว หรือหาทาง
ช่วยเหลือท้ังด้านผลกระทบทางตรงและผลกระทบทางอ้อมในรูปแบบอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น การช่วยเหลือ
ด้านการเงินเพิ่มเติมจากกองทุนสวัสดิการของภาครัฐให้กับพนักงาน เป็นต้น 

2)  หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องควรพิจารณาน าข้อเสนอแนะของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
กลุ่มตัวอย่างท่ีได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาก าหนดแนวทางแก้ไข
ปัญหาผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
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สายการบินไทยแอร์เอเชียได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป เช่น การเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน
โดยด่วนการฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเท่ียวของประเทศ เป็นต้น 

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 

 
1)  ควรศึกษาวิจัยผลกระทบท่ีมีต่อพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอันเนื่องมาจากวิกฤติโควิด 

- 19 กับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถได้ข้อมูลผลกระทบ
จากโควิด - 19 ท่ีมีผลต่อพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินต่าง ๆ ท่ีรอบด้านต่อไป 

2)  ควรศึกษาวิจัยความต้องการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอันเนื่องมาจากวิกฤติโควิด 
- 19 กับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไข ผลกระทบจาก
โควิด - 19 ท่ีมีผลต่อพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐท่ีเป็น
รูปธรรม เพื่อน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาวิจัยมาใช้ประกอบการก าหนดแนว ทางการแก้ไขผลกระทบ
จากโควิด - 19 ท่ีมีผลต่อพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ
ท่ีเป็นไปตามความต้องการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้ต่อไป 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง การปรับตัวของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอันเนื่องมาจากวิกฤตโควิด 

- 19 ; กรณีสายการบินไทยแอร์เอเชีย ผู้วิจัยขอขอบคุณศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทุมโฆสิต ท่ีปรึกษา 
การค้นคว้าอิสระ ท่ีได้กรุณาถ่ายทอดความรู้ แนวคิด และสละเวลาในการให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะ
ท่ีเป็นประโยชน์ ตลอดจนช่วยเหลือแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ท่ีพบในงานวิจัย ด้วยความเอาใจใส่
มาโดยตลอด จนกระท่ังโครงงานเล่มนี้ได้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณผู้ท่ีเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม ตลอดจนผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกท่านท่ีได้
ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาครั้งนี้ คุณประโยชน์อันจะพึงมีพึงเกิดขึ้นจากการศึกษาวิจัย ใน
ครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบให้แก่ คณาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ท่ี
ได้เพิ่มพูนให้ความรู้กับผู้วิจัยมาตลอด 

 
  

57 
 

 

เอกสารอ้างอิง 
 
กรมควบคุมโรค. (2564). สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาตรการ

สาธารณสุข และปัญหาอุปสรรคการป้องกันควบคุมโรคในผู้เดินทาง. สืบค้นจาก 
https://ddc.moph.go.th/uploads/files/2017420210820025238.pdf. 

กฤษฎา เสกตระกูล. (2564). โลกหลังวิกฤติ Covid-19 (ตอนท่ี 5). สืบค้นจาก 
https://www.set.or.th/dat/vdoArticle/attachFile/AttachFile_1589948963548.pdf 

ทักษิณา แสนเย็น, วรวุฒิ เว้นบาป, วีระพันธ์ ช่วยประสิทธิ์, กุลธวัช ศรายุทธ และอาภาภรณ์ หาโส๊ะ.  
(2563). บทวิเคราะห์การรับมือโรคโควิด-19: ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบิน. วารสาร 
สหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 3(2), 217 - 218. 

นิสาชล ทองแย้ม. (2528). แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ. 

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากัด. (2564). ไทยแอร์เอเชีย (TAA). สืบค้นจาก https://www.aavplc. 
com/th/thai-airasia-taa/background. 

ประภาเพ็ญ สุวรรณ. (2520). ทัศนคติ : การวัดการเปล่ียนแปลงและพฤติกรรมอนามัย. กรุงเทพฯ: 
ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์. 

ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ. (2542). ตรวจสอบและการวิเคราะห์โครงการ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชัน. 
พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ. (2531). การวัดทัศนคติ. กรุงเทพฯ: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล. 
พวงรัตน์ ทวีรัตน์. (2540). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
วัชรินทร์ อนันตพงศ์ และรวิวรรณ โปรยรุง่โรจน์. (2563). แนวทางการปรับตัวของพนักงานต้อนรับ

บนเครื่องบินในการท างานร่วมกับสายการบินต่างชาติ. วารสารการวิจัยการพัฒนา, 10(3), 
15 - 21. 

ศรีสุรางค์ ทีนะกุล, สมจิตต์ รัตนอุดมโชค, ทรงศักด์ิ นิธิปรีชา, สมศักดิ์ เทศสวัสด์ิวงศ์ และเวชชัย 
สังข์สาย. (2542). การคิดและการตัดสินใจ. กรุงเทพฯ: เธิร์ดเวฟเอ็นดูเคช่ัน. 

สงวน สุทธิเลิศอรุณ, จ ารัส ด้วงสุวรรณ และฐิติพงษ์ ธรรมานุสรณ์. (2522). จิตวิทยาสังคม. 
กรุงเทพฯ: ชัยศิริการพิมพ์. 
  



5756 
 

 

สายการบินไทยแอร์เอเชียได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป เช่น การเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน
โดยด่วนการฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเท่ียวของประเทศ เป็นต้น 

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 

 
1)  ควรศึกษาวิจัยผลกระทบท่ีมีต่อพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอันเนื่องมาจากวิกฤติโควิด 

- 19 กับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถได้ข้อมูลผลกระทบ
จากโควิด - 19 ท่ีมีผลต่อพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินต่าง ๆ ท่ีรอบด้านต่อไป 

2)  ควรศึกษาวิจัยความต้องการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอันเนื่องมาจากวิกฤติโควิด 
- 19 กับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไข ผลกระทบจาก
โควิด - 19 ท่ีมีผลต่อพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐท่ีเป็น
รูปธรรม เพื่อน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาวิจัยมาใช้ประกอบการก าหนดแนว ทางการแก้ไขผลกระทบ
จากโควิด - 19 ท่ีมีผลต่อพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ
ท่ีเป็นไปตามความต้องการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้ต่อไป 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง การปรับตัวของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอันเนื่องมาจากวิกฤตโควิด 

- 19 ; กรณีสายการบินไทยแอร์เอเชีย ผู้วิจัยขอขอบคุณศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทุมโฆสิต ท่ีปรึกษา 
การค้นคว้าอิสระ ท่ีได้กรุณาถ่ายทอดความรู้ แนวคิด และสละเวลาในการให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะ
ท่ีเป็นประโยชน์ ตลอดจนช่วยเหลือแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ท่ีพบในงานวิจัย ด้วยความเอาใจใส่
มาโดยตลอด จนกระท่ังโครงงานเล่มนี้ได้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณผู้ท่ีเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม ตลอดจนผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกท่านท่ีได้
ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาครั้งนี้ คุณประโยชน์อันจะพึงมีพึงเกิดขึ้นจากการศึกษาวิจัย ใน
ครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบให้แก่ คณาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ท่ี
ได้เพิ่มพูนให้ความรู้กับผู้วิจัยมาตลอด 

 
  

57 
 

 

เอกสารอ้างอิง 
 
กรมควบคุมโรค. (2564). สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาตรการ

สาธารณสุข และปัญหาอุปสรรคการป้องกันควบคุมโรคในผู้เดินทาง. สืบค้นจาก 
https://ddc.moph.go.th/uploads/files/2017420210820025238.pdf. 

กฤษฎา เสกตระกูล. (2564). โลกหลังวิกฤติ Covid-19 (ตอนท่ี 5). สืบค้นจาก 
https://www.set.or.th/dat/vdoArticle/attachFile/AttachFile_1589948963548.pdf 

ทักษิณา แสนเย็น, วรวุฒิ เว้นบาป, วีระพันธ์ ช่วยประสิทธิ์, กุลธวัช ศรายุทธ และอาภาภรณ์ หาโส๊ะ.  
(2563). บทวิเคราะห์การรับมือโรคโควิด-19: ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบิน. วารสาร 
สหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 3(2), 217 - 218. 

นิสาชล ทองแย้ม. (2528). แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ. 

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากัด. (2564). ไทยแอร์เอเชีย (TAA). สืบค้นจาก https://www.aavplc. 
com/th/thai-airasia-taa/background. 

ประภาเพ็ญ สุวรรณ. (2520). ทัศนคติ : การวัดการเปล่ียนแปลงและพฤติกรรมอนามัย. กรุงเทพฯ: 
ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์. 

ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ. (2542). ตรวจสอบและการวิเคราะห์โครงการ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชัน. 
พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ. (2531). การวัดทัศนคติ. กรุงเทพฯ: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล. 
พวงรัตน์ ทวีรัตน์. (2540). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
วัชรินทร์ อนันตพงศ์ และรวิวรรณ โปรยรุง่โรจน์. (2563). แนวทางการปรับตัวของพนักงานต้อนรับ

บนเครื่องบินในการท างานร่วมกับสายการบินต่างชาติ. วารสารการวิจัยการพัฒนา, 10(3), 
15 - 21. 

ศรีสุรางค์ ทีนะกุล, สมจิตต์ รัตนอุดมโชค, ทรงศักด์ิ นิธิปรีชา, สมศักดิ์ เทศสวัสด์ิวงศ์ และเวชชัย 
สังข์สาย. (2542). การคิดและการตัดสินใจ. กรุงเทพฯ: เธิร์ดเวฟเอ็นดูเคช่ัน. 

สงวน สุทธิเลิศอรุณ, จ ารัส ด้วงสุวรรณ และฐิติพงษ์ ธรรมานุสรณ์. (2522). จิตวิทยาสังคม. 
กรุงเทพฯ: ชัยศิริการพิมพ์. 
  



5858 
 

 

สุทัตตา พงคชาติ. (2563). การปรับตัวของอุตสาหกรรมการบินของสายการบินแห่งชาติในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ต่อสถานการณ์โควิด - 19 กรณีศึกษาสายการบินการูด้าอินโดนีเซีย 
สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ และสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (ภาคนิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ. 

อนันต์ เกตุวงศ์. (2541). หลักและเทคนิคการวางแผน (พิมพ์ครั้งท่ี 7). กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

Dye, T. R. (1982). Understanding Public Policy. New Jersey: Prentice Hall. 
Gage, J. A. (1981). Webster’s Dictionary. Chicago: Wilcox & Follett Book. 
Good, C. V., Merkel, W. R., & Kappa, P. D. (1973). Dictionary of Education. New York: 

McGraw – Hill. 
Industry High Level Group. (2019). Aviation Benefits Report 2019. Canada: n.p. 
International Civil Aviation Organization. (2020, 15 April). Economic Impacts of COVID-

19 on Civil Aviation. Retrieved May 5, 2021, from https://www.icao.int/ 
sustainability/Pages/Economic-Impacts-of-COVID-19.aspx. 

Oskamp, S. (1977). Attitude and Opinion. New Jersey: Prentice-Hall. 
Remmers, H. H., Gage H. L., & Rummel, J. F. (1965). Practical Introduction to 

Measurement and Evaluation (2nd ed.). New York: Harper & Row. 
Webster’s New World Dictionary. (1966). New York: The World Publishing Company.  
Yamane, T. (1973). Statistics: An Introductory Analysis (3rd Ed.). New York: Harper and 

Row. 

 

 

 
การศึกษามาตรการให้ความช่วยเหลือภาคธุรกิจในสถานการณ์โควิด 19 

กรณีศึกษาร้านธุรกิจท้องถิ่นในอ าเภอพิปูน จ.นครศรีธรรมราช 
 

กาญจนา บุญศรี * 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “มาตรการให้ความช่วยเหลือภาคธุรกิจในสถานการณ์โควิด 19 กรณีศึกษา
ร้านธุรกิจท้องถิ่นในอ าเภอพิปูน จ.นครศรีธรรมราช” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบในการด าเนินธุรกิจ
ท่ีเกิดจากสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ศึกษาผลของมาตรการของรัฐในการให้
ความช่วยเหลือธุรกิจจากผลกระทบของสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ท่ีมีต่อ
ภาคธุรกิจท้องถิ่นในอ าเภอพิปูน จ.นครศรีธรรมราช ศึกษาความแตกต่างของลักษณะของธุรกิจท่ี
แตกต่างกัน มีผลของมาตรการช่วยเหลือธุรกิจในอ าเภอพิปูน จ.นครศรีธรรมราช จากผลกระทบของ
สถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของรัฐบาล และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลกระทบของสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กับมาตรการของรัฐในการให้
ความช่วยเหลือธุรกิจจากผลกระทบของสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ผู้วิจัย
ใช้กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นภาคธุรกิจท้องถิ่นในอ าเภอพิปูน จ.นครศรีธรรมราช จ านวน 120 คน ใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างง่าย (Simple Random Sampling) และน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อหาค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) และใช้สถิติใช้สถิติ t-test เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของตัวแปรอิสระท่ีมี 2 กลุ่ม และ
สถิติ One-way ANOVA ส าหรับเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระท่ีมี 3 กลุ่มขึ้นไป 
ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 และสถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวท่ีเป็น
อิสระต่อกัน ผลการวิจัย พบว่า  
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การศึกษาวิจัยเรื่อง “มาตรการให้ความช่วยเหลือภาคธุรกิจในสถานการณ์โควิด 19 กรณีศึกษา
ร้านธุรกิจท้องถิ่นในอ าเภอพิปูน จ.นครศรีธรรมราช” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบในการด าเนินธุรกิจ
ท่ีเกิดจากสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ศึกษาผลของมาตรการของรัฐในการให้
ความช่วยเหลือธุรกิจจากผลกระทบของสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ท่ีมีต่อ
ภาคธุรกิจท้องถ่ินในอ าเภอพิปูน จ.นครศรีธรรมราช ศึกษาความแตกต่างของลักษณะของธุรกิจท่ี
แตกต่างกัน มีผลของมาตรการช่วยเหลือธุรกิจในอ าเภอพิปูน จ.นครศรีธรรมราช จากผลกระทบของ
สถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของรัฐบาล และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลกระทบของสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กับมาตรการของรัฐในการให้
ความช่วยเหลือธุรกิจจากผลกระทบของสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ผู้วิจัย
ใช้กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นภาคธุรกิจท้องถิ่นในอ าเภอพิปูน จ.นครศรีธรรมราช จ านวน 120 คน ใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างง่าย (Simple Random Sampling) และน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อหาค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) และใช้สถิติใช้สถิติ t-test เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของตัวแปรอิสระท่ีมี 2 กลุ่ม และ
สถิติ One-way ANOVA ส าหรับเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระท่ีมี 3 กลุ่มขึ้นไป 
ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 และสถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวท่ีเป็น
อิสระต่อกัน ผลการวิจัย พบว่า  

                                                     
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ได้แก่ ด้านการเงิน/รายได้ และด้านการปฏิบัติงาน พบว่า ผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID – 19) ด้านการเงิน/รายได้ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅�𝑥 = 3.30, 
S.D.= 0.92)  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการให้ความช่วยเหลือภาคธุรกิจของรัฐบาล ท่ีผู้ประกอบการธุรกิจ
ในท้องถิ่นในอ าเภอพิปูน จ.นครศรีธรรมราช ได้รับในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( �̅�𝑥 = 3.22, 
S.D.= 0.89) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มาตรการท่ีผู้ประกอบการธุรกิจในท้องถิ่นมีความคิดเห็น
มากกว่ามาตรการอ่ืน ๆ คือ มาตรการท่ี 1 การเล่ือนก าหนดการช าระหนี้ส าหรับธุรกิจ SMEs ท่ีมี
วงเงินสินเช่ือไม่เกิน 100 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อช่วยให้ SMEs มีสภาพคล่อง (�̅�𝑥 = 
3.47, S.D.= 1.09) อยู่ในระดับมาก  

ผลการวิเคราะห์สมมติฐานท่ี 1 พบว่า ผู้ประกอบการท่ีมีลักษณะของธุรกิจท่ีต่างกัน มีผลของ
มาตรการช่วยเหลือธุรกิจในอ าเภอพิปูน จ.นครศรีธรรมราช จากผลกระทบของสถานการณ์ของโรค
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของรัฐบาล ไม่แตกต่างกัน และผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 
พบว่า ผลกระทบของสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในภาพรวม ส่งผลเชิง
บวกต่อมาตรการช่วยเหลือธุรกิจจากผลกระทบของสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 
19) ของรัฐบาล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 (r = 0.366) 
 
ค าส าคัญ:  ผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มาตรการให้ความ

ช่วยเหลือภาคธุรกิจของรัฐบาล 
 

ABSTRACT  
  

The research of “ Assistance Measure for Business Section during COVID-19 
Situation, Case Study of Local Shops in Phipun District, Nakhon Si Thammarat Province” 
is quantitative research by using survey research and questionnaires to collect data. 
This research’s objective is to study the impact of coronavirus 2019 (COVID-19) on 
business operation, to study the result of government measures to help business 
section affected by COVID-19 situation to local business section in Phipun District, 
Nakhon Si Thammarat Province, to study among the different businesses that may 
result the government assistance measures to local business section affected by 
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COVID-19 situation in Phipun District, Nakhon Si Thammarat Province, and to study the 
association between the impact of coronavirus 2019 (COVID-19) and the result of 
government measures to help business section affected by COVID-19 situation. The 
samples were 120 people of local business section in Phipun District, Nakhon Si 
Thammarat Province by using simple random sampling and made the data analysis 
from the questionnaires by using software to find the percentage and mean, and the 
Standard Deviation (SD). T-test was used to compare 2 groups of independent variables 
and one-way ANOVA was used to compare 3 groups or more independent variables 
with the statistical significance level at 0.05 and Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient was used to find the association between 2 independent variables. The 
research findings were as follows: 

The opinion about the impact of coronavirus 2019 (COVID-19) such as 
financial/income aspect and operation aspect revealed that the impact of coronavirus 
2019 (COVID-19) on financial/income aspect was a moderate level ( �̅�𝑥 = 3.30, S.D.= 
0.92).  

The opinion about the government measures to help business section affected 
by COVID-19 situation to local business section in Phipun District, Nakhon Si Thammarat 
Province was a moderate level ( �̅�𝑥 = 3.22, S.D.= 0 . 89) . By considering each matter, it 
was found that the measure which the local business operator expressed the opinion 
more than other measures was the measure 1 : The postpone of debt repayment for 
SMEs with credit line not over Baht 100 million for 6 months in order to help SMEs 
having liquidity at a high level (�̅�𝑥 = 3.47, S.D.= 1.09).  

The 1st assumption analysis revealed that the difference type of business 
resulted non-different government measures to help business section affected by 
COVID-19 situation to local business section in Phipun District, Nakhon Si Thammarat 
Province. The 2nd assumption analysis revealed that overall impact of coronavirus 2019 
(COVID-19) resulted positive to assistance measure of to business section affected by 
COVID-19 situation with statistical significance at 0.05 (r = 0.366) 
 
Keywords: Assistance Measure for Business Section, Coronavirus 2019 (COVID-19) 
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ได้แก่ ด้านการเงิน/รายได้ และด้านการปฏิบัติงาน พบว่า ผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID – 19) ด้านการเงิน/รายได้ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅�𝑥 = 3.30, 
S.D.= 0.92)  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการให้ความช่วยเหลือภาคธุรกิจของรัฐบาล ท่ีผู้ประกอบการธุรกิจ
ในท้องถิ่นในอ าเภอพิปูน จ.นครศรีธรรมราช ได้รับในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( �̅�𝑥 = 3.22, 
S.D.= 0.89) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มาตรการท่ีผู้ประกอบการธุรกิจในท้องถ่ินมีความคิดเห็น
มากกว่ามาตรการอื่น ๆ คือ มาตรการท่ี 1 การเล่ือนก าหนดการช าระหนี้ส าหรับธุรกิจ SMEs ท่ีมี
วงเงินสินเช่ือไม่เกิน 100 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อช่วยให้ SMEs มีสภาพคล่อง (�̅�𝑥 = 
3.47, S.D.= 1.09) อยู่ในระดับมาก  

ผลการวิเคราะห์สมมติฐานท่ี 1 พบว่า ผู้ประกอบการท่ีมีลักษณะของธุรกิจท่ีต่างกัน มีผลของ
มาตรการช่วยเหลือธุรกิจในอ าเภอพิปูน จ.นครศรีธรรมราช จากผลกระทบของสถานการณ์ของโรค
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของรัฐบาล ไม่แตกต่างกัน และผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 
พบว่า ผลกระทบของสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในภาพรวม ส่งผลเชิง
บวกต่อมาตรการช่วยเหลือธุรกิจจากผลกระทบของสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 
19) ของรัฐบาล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 (r = 0.366) 
 
ค าส าคัญ:  ผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มาตรการให้ความ

ช่วยเหลือภาคธุรกิจของรัฐบาล 
 

ABSTRACT  
  

The research of “ Assistance Measure for Business Section during COVID-19 
Situation, Case Study of Local Shops in Phipun District, Nakhon Si Thammarat Province” 
is quantitative research by using survey research and questionnaires to collect data. 
This research’s objective is to study the impact of coronavirus 2019 (COVID-19) on 
business operation, to study the result of government measures to help business 
section affected by COVID-19 situation to local business section in Phipun District, 
Nakhon Si Thammarat Province, to study among the different businesses that may 
result the government assistance measures to local business section affected by 
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COVID-19 situation in Phipun District, Nakhon Si Thammarat Province, and to study the 
association between the impact of coronavirus 2019 (COVID-19) and the result of 
government measures to help business section affected by COVID-19 situation. The 
samples were 120 people of local business section in Phipun District, Nakhon Si 
Thammarat Province by using simple random sampling and made the data analysis 
from the questionnaires by using software to find the percentage and mean, and the 
Standard Deviation (SD). T-test was used to compare 2 groups of independent variables 
and one-way ANOVA was used to compare 3 groups or more independent variables 
with the statistical significance level at 0.05 and Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient was used to find the association between 2 independent variables. The 
research findings were as follows: 

The opinion about the impact of coronavirus 2019 (COVID-19) such as 
financial/income aspect and operation aspect revealed that the impact of coronavirus 
2019 (COVID-19) on financial/income aspect was a moderate level ( �̅�𝑥 = 3.30, S.D.= 
0.92).  

The opinion about the government measures to help business section affected 
by COVID-19 situation to local business section in Phipun District, Nakhon Si Thammarat 
Province was a moderate level ( �̅�𝑥 = 3.22, S.D.= 0 . 89) . By considering each matter, it 
was found that the measure which the local business operator expressed the opinion 
more than other measures was the measure 1 : The postpone of debt repayment for 
SMEs with credit line not over Baht 100 million for 6 months in order to help SMEs 
having liquidity at a high level (�̅�𝑥 = 3.47, S.D.= 1.09).  

The 1st assumption analysis revealed that the difference type of business 
resulted non-different government measures to help business section affected by 
COVID-19 situation to local business section in Phipun District, Nakhon Si Thammarat 
Province. The 2nd assumption analysis revealed that overall impact of coronavirus 2019 
(COVID-19) resulted positive to assistance measure of to business section affected by 
COVID-19 situation with statistical significance at 0.05 (r = 0.366) 
 
Keywords: Assistance Measure for Business Section, Coronavirus 2019 (COVID-19) 
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บทน า 
 

เมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 2563 นายกรัฐมนตรีได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราช
ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เนื่องมาจากในขณะนั้นได้เกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งถือเป็นโรคระบาดใหญ่ท่ีพึ่ง
เกิดขึ้นใหม่แต่ได้มีการแพร่หลายไปท่ัวโลกอย่างรวดเร็วรวมถึงมีผลกระทบต่อประเทศไทย อีกท้ังใน
ปัจจุบันขณะนี้ยังไม่มียารักษาพร้อมท้ังยังไม่มีวัคซีนท่ีสามารถป้องกันโรคระบาดดังกล่าวได้ โดยให้
พระราชก าหนดฉบับดังกล่าวมีผลใช้บังคับในท่ัวราชอาณาจักร ต้ังแต่วันท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 ซึ่ง
กฎหมายฉบับดังกล่าวได้มีข้อก าหนดฉบับท่ี 1 ให้ประชาชนปฏิบัติดังนี้ 1) ห้ามเข้าพื้นท่ีเส่ียง โดยให้
อ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ออกค าส่ังซึ่งถือว่าเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 2) ปิด
สถานท่ีเสียงต่อการติดต่อโรค เช่น สนามมวย สนามเด็กเล่น ผับ สถานบริการ แหล่งท่องเท่ียว 
พิพิธภัณฑสถาน ตลาด หอสมุด เป็นต้น 3) ปิดช่องทางการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ไม่ว่าจะ
เป็นทางเรือ ทางอากาศ ทางบก 4) ห้ามกักตุนสินค้า 5) ห้ามชุมนุมหรือกระท ากิจกรรม ในสถานท่ี
แออัด 6) ห้ามน าเสนอข่าวท่ีมีลักษณะไม่เป็นความจริงและอาจท าให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว  
เป็นต้น ต่อมาเมื่อวันท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2563 ได้มีข้อก าหนดฉบับท่ี 2 ได้มีการก าหนดข้อปฏิบัติของ
ประชาชนเพิ่มเติม กล่าวคือ ห้ามไม่ให้บุคคลท่ัวราชอาณาจักรออกจากเคหะสถานระหว่าง เวลา 
22.00 นาฬิกา ถึง 04.00 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่มีความจ าเป็นหรือเป็นบุคลากรทางการแพทย์
การขนส่ง เป็นต้น โดยข้อปฏิบัติท้ัง 2 ฉบับดังกล่าวหากมีบุคคลใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามย่อมมีโทษตาม
กฎหมาย 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ศูนย์วิจัยกรุงศรี
ได้ประเมินผลกระทบของโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ว่าจะท าให้ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบมาก
ท่ีสุดในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งมาตรการต่าง ๆ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต
ของประชาชน ยังส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย โดยหาก
ประเมินผลกระทบแบ่งตามขนาดบริษัท พบว่าบริษัทขนาดเล็กคือกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบและประสบ
ปัญหาสภาพคล่องมากท่ีสุด (สมประวิณ มันประเสริฐ, 2562)  

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคโควิด-19 ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ และ 
ประชาชนได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างหนัก ท าให้รัฐบาลจ าเป็นต้องมีมาตรการและโครงการ
ช่วยเหลือ เยียวยาประชาชนในประเทศ โดยมุ่งลดภาระค่าใช้จ่าย เสริมสภาพคล่อง และช่วยเหลือผู้ใช้
แรงงาน เพื่อช่วย แบ่งเบาค่าครองชีพและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิต จากสถานการณ์โควิดท่ี
มีการแพร่ระบาดมีแนวโน้มรุนแรงและยาวนานกว่าคาด รัฐบาลจึงมีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือ
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ผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเป็นภาคส่วนท่ีมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจไทยและเป็นแหล่งการจ้างงานหลัก
ของประเทศ ให้มีเงินทุนและสภาพคล่องเพียงพอเพื่อด าเนินธุรกิจและรักษาการจ้างงานต่อไปได้ 
รวมท้ังต้องมีมาตรการเพื่อดูแลเสถียรภาพตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน เพื่อรักษาช่องทางการระดม
ทุนของภาคเอกชนและรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ โดยมาตรการใน
ครั้งนี้จะประกอบด้วย 4 ส่วนท่ีส าคัญ คือ มาตรการท่ี 1 : การเล่ือนก าหนดการช าระหนี้ส าหรับธุรกิจ 
SMEs ท่ีมีวงเงินสินเช่ือไม่เกิน 100 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อช่วยให้ SMEs มีสภาพคล่อง 
มาตรการท่ี 2 : การสนับสนุนสินเช่ือใหม่ (soft loan) ให้แก่ธุรกิจ SMEs วงเงินสินเช่ือไม่เกิน 500 
ล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่อง อัตราดอกเบ้ียผ่อนปรนพิเศษร้อยละ 2 ต่อปี โดยไม่คิดดอกเบ้ียในช่วง 
6 เดือนแรก มาตรการท่ี 3 : มาตรการเสริมสภาพคล่องเพื่อดูแลเสถียรภาพตลาดตราสารหนี้
ภาคเอกชน มาตรการท่ี 4 : ลดเงินน าส่ง FIDF ของธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ (สถาบันการเงิน) เพื่อลดภาระดอกเบ้ียเงินกู้ของภาคธุรกิจและประชาชน 

เศรษฐกิจจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2563 ในเดือนธันวาคม 2563 ภาพรวมหดตัว จากเดือน 
เดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการหดตัวของเศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) สะท้อนจากการลดลง
ของดัชนี ผลผลิตภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม ตามผลผลิตยางพาราและสุกรท่ีลดลง 
ประกอบกับการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ระลอกใหม่ ส่งผลให้การส่งออกและน าเข้าสินค้าได้รับ
ผลกระทบ ในขณะท่ีภาคบริการและการท่องเท่ียวขยายตัว จากจำนวนผู้โดยสารผ่านสนามบิน และ
จำนวนเท่ียวบิน ซึ่งมีนักท่องเท่ียวเดินทางเข้าจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างต่อเนื่อง จากความศรัทธา
ความเช่ือในส่ิงศักด์ิสิทธิ์ และท่องเท่ียวตามสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นแหล่งธรรมชาติต่าง ๆ สำหรับ
เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) ขยายตัว สะท้อนจากการบริโภคภาคเอกชน และภาคการลงทุน
ภาคเอกชนขยายตัว ส่วนภาคการใช้จ่ายภาครัฐ การเบิกจ่ายราย จ่ายประจ า ขยายตัวจากการเบิกจ่าย
ของกอ.รมน.ภาค 4 (งบรายจ่ายอื่น) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนใต้ ขณะท่ีรายจ่าย
ลงทุนเบิกจ่ายลดลง ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อท่ัวไปโดยเฉล่ียทรงตัว  (รายงาน
สถานการณ์แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2563, ส านักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช, 
2564)  

จากสถานการณ์โควิดท่ีมีการแพร่ระบาดมีแนวโน้มรุนแรงและยาวนานท่ีส่งผลต่อธุรกิจเกือบ
ทุกประเภท ท่ีต้องมีการปรับตัวและมีการหาแนวทางแก้ไขธุรกิจ ซึ่งรัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือ
ธุรกิจต่าง ๆ ไว้หลายมาตรการ และจากท่ีผู้วิจัยประกอบธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจในชุมชน
หรือธุรกิจท้องถิ่นในอ าเภอพิปูน จ.นครศรีธรรมราช และเป็นหนึ่งในธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์โควิดด้วย ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงผลกระทบทางธุรกิจท่ีเกิดจาก
สถานการณ์โควิดและแนวทางการได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการของรัฐบาลว่าเป็นอย่างไร เพื่อ
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บทน า 
 

เมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 2563 นายกรัฐมนตรีได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราช
ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เนื่องมาจากในขณะนั้นได้เกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งถือเป็นโรคระบาดใหญ่ท่ีพึ่ง
เกิดขึ้นใหม่แต่ได้มีการแพร่หลายไปท่ัวโลกอย่างรวดเร็วรวมถึงมีผลกระทบต่อประเทศไทย อีกท้ังใน
ปัจจุบันขณะนี้ยังไม่มียารักษาพร้อมท้ังยังไม่มีวัคซีนท่ีสามารถป้องกันโรคระบาดดังกล่าวได้ โดยให้
พระราชก าหนดฉบับดังกล่าวมีผลใช้บังคับในท่ัวราชอาณาจักร ต้ังแต่วันท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 ซึ่ง
กฎหมายฉบับดังกล่าวได้มีข้อก าหนดฉบับท่ี 1 ให้ประชาชนปฏิบัติดังนี้ 1) ห้ามเข้าพื้นท่ีเส่ียง โดยให้
อ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ออกค าส่ังซึ่งถือว่าเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 2) ปิด
สถานท่ีเสียงต่อการติดต่อโรค เช่น สนามมวย สนามเด็กเล่น ผับ สถานบริการ แหล่งท่องเท่ียว 
พิพิธภัณฑสถาน ตลาด หอสมุด เป็นต้น 3) ปิดช่องทางการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ไม่ว่าจะ
เป็นทางเรือ ทางอากาศ ทางบก 4) ห้ามกักตุนสินค้า 5) ห้ามชุมนุมหรือกระท ากิจกรรม ในสถานท่ี
แออัด 6) ห้ามน าเสนอข่าวท่ีมีลักษณะไม่เป็นความจริงและอาจท าให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว  
เป็นต้น ต่อมาเมื่อวันท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2563 ได้มีข้อก าหนดฉบับท่ี 2 ได้มีการก าหนดข้อปฏิบัติของ
ประชาชนเพิ่มเติม กล่าวคือ ห้ามไม่ให้บุคคลท่ัวราชอาณาจักรออกจากเคหะสถานระหว่าง เวลา 
22.00 นาฬิกา ถึง 04.00 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่มีความจ าเป็นหรือเป็นบุคลากรทางการแพทย์
การขนส่ง เป็นต้น โดยข้อปฏิบัติท้ัง 2 ฉบับดังกล่าวหากมีบุคคลใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามย่อมมีโทษตาม
กฎหมาย 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ศูนย์วิจัยกรุงศรี
ได้ประเมินผลกระทบของโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ว่าจะท าให้ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบมาก
ท่ีสุดในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งมาตรการต่าง ๆ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต
ของประชาชน ยังส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย โดยหาก
ประเมินผลกระทบแบ่งตามขนาดบริษัท พบว่าบริษัทขนาดเล็กคือกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบและประสบ
ปัญหาสภาพคล่องมากท่ีสุด (สมประวิณ มันประเสริฐ, 2562)  

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคโควิด-19 ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ และ 
ประชาชนได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างหนัก ท าให้รัฐบาลจ าเป็นต้องมีมาตรการและโครงการ
ช่วยเหลือ เยียวยาประชาชนในประเทศ โดยมุ่งลดภาระค่าใช้จ่าย เสริมสภาพคล่อง และช่วยเหลือผู้ใช้
แรงงาน เพื่อช่วย แบ่งเบาค่าครองชีพและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิต จากสถานการณ์โควิดท่ี
มีการแพร่ระบาดมีแนวโน้มรุนแรงและยาวนานกว่าคาด รัฐบาลจึงมีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือ
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ผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเป็นภาคส่วนท่ีมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจไทยและเป็นแหล่งการจ้างงานหลัก
ของประเทศ ให้มีเงินทุนและสภาพคล่องเพียงพอเพื่อด าเนินธุรกิจและรักษาการจ้างงานต่อไปได้ 
รวมท้ังต้องมีมาตรการเพื่อดูแลเสถียรภาพตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน เพื่อรักษาช่องทางการระดม
ทุนของภาคเอกชนและรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ โดยมาตรการใน
ครั้งนี้จะประกอบด้วย 4 ส่วนท่ีส าคัญ คือ มาตรการท่ี 1 : การเล่ือนก าหนดการช าระหนี้ส าหรับธุรกิจ 
SMEs ท่ีมีวงเงินสินเช่ือไม่เกิน 100 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อช่วยให้ SMEs มีสภาพคล่อง 
มาตรการท่ี 2 : การสนับสนุนสินเช่ือใหม่ (soft loan) ให้แก่ธุรกิจ SMEs วงเงินสินเช่ือไม่เกิน 500 
ล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่อง อัตราดอกเบ้ียผ่อนปรนพิเศษร้อยละ 2 ต่อปี โดยไม่คิดดอกเบ้ียในช่วง 
6 เดือนแรก มาตรการท่ี 3 : มาตรการเสริมสภาพคล่องเพื่อดูแลเสถียรภาพตลาดตราสารหนี้
ภาคเอกชน มาตรการท่ี 4 : ลดเงินน าส่ง FIDF ของธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ (สถาบันการเงิน) เพื่อลดภาระดอกเบ้ียเงินกู้ของภาคธุรกิจและประชาชน 

เศรษฐกิจจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2563 ในเดือนธันวาคม 2563 ภาพรวมหดตัว จากเดือน 
เดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการหดตัวของเศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) สะท้อนจากการลดลง
ของดัชนี ผลผลิตภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม ตามผลผลิตยางพาราและสุกรท่ีลดลง 
ประกอบกับการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ระลอกใหม่ ส่งผลให้การส่งออกและน าเข้าสินค้าได้รับ
ผลกระทบ ในขณะท่ีภาคบริการและการท่องเท่ียวขยายตัว จากจำนวนผู้โดยสารผ่านสนามบิน และ
จำนวนเท่ียวบิน ซึ่งมีนักท่องเท่ียวเดินทางเข้าจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างต่อเนื่อง จากความศรัทธา
ความเช่ือในส่ิงศักด์ิสิทธิ์ และท่องเท่ียวตามสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นแหล่งธรรมชาติต่าง ๆ สำหรับ
เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) ขยายตัว สะท้อนจากการบริโภคภาคเอกชน และภาคการลงทุน
ภาคเอกชนขยายตัว ส่วนภาคการใช้จ่ายภาครัฐ การเบิกจ่ายราย จ่ายประจ า ขยายตัวจากการเบิกจ่าย
ของกอ.รมน.ภาค 4 (งบรายจ่ายอื่น) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนใต้ ขณะท่ีรายจ่าย
ลงทุนเบิกจ่ายลดลง ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อท่ัวไปโดยเฉล่ียทรงตัว  (รายงาน
สถานการณ์แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2563, ส านักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช, 
2564)  

จากสถานการณ์โควิดท่ีมีการแพร่ระบาดมีแนวโน้มรุนแรงและยาวนานท่ีส่งผลต่อธุรกิจเกือบ
ทุกประเภท ท่ีต้องมีการปรับตัวและมีการหาแนวทางแก้ไขธุรกิจ ซึ่งรัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือ
ธุรกิจต่าง ๆ ไว้หลายมาตรการ และจากท่ีผู้วิจัยประกอบธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจในชุมชน
หรือธุรกิจท้องถิ่นในอ าเภอพิปูน จ.นครศรีธรรมราช และเป็นหนึ่งในธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์โควิดด้วย ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงผลกระทบทางธุรกิจท่ีเกิดจาก
สถานการณ์โควิดและแนวทางการได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการของรัฐบาลว่าเป็นอย่างไร เพื่อ
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น าข้อมูลมาเป็นแนวทางในการปรับตัวกับธุรกิจและสะท้อนผลของแนวทางการช่วยเหลือของรัฐบาล
ในเรื่องธุรกิจต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
1) เพื่อศึกษาถึงผลกระทบในการด าเนินธุรกิจท่ีเกิดจากสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID - 19) ของภาคธุรกิจท้องถิ่นในอ าเภอพิปูน จ.นครศรีธรรมราช 
2) เพื่อศึกษาผลของมาตรการของรัฐในการให้ความช่วยเหลือธุรกิจจากผลกระทบของ

สถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่มีต่อภาคธุรกิจท้องถิ่นในอ าเภอพิปูน 
จ.นครศรีธรรมราช 

3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของลักษณะทางภาคธุรกิจท้องถิ่นท่ีแตกต่างกัน ได้รับผลของ
มาตรการของรัฐในการให้ความช่วยเหลือธุรกิจจากผลกระทบของสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID - 19)  

 
วิธีด าเนินงานวิจัย 

 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมแนวคิดและ

ทฤษฎีเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
และมาตรการของรัฐในการให้ความช่วยเหลือธุรกิจจากผลกระทบของสถานการณ์ของโรคไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยได้ก าหนดตัวแปรในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 

ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ลักษณะของธุรกิจ และผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID - 19) 

ตัวแปรตาม ได้แก่ มาตรการของรัฐในการให้ความช่วยเหลือธุรกิจจากผลกระทบของ
สถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาดังภาพท่ี 1 
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 ตัวแปรอิสระ             ตัวแปรตาม 

 
 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการศึกษา 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ 
1) ประชากร ได้แก่ ภาคธุรกิจท้องถิ่นในอ าเภอพิปูน จ.นครศรีธรรมราช จ านวน 153 แห่ง 
2) กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ค านวนกลุ่มตัวอย่างจากภาคธุรกิจท้องถิ่นในอ าเภอพิปูน 

จ .นครศรีธรรมราช จ านวน 153 แห่ง โดยการค านวณหาขนาดตัวอย่างท่ีเหมาะสมส าหรับใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ได้จากสูตรของยามาเน่ จากการค านวณผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 120 คน ส่วน
เทคนิคการสุ่มตัวอย่างจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  

3) เครื่องมือในการศึกษา ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบสอบถามปลายปิด จากนั้นน าข้อมูลท่ีได้มาท าการประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ (SPSS for Windows Version 23) โดยใช้หลักสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณและน าเสนอผลการศึกษาผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาอธิบายลักษณะของ
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และลักษณะของธุรกิจท่ีท า โดยน ามา
วิเคราะห์ด้วยค่าเฉล่ีย (Mean) ร้อยละ (Percentage) ความถี่ (Frequency) และ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และน าเสนอผลการศึกษาโดยใช้วิธีพรรณนาประกอบ
ตารางข้อมูลทางสถิติ ในส่วนของการทดสอบสมมติฐานท่ี ผู้วิจัยใช้สถิติ t-test เพื่อเปรียบเทียบ
ค่าเฉล่ียของตัวแปรอิสระท่ีมี 2 กลุ่ม และสถิติ One-way ANOVA ส าหรับเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างตัวแปรอิสระท่ีมี 3 กลุ่มขึ้นไป ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 และสมมติฐานท่ี 2 ผู้วิจัยใช้

ลักษณะทั่วไปของธุรกิจ 
- ประเภทของธุรกิจ 
- ลักษณะของการประกอบธุรกิจ 
- จ านวนพนักงานในธุรกิจ 
- ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ 
- รายได้โดยรวมของธุรกิจ 

มาตรการให้ความช่วยเหลอืภาคธุรกิจของรัฐบาล 

- มาตรการการเลื่อนก าหนดการช าระหน้ีส าหรับธุรกิจ 
SMEs 

- มาตรการการสนับสนุนสินเช่ือใหม่ (soft loan) ให้แก่
ธุรกิจ SMEs 

- มาตรการเสริมสภาพคล่องเพ่ือดูแลเสถียรภาพตลาด
ตราสารหน้ีภาคเอกชน   

- มาตรการลดเงินน าส่ง FIDF ของธนาคารพาณิชย์ 
บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (สถาบัน
การเงิน) 

 

ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 
- ด้านการเงิน (รายได้และรายจ่าย) 
- ด้านการปฏิบัติงาน 
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น าข้อมูลมาเป็นแนวทางในการปรับตัวกับธุรกิจและสะท้อนผลของแนวทางการช่วยเหลือของรัฐบาล
ในเรื่องธุรกิจต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
1) เพื่อศึกษาถึงผลกระทบในการด าเนินธุรกิจท่ีเกิดจากสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID - 19) ของภาคธุรกิจท้องถิ่นในอ าเภอพิปูน จ.นครศรีธรรมราช 
2) เพื่อศึกษาผลของมาตรการของรัฐในการให้ความช่วยเหลือธุรกิจจากผลกระทบของ

สถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่มีต่อภาคธุรกิจท้องถิ่นในอ าเภอพิปูน 
จ.นครศรีธรรมราช 

3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของลักษณะทางภาคธุรกิจท้องถิ่นท่ีแตกต่างกัน ได้รับผลของ
มาตรการของรัฐในการให้ความช่วยเหลือธุรกิจจากผลกระทบของสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID - 19)  

 
วิธีด าเนินงานวิจัย 

 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมแนวคิดและ

ทฤษฎีเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
และมาตรการของรัฐในการให้ความช่วยเหลือธุรกิจจากผลกระทบของสถานการณ์ของโรคไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยได้ก าหนดตัวแปรในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 

ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ลักษณะของธุรกิจ และผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID - 19) 

ตัวแปรตาม ได้แก่ มาตรการของรัฐในการให้ความช่วยเหลือธุรกิจจากผลกระทบของ
สถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาดังภาพท่ี 1 
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 ตัวแปรอิสระ             ตัวแปรตาม 

 
 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการศึกษา 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ 
1) ประชากร ได้แก่ ภาคธุรกิจท้องถิ่นในอ าเภอพิปูน จ.นครศรีธรรมราช จ านวน 153 แห่ง 
2) กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ค านวนกลุ่มตัวอย่างจากภาคธุรกิจท้องถิ่นในอ าเภอพิปูน 

จ .นครศรีธรรมราช จ านวน 153 แห่ง โดยการค านวณหาขนาดตัวอย่างท่ีเหมาะสมส าหรับใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ได้จากสูตรของยามาเน่ จากการค านวณผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 120 คน ส่วน
เทคนิคการสุ่มตัวอย่างจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  

3) เครื่องมือในการศึกษา ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบสอบถามปลายปิด จากนั้นน าข้อมูลท่ีได้มาท าการประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ (SPSS for Windows Version 23) โดยใช้หลักสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณและน าเสนอผลการศึกษาผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาอธิบายลักษณะของ
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และลักษณะของธุรกิจท่ีท า โดยน ามา
วิเคราะห์ด้วยค่าเฉล่ีย (Mean) ร้อยละ (Percentage) ความถี่ (Frequency) และ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และน าเสนอผลการศึกษาโดยใช้วิธีพรรณนาประกอบ
ตารางข้อมูลทางสถิติ ในส่วนของการทดสอบสมมติฐานท่ี ผู้วิจัยใช้สถิติ t-test เพื่อเปรียบเทียบ
ค่าเฉล่ียของตัวแปรอิสระท่ีมี 2 กลุ่ม และสถิติ One-way ANOVA ส าหรับเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างตัวแปรอิสระท่ีมี 3 กลุ่มขึ้นไป ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 และสมมติฐานท่ี 2 ผู้วิจัยใช้

ลักษณะทั่วไปของธุรกิจ 
- ประเภทของธุรกิจ 
- ลักษณะของการประกอบธุรกิจ 
- จ านวนพนักงานในธุรกิจ 
- ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ 
- รายได้โดยรวมของธุรกิจ 

มาตรการให้ความช่วยเหลอืภาคธุรกิจของรัฐบาล 

- มาตรการการเลื่อนก าหนดการช าระหน้ีส าหรับธุรกิจ 
SMEs 

- มาตรการการสนับสนุนสินเช่ือใหม่ (soft loan) ให้แก่
ธุรกิจ SMEs 

- มาตรการเสริมสภาพคล่องเพ่ือดูแลเสถียรภาพตลาด
ตราสารหน้ีภาคเอกชน   

- มาตรการลดเงินน าส่ง FIDF ของธนาคารพาณิชย์ 
บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (สถาบัน
การเงิน) 

 

ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 
- ด้านการเงิน (รายได้และรายจ่าย) 
- ด้านการปฏิบัติงาน 



6666 
 

 

สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน  (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวท่ีเป็นอิสระต่อกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทาง
สถิติท่ี 0.05 กัน เสนอผลการศึกษาโดยใช้วิธีพรรณนาประกอบตารางข้อมูลทางสถิติ  โดยก าหนด
ระยะเวลาท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคธุรกิจท้องถิ่นในพื้นท่ีอ าเภอพิปูน จ.นครศรีธรรมราช 
ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 2564 

 
ผลการศึกษา 

 
1) ผลการวิเคราะห์ด้านข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างมีท้ังหมด 120 คน เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุ 25-35 ปีมากท่ีสุด 

ส่วนใหญ่การศึกษาระดับปริญญาตรี กว่าครึ่งมีประสบการณ์ในการท างาน 5 ปีขึ้นไป และกลุ่ม
ตัวอย่างมีรายได้ต่อเดือน 20,001 - 50,000 บาทมากท่ีสุด 

2) ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะทางธุรกิจ 
 กลุ่มตัวอย่างมีท้ังหมด 120 คน ประกอบธุรกิจประเภทธุรกิจการพาณิชย์/กิจการ 

(ร้านค้าต่าง ๆ) มากท่ีสุด ส่วนใหญ่มีลักษณะของการประกอบธุรกิจแบบบุคคลธรรมดา จ านวน
พนักงานน้อยกว่า 15 คน มากท่ีสุด เกือบครึ่งมีการด าเนินธุรกิจเป็นระยะเวลา 1 - 5 ปี และรายได้
โดยรวมของธุรกิจต่อเดือนน้อยกว่า 50,000 บาท มากท่ีสุด 

3) ข้อมูลเก่ียวกับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

ได้แก่ ด้านการเงิน/รายได้ และด้านการปฏิบัติงาน พบว่า ผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) ด้านการเงิน/รายได้ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅�𝑥 = 3.30, 
S.D.= 0.92) เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อย พบว่า ผลกระทบท่ีผู้ประกอบการธุรกิจในท้องถิ่นมี
ผลกระทบมากท่ีสุดคือ จากสถานการณ์โควิดท าให้ท่านมีรายจ่ายท่ีมากกว่าเดิม (�̅�𝑥 = 3.56, S.D.= 
0.96) อยู่ในระดับมาก และผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ด้าน
การปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.98, S.D.= 0.97) เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อย 
พบว่า ผลกระทบท่ีผู้ประกอบการธุรกิจในท้องถิ่นมีผลกระทบมากท่ีสุดคือ จากสถานการณ์โควิดท าให้
ท่านต้องระมัดระวังการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น (�̅�𝑥 = 4.15, S.D.= 0.90) อยู่ในระดับมาก 

4) ข้อมูลเก่ียวกับมาตรการให้ความช่วยเหลือภาคธุรกิจของรัฐบาล 
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการให้ความช่วยเหลือภาคธุรกิจของรัฐบาล ท่ีผู้ประกอบการ

ธุรกิจในท้องถิ่นในอ าเภอพิปูน จ.นครศรีธรรมราช ได้รับในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅�𝑥 = 3.22, 
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S.D.= 0.89) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มาตรการท่ีผู้ประกอบการธุรกิจในท้องถิ่นมีความคิดเห็น
มากกว่ามาตรการอื่น ๆ คือ มาตรการท่ี 1 : การเล่ือนก าหนดการช าระหนี้ส าหรับธุรกิจ SMEs ท่ีมี
วงเงินสินเช่ือไม่เกิน 100 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อช่วยให้ SMEs มีสภาพคล่อง (�̅�𝑥 = 
3.47, S.D.= 1.09) อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาประเด็นย่อย พบว่า ประเด็นท่ีผู้ประกอบการธุรกิจ
ในท้องถิ่นมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ท่านเห็นว่ามาตรการเล่ือนช าระหนี้ท าให้เกิดสภาพคล่องใน
ธุรกิจ (�̅�𝑥 = 3.57, S.D.= 1.16) อยู่ในระดับมาก มาตรการท่ี 2 พบว่า ในภาพรวมผู้ประกอบการธุรกิจ
ในท้องถิ่นมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (�̅�𝑥 = 3.19, S.D.= 1.01) เมื่อพิจารณาประเด็นย่อย 
พบว่า ประเด็นท่ีผู้ประกอบการธุรกิจในท้องถิ่นมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ท่านเห็นว่ามาตรการ
สนับสนุนสินเช่ือใหม่ (Soft Loan) ช่วยเสริมสภาพคล่องในธุรกิจของท่าน (�̅�𝑥 = 3.25, S.D.= 1.04) 
อยู่ในระดับปานกลาง มาตรการท่ี 3 ในภาพรวมผู้ประกอบการธุรกิจในท้องถิ่นมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง (�̅�𝑥 = 3.10, S.D.= 0.99) เมื่อพิจารณาประเด็นย่อย พบว่า ประเด็นท่ีผู้ประกอบการ
ธุรกิจในท้องถิ่นมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ท่านเห็นว่ามาตรการเสริมสภาพคล่องเพื่อดูแลเสถียรภาพ
ตราสารหนี้ภาคเอกชนมีความเหมาะสม  (�̅�𝑥 = 3.14, S.D.= 1.00) อยู่ ในระดับปานกลาง และ
มาตรการท่ี 4 ในภาพรวมผู้ประกอบการธุรกิจในท้องถิ่นมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (�̅�𝑥 = 
3.14, S.D.= 0.89) เมื่อพิจารณาประเด็นย่อย พบว่า ประเด็นที่ผู้ประกอบการธุรกิจในท้องถิ่นมี
ความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ กระบวนการหรือขั้นตอนการเข้าร่วมมาตรการลดเงินน าส่ง FIDF ของ
ธนาคารพาณิชย์ฯ มีความเหมาะสม (�̅�𝑥 = 3.19, S.D.= 0.92) อยู่ในระดับปาน 

5) การทดสอบสมมติฐาน 
 จากสมมติฐานท่ี 1 ลักษณะของธุรกิจท่ีแตกต่างกัน มีผลของมาตรการช่วยเหลือธุรกิจใน

อ าเภอพิปูน จ.นครศรีธรรมราช จากผลกระทบของสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 
19) ของรัฐบาลแตกต่างกันหรือไม่ ผลการทดสอบ พบว่า ผู้ประกอบการท่ีมีลักษณะของธุรกิจท่ี
ต่างกัน มีผลของมาตรการช่วยเหลือธุรกิจในอ าเภอพิปูน จ.นครศรีธรรมราช จากผลกระทบของ
สถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของรัฐบาล ไม่แตกต่างกัน 

 การทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ท่ีว่า ผลกระทบของสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) มีความสัมพันธ์กับมาตรการช่วยเหลือธุรกิจจากผลกระทบของสถานการณ์ของโรคไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) ของรัฐบาลหรือไม่ ผลการทดสอบ พบว่า ผลกระทบของสถานการณ์
ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในภาพรวม ส่งผลเชิงบวกต่อมาตรการช่วยเหลือธุรกิจจาก
ผลกระทบของสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของรัฐบาล อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ี 0.05 (r = 0.366) 
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สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน  (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวท่ีเป็นอิสระต่อกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทาง
สถิติท่ี 0.05 กัน เสนอผลการศึกษาโดยใช้วิธีพรรณนาประกอบตารางข้อมูลทางสถิติ  โดยก าหนด
ระยะเวลาท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคธุรกิจท้องถิ่นในพื้นท่ีอ าเภอพิปูน จ.นครศรีธรรมราช 
ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 2564 

 
ผลการศึกษา 

 
1) ผลการวิเคราะห์ด้านข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างมีท้ังหมด 120 คน เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุ 25-35 ปีมากท่ีสุด 

ส่วนใหญ่การศึกษาระดับปริญญาตรี กว่าครึ่งมีประสบการณ์ในการท างาน 5 ปีขึ้นไป และกลุ่ม
ตัวอย่างมีรายได้ต่อเดือน 20,001 - 50,000 บาทมากท่ีสุด 

2) ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะทางธุรกิจ 
 กลุ่มตัวอย่างมีท้ังหมด 120 คน ประกอบธุรกิจประเภทธุรกิจการพาณิชย์/กิจการ 

(ร้านค้าต่าง ๆ) มากท่ีสุด ส่วนใหญ่มีลักษณะของการประกอบธุรกิจแบบบุคคลธรรมดา จ านวน
พนักงานน้อยกว่า 15 คน มากท่ีสุด เกือบครึ่งมีการด าเนินธุรกิจเป็นระยะเวลา 1 - 5 ปี และรายได้
โดยรวมของธุรกิจต่อเดือนน้อยกว่า 50,000 บาท มากท่ีสุด 

3) ข้อมูลเก่ียวกับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

ได้แก่ ด้านการเงิน/รายได้ และด้านการปฏิบัติงาน พบว่า ผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) ด้านการเงิน/รายได้ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅�𝑥 = 3.30, 
S.D.= 0.92) เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อย พบว่า ผลกระทบท่ีผู้ประกอบการธุรกิจในท้องถิ่นมี
ผลกระทบมากท่ีสุดคือ จากสถานการณ์โควิดท าให้ท่านมีรายจ่ายท่ีมากกว่าเดิม (�̅�𝑥 = 3.56, S.D.= 
0.96) อยู่ในระดับมาก และผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ด้าน
การปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.98, S.D.= 0.97) เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อย 
พบว่า ผลกระทบท่ีผู้ประกอบการธุรกิจในท้องถิ่นมีผลกระทบมากท่ีสุดคือ จากสถานการณ์โควิดท าให้
ท่านต้องระมัดระวังการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น (�̅�𝑥 = 4.15, S.D.= 0.90) อยู่ในระดับมาก 

4) ข้อมูลเก่ียวกับมาตรการให้ความช่วยเหลือภาคธุรกิจของรัฐบาล 
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการให้ความช่วยเหลือภาคธุรกิจของรัฐบาล ท่ีผู้ประกอบการ

ธุรกิจในท้องถิ่นในอ าเภอพิปูน จ.นครศรีธรรมราช ได้รับในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅�𝑥 = 3.22, 
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S.D.= 0.89) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มาตรการท่ีผู้ประกอบการธุรกิจในท้องถิ่นมีความคิดเห็น
มากกว่ามาตรการอื่น ๆ คือ มาตรการท่ี 1 : การเล่ือนก าหนดการช าระหนี้ส าหรับธุรกิจ SMEs ท่ีมี
วงเงินสินเช่ือไม่เกิน 100 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อช่วยให้ SMEs มีสภาพคล่อง (�̅�𝑥 = 
3.47, S.D.= 1.09) อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาประเด็นย่อย พบว่า ประเด็นท่ีผู้ประกอบการธุรกิจ
ในท้องถิ่นมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ท่านเห็นว่ามาตรการเล่ือนช าระหนี้ท าให้เกิดสภาพคล่องใน
ธุรกิจ (�̅�𝑥 = 3.57, S.D.= 1.16) อยู่ในระดับมาก มาตรการท่ี 2 พบว่า ในภาพรวมผู้ประกอบการธุรกิจ
ในท้องถิ่นมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (�̅�𝑥 = 3.19, S.D.= 1.01) เมื่อพิจารณาประเด็นย่อย 
พบว่า ประเด็นท่ีผู้ประกอบการธุรกิจในท้องถิ่นมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ท่านเห็นว่ามาตรการ
สนับสนุนสินเช่ือใหม่ (Soft Loan) ช่วยเสริมสภาพคล่องในธุรกิจของท่าน (�̅�𝑥 = 3.25, S.D.= 1.04) 
อยู่ในระดับปานกลาง มาตรการท่ี 3 ในภาพรวมผู้ประกอบการธุรกิจในท้องถิ่นมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง (�̅�𝑥 = 3.10, S.D.= 0.99) เมื่อพิจารณาประเด็นย่อย พบว่า ประเด็นท่ีผู้ประกอบการ
ธุรกิจในท้องถิ่นมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ท่านเห็นว่ามาตรการเสริมสภาพคล่องเพื่อดูแลเสถียรภาพ
ตราสารหนี้ภาคเอกชนมีความเหมาะสม  (�̅�𝑥 = 3.14, S.D.= 1.00) อยู่ ในระดับปานกลาง และ
มาตรการท่ี 4 ในภาพรวมผู้ประกอบการธุรกิจในท้องถิ่นมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (�̅�𝑥 = 
3.14, S.D.= 0.89) เมื ่อพิจารณาประเด็นย่อย พบว่า ประเด็นที่ผู้ประกอบการธุรกิจในท้องถิ่นมี
ความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ กระบวนการหรือขั้นตอนการเข้าร่วมมาตรการลดเงินน าส่ง FIDF ของ
ธนาคารพาณิชย์ฯ มีความเหมาะสม (�̅�𝑥 = 3.19, S.D.= 0.92) อยู่ในระดับปาน 

5) การทดสอบสมมติฐาน 
 จากสมมติฐานท่ี 1 ลักษณะของธุรกิจท่ีแตกต่างกัน มีผลของมาตรการช่วยเหลือธุรกิจใน

อ าเภอพิปูน จ.นครศรีธรรมราช จากผลกระทบของสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 
19) ของรัฐบาลแตกต่างกันหรือไม่ ผลการทดสอบ พบว่า ผู้ประกอบการท่ีมีลักษณะของธุรกิจท่ี
ต่างกัน มีผลของมาตรการช่วยเหลือธุรกิจในอ าเภอพิปูน จ.นครศรีธรรมราช จากผลกระทบของ
สถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของรัฐบาล ไม่แตกต่างกัน 

 การทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ท่ีว่า ผลกระทบของสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) มีความสัมพันธ์กับมาตรการช่วยเหลือธุรกิจจากผลกระทบของสถานการณ์ของโรคไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) ของรัฐบาลหรือไม่ ผลการทดสอบ พบว่า ผลกระทบของสถานการณ์
ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในภาพรวม ส่งผลเชิงบวกต่อมาตรการช่วยเหลือธุรกิจจาก
ผลกระทบของสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของรัฐบาล อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ี 0.05 (r = 0.366) 
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1) ผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
 จากผลการศึกษาในเรื่องผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 

- 19) พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจในท้องถิ่นมีผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) ด้านการปฏิบัติงานมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อย พบว่า ผลกระทบท่ี
ผู้ประกอบการธุรกิจในท้องถิ่นมีผลกระทบมากท่ีสุดคือ จากสถานการณ์โควิดท าให้ท่านต้อง
ระมัดระวังการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ท้ังนี้อาจเป็นเพราะการปฏิบัติตัวในช่วงสถานการณ์โควิดเป็นส่ิง
ท่ีทุกคนมีความกังวลต่อความปลอดภัย โรคโควิด- 19 เป็นโรคท่ีสามารถติดต่อได้กับทุกคน ทุกเพศ 
ทุกวัย โดยมีความเส่ียงท่ีจะติดเช้ือได้เท่ากัน เพราะเป็นโรคอุบัติใหม่ มีระดับความรุนแรงของโรค
แตกต่างกัน ผู้ท่ีร่างกายแข็งแรงหรืออายุน้อยจะมีระดับความรุนแรงของโรคน้อยกว่าผู้ท่ีมีอายุมาก
หรือมีโรคประจ าตัว การติดเช้ือสามารถติดได้ง่าย เกิดจากการรับฝอยละอองจากผู้ติดเช้ือท่ีมีอาการไอ 
จามออกมาในสถานท่ีปิดจะสามารถติดต่อทางอากาศได้ เช่น ในโบสถ์ สถานบันเทิง ใน
ห้างสรรพสินค้า ในร้านอาหาร เป็นต้น ดังนั้นผลกระทบท่ีผู้ประกอบการเจอและได้รับผลกระทบมาก
ท่ีสุดจึงเป็นในเรื่องของการต้องระมัดระวังตัวเมื่อต้องปฏิบัติงานกับผู้อื่น   

 ในส่วนของผลกระทบด้านรายได้/การเงิน พบว่า ผลกระทบท่ีผู้ประกอบการธุรกิจใน
ท้องถิ่นมีผลกระทบมากท่ีสุดคือ จากสถานการณ์โควิดท าให้ท่านมีรายจ่ายท่ีมากกว่าเดิม ท้ังนี้แม้ว่า
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 นั้น ประชาชนจะประหยัดและวางแผนการใช้จ่ายอย่าง
รัดกุม แต่ก็ยังต้องน าเงินออมออกมาใช้ เพราะโควิด-19 ท าให้มีค่าใช้จ่ายท่ีสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ
หน้ากากอนามัยส าหรับตนเอง ครอบครัว ลูกจ้างหรือพนักงาน การจัดเตรียมเจลล้างมือ การพ่น
แอลกอฮอล์ การซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิส าหรับวัดลูกค้า การซื้อน้ ายาท าความสะอาดส าหรับฆ่าเช้ือฯ 
ต่าง ๆ เหล่านี้คือค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีรายได้ลดลง ท้ังนี้สอดคล้องกับการส ารวจความคิดเห็น
ของสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (2564) ได้ส ารวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “การใช้
จ่ายของคนไทยในยุคโควิด-19” พบว่า สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ
อย่างรุนแรง ประชาชนต้องปรับเปล่ียนรูปแบบการด าเนินชีวิตและระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น 
ส่งผลให้มีพฤติกรรมการใช้จ่ายท่ีเปล่ียนแปลงไป ท้ังนี้ เมื่อถามถึงการใช้จ่ายของประชาชน ณ วันนี้ 
เปรียบเทียบกับก่อนมีโควิด-19 เปล่ียนแปลงไปอย่างไรนั้น ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 40.22 ตอบว่า
ใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ นุสรา เทิงวิเศษ และคณะ (2563) การศึกษา
ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ต่อธุรกิจขนส่งสินค้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก 
ผลการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างรายได้และรายจ่ายจากการให้บริการขนส่งสินค้าก่อนและหลัง
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สถานการณ์โควิด-19 พบว่า รายได้รวมก่อนและหลังสถานการณ์โควิด -19 เท่ากับ 372,000.00 และ 
276,250.00 บาท ตามล าดับ ซึ่งลดลงจากเดิม จ านวน 95,750 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.74 

2) มาตรการให้ความช่วยเหลือภาคธุรกิจของรัฐบาล 
 ด้านมาตรการให้ความช่วยเหลือภาคธุรกิจของรัฐบาล พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจท้องถิ่น

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการให้ความช่วยเหลือภาคธุรกิจของรัฐบาลท่ีได้รับในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า มาตรการท่ีผู้ประกอบการธุรกิจในท้องถิ่นมีความคิดเห็น
มากกว่ามาตรการอื่น ๆ คือ มาตรการท่ี 1 : การเล่ือนก าหนดการช าระหนี้ส าหรับธุรกิจ SMEs ท่ีมี
วงเงินสินเช่ือไม่เกิน 100 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อช่วยให้ SMEs มีสภาพคล่อง ท้ังนี้จาก
สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงท้ังต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และ
ในระดับธุรกิจและครัวเรือน ซึ่งในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 ท่ีผ่านมา ในฝ่ังภาคการเงินก็มี
กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสถาบันการเงิน ร่วมกันออกมาตรการให้
ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยพุ่งเป้าหมายไปยังกลุ่มผู้ท่ีได้รับผลกระทบหนักเป็นล าดับต้นๆ ได้แก่ 
ธุรกิจ SMEs ซึ่งครอบคลุมกลุ่มท่ีเป็นนิติบุคคลไม่น้อยกว่า 7 แสนราย มาตรการช่วยเหลือด้านการเงิน
ท่ีส าคัญ ได้แก่ มาตรการเล่ือนก าหนดการช าระหนี้ท้ังเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนเป็นการท่ัวไป 
มาตรการสินเช่ือดอกเบี้ยต่ า มาตรการปรับโครงสร้างหนี้ รวมถึงการช่วยลดความเส่ียงของ
ผู้ประกอบการ SME โดยการค้ าประกันสินเช่ือจาก บสย. เป็นต้น ซึ่งส าหรับโครงการเล่ือนก าหนดการ
ช าระหนี้จะส้ินสุดลงประมาณเดือนตุลาคม 2563 ซึ่งมาตรการนี้เป็นอีกหนึ่งมาตรการท่ีจะช่วยลด
ภาระค่าใช้จ่ายให้กับธุรกิจ เพราะเม่ือธุรกิจสะดุดจากการขายสินค้าหรือบริการท่ีลดลง รายจ่ายท่ี
เพิ่มขึ้น การพักหรือเล่ือนช าระหนี้จึงเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับธุรกิจอีกทางหนึ่ง และยัง
ส่งผลดีต่อธุรกิจในระยะยาวด้วย 

3) การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 
 ผลการทดสอบ พบว่า ผู้ประกอบการท่ีมีลักษณะของธุรกิจท่ีต่างกัน มีผลของมาตรการ

ช่วยเหลือธุรกิจในอ าเภอพิปูน จ.นครศรีธรรมราช จากผลกระทบของสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID – 19) ของรัฐบาล ไม่แตกต่างกัน ผลการทดสอบท่ีไม่แตกต่างนั้น ท้ังนี้เป็นเพราะ
ลักษณะของผู้ประกอบการธุรกิจท้องถิ่นในอ าเภอพิปูนนั้น มีลักษณะท่ีใกล้เคียงกัน คือเป็นธุรกิจขนาด
เล็ก มีลูกจ้างหรือพนักงานไม่เยอะ มีลักษณะเป็นเจ้าของเดียวหรือบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของ ในส่วน
ของรายได้อยู่ในระดับไม่สูงมากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นร้านค้า ร้านขายของมากท่ีสุด ดังนั้นผลกระทบท่ี
ได้เกิดจากสถานการณ์โควิดจึงมีผลกระทบท่ีไม่มากนักเหมือน ๆ กัน จึงมีความคิดเห็นในเรื่อง
มาตรการท่ีไม่แตกต่างกันมากนัก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของรายจ่ายท่ีเพิ่มสูงขึ้น แต่ก็ยังมีการ
เตรียมพร้อมในเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่าย อีกท้ังในอ าเภอพิปูนเองเป็นพื้นท่ีท่ีเจอผู้ป่วยโควิดน้อย 
ไม่ใช่พื้นท่ีเส่ียงหรือพื้นท่ีคุมเข้ม ท าให้ได้รับผลกระทบน้อยจากมาตรการควบคุมของรัฐ การใช้บริการ
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1) ผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
 จากผลการศึกษาในเรื่องผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 

- 19) พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจในท้องถิ่นมีผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) ด้านการปฏิบัติงานมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อย พบว่า ผลกระทบท่ี
ผู้ประกอบการธุรกิจในท้องถิ่นมีผลกระทบมากท่ีสุดคือ จากสถานการณ์โควิดท าให้ท่านต้อง
ระมัดระวังการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ท้ังนี้อาจเป็นเพราะการปฏิบัติตัวในช่วงสถานการณ์โควิดเป็นส่ิง
ท่ีทุกคนมีความกังวลต่อความปลอดภัย โรคโควิด- 19 เป็นโรคท่ีสามารถติดต่อได้กับทุกคน ทุกเพศ 
ทุกวัย โดยมีความเส่ียงท่ีจะติดเช้ือได้เท่ากัน เพราะเป็นโรคอุบัติใหม่ มีระดับความรุนแรงของโรค
แตกต่างกัน ผู้ท่ีร่างกายแข็งแรงหรืออายุน้อยจะมีระดับความรุนแรงของโรคน้อยกว่าผู้ท่ีมีอายุมาก
หรือมีโรคประจ าตัว การติดเช้ือสามารถติดได้ง่าย เกิดจากการรับฝอยละอองจากผู้ติดเช้ือท่ีมีอาการไอ 
จามออกมาในสถานท่ีปิดจะสามารถติดต่อทางอากาศได้ เช่น ในโบสถ์ สถานบันเทิง ใน
ห้างสรรพสินค้า ในร้านอาหาร เป็นต้น ดังนั้นผลกระทบท่ีผู้ประกอบการเจอและได้รับผลกระทบมาก
ท่ีสุดจึงเป็นในเรื่องของการต้องระมัดระวังตัวเมื่อต้องปฏิบัติงานกับผู้อื่น   

 ในส่วนของผลกระทบด้านรายได้/การเงิน พบว่า ผลกระทบท่ีผู้ประกอบการธุรกิจใน
ท้องถิ่นมีผลกระทบมากท่ีสุดคือ จากสถานการณ์โควิดท าให้ท่านมีรายจ่ายท่ีมากกว่าเดิม ท้ังนี้แม้ว่า
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 นั้น ประชาชนจะประหยัดและวางแผนการใช้จ่ายอย่าง
รัดกุม แต่ก็ยังต้องน าเงินออมออกมาใช้ เพราะโควิด-19 ท าให้มีค่าใช้จ่ายท่ีสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ
หน้ากากอนามัยส าหรับตนเอง ครอบครัว ลูกจ้างหรือพนักงาน การจัดเตรียมเจลล้างมือ การพ่น
แอลกอฮอล์ การซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิส าหรับวัดลูกค้า การซื้อน้ ายาท าความสะอาดส าหรับฆ่าเช้ือฯ 
ต่าง ๆ เหล่านี้คือค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีรายได้ลดลง ท้ังนี้สอดคล้องกับการส ารวจความคิดเห็น
ของสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (2564) ได้ส ารวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “การใช้
จ่ายของคนไทยในยุคโควิด-19” พบว่า สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ
อย่างรุนแรง ประชาชนต้องปรับเปล่ียนรูปแบบการด าเนินชีวิตและระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น 
ส่งผลให้มีพฤติกรรมการใช้จ่ายท่ีเปล่ียนแปลงไป ท้ังนี้ เมื่อถามถึงการใช้จ่ายของประชาชน ณ วันนี้ 
เปรียบเทียบกับก่อนมีโควิด-19 เปล่ียนแปลงไปอย่างไรนั้น ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 40.22 ตอบว่า
ใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ นุสรา เทิงวิเศษ และคณะ (2563) การศึกษา
ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ต่อธุรกิจขนส่งสินค้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก 
ผลการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างรายได้และรายจ่ายจากการให้บริการขนส่งสินค้าก่อนและหลัง
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สถานการณ์โควิด-19 พบว่า รายได้รวมก่อนและหลังสถานการณ์โควิด -19 เท่ากับ 372,000.00 และ 
276,250.00 บาท ตามล าดับ ซึ่งลดลงจากเดิม จ านวน 95,750 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.74 

2) มาตรการให้ความช่วยเหลือภาคธุรกิจของรัฐบาล 
 ด้านมาตรการให้ความช่วยเหลือภาคธุรกิจของรัฐบาล พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจท้องถิ่น

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการให้ความช่วยเหลือภาคธุรกิจของรัฐบาลท่ีได้รับในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มาตรการท่ีผู้ประกอบการธุรกิจในท้องถิ่นมีความคิดเห็น
มากกว่ามาตรการอื่น ๆ คือ มาตรการท่ี 1 : การเล่ือนก าหนดการช าระหนี้ส าหรับธุรกิจ SMEs ท่ีมี
วงเงินสินเช่ือไม่เกิน 100 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อช่วยให้ SMEs มีสภาพคล่อง ท้ังนี้จาก
สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงท้ังต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และ
ในระดับธุรกิจและครัวเรือน ซึ่งในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 ท่ีผ่านมา ในฝ่ังภาคการเงินก็มี
กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสถาบันการเงิน ร่วมกันออกมาตรการให้
ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยพุ่งเป้าหมายไปยังกลุ่มผู้ท่ีได้รับผลกระทบหนักเป็นล าดับต้นๆ ได้แก่ 
ธุรกิจ SMEs ซึ่งครอบคลุมกลุ่มท่ีเป็นนิติบุคคลไม่น้อยกว่า 7 แสนราย มาตรการช่วยเหลือด้านการเงิน
ท่ีส าคัญ ได้แก่ มาตรการเล่ือนก าหนดการช าระหนี้ท้ังเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนเป็นการท่ัวไป 
มาตรการสินเช่ือดอกเบ้ียต่ า มาตรการปรับโครงสร้างหนี้ รวมถึงการช่วยลดความเส่ียงของ
ผู้ประกอบการ SME โดยการค้ าประกันสินเช่ือจาก บสย. เป็นต้น ซึ่งส าหรับโครงการเล่ือนก าหนดการ
ช าระหนี้จะส้ินสุดลงประมาณเดือนตุลาคม 2563 ซึ่งมาตรการนี้เป็นอีกหนึ่งมาตรการท่ีจะช่วยลด
ภาระค่าใช้จ่ายให้กับธุรกิจ เพราะเมื่อธุรกิจสะดุดจากการขายสินค้าหรือบริการท่ีลดลง รายจ่ายท่ี
เพิ่มขึ้น การพักหรือเล่ือนช าระหนี้จึงเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับธุรกิจอีกทางหนึ่ง และยัง
ส่งผลดีต่อธุรกิจในระยะยาวด้วย 

3) การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 
 ผลการทดสอบ พบว่า ผู้ประกอบการท่ีมีลักษณะของธุรกิจท่ีต่างกัน มีผลของมาตรการ

ช่วยเหลือธุรกิจในอ าเภอพิปูน จ.นครศรีธรรมราช จากผลกระทบของสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID – 19) ของรัฐบาล ไม่แตกต่างกัน ผลการทดสอบท่ีไม่แตกต่างนั้น ท้ังนี้เป็นเพราะ
ลักษณะของผู้ประกอบการธุรกิจท้องถิ่นในอ าเภอพิปูนนั้น มีลักษณะท่ีใกล้เคียงกัน คือเป็นธุรกิจขนาด
เล็ก มีลูกจ้างหรือพนักงานไม่เยอะ มีลักษณะเป็นเจ้าของเดียวหรือบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของ ในส่วน
ของรายได้อยู่ในระดับไม่สูงมากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นร้านค้า ร้านขายของมากท่ีสุด ดังนั้นผลกระทบท่ี
ได้เกิดจากสถานการณ์โควิดจึงมีผลกระทบท่ีไม่มากนักเหมือน ๆ กัน จึงมีความคิดเห็นในเรื่อง
มาตรการท่ีไม่แตกต่างกันมากนัก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของรายจ่ายท่ีเพิ่มสูงขึ้น แต่ก็ยังมีการ
เตรียมพร้อมในเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่าย อีกท้ังในอ าเภอพิปูนเองเป็นพื้นท่ีท่ีเจอผู้ป่วยโควิดน้อย 
ไม่ใช่พื้นท่ีเส่ียงหรือพื้นท่ีคุมเข้ม ท าให้ได้รับผลกระทบน้อยจากมาตรการควบคุมของรัฐ การใช้บริการ
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ร้านค้าต่าง ๆ การซื้อสินค้าหรือใช้บริการยังมีการประกอบธุรกิจได้ จะมีเพียงผลกระทบในเรื่องของ
รายได้ท่ีลดลง เช่น โรงแรมหรือรีสอร์ทท่ีพักมีผู้เข้าพักน้อยลง แต่ยังมีผู้มาใช้บริการร้านอาหารหรือ
เครื่องด่ืม ท าให้ยังมีรายได้ในการประกอบธุรกิจ อีกท้ังผู้ประกอบธุรกิจส่วนใหญ่มีการกู้เงินน้อย ท า
ให้ผลกระทบจากภาระหนี้หรือดอกเบ้ียน้อยลง ดังนั้น ผู้ประกอบการท่ีมีลักษณะของธุรกิจท่ีต่างกัน 
จึงมีความคิดเห็นในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือธุรกิจในอ าเภอพิปูน จ.นครศรีธรรมราช จาก
ผลกระทบของสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของรัฐบาล ไม่แตกต่างกัน 

4) การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 
 ผลการทดสอบ พบว่า ผลกระทบของสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 

19) ในภาพรวม ส่งผลเชิงบวกต่อมาตรการช่วยเหลือธุรกิจจากผลกระทบของสถานการณ์ของโรค
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของรัฐบาล นั่นคือ ยิ่งผู้ประกอบการธุรกิจท้องถิ่นได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์โควิดมาก ก็ยิ่งมีความเห็นด้วยกับมาตรการช่วยเหลือธุรกิจจากผลกระทบของ
สถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของรัฐบาล เพราะมาตรการความช่วยเหลือ
ของรัฐบาลท่ีมุ่งแก้ปัญหาให้กับธุรกิจรายย่อย ช่วยการชะลอหนี้ การเล่ือนช าระหนี้ การออก
มาตราการ Soft Loan เพื่อให้ผู้ประกอบการได้กู้เงินท่ีมีการสนับสนุนการให้สินเช่ือดอกเบี้ยต่ า (ไม่
เกินร้อยละ 2 ต่อปี) ระยะเวลา 2 ปี แก่ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อให้มีเงินสดในมือเพื่อรองรับรายจ่าย
จ าเป็นโดยเฉพาะค่าจ้างพนักงาน รวมถึงมาตรการอื่น ๆ ท่ีช่วยผู้ประกอบการ ดังนั้นมาตรการต่าง ๆ  
ของรัฐท่ีออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจท่ีมีผลกระทบจากสถานการณ์โควิด จึงมีส่วน
ช่วยเหลือผู้ประกอบการได้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของนฤมล อนุสนธิ์พัฒน์ (2564) ได้ศึกษา
แนวทาง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐไทยในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา (COVID - 19) พบว่า ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐด้านการเยียวยา
และกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ภาครัฐได้เร่งรัดออกมาตรการการเยียวยาและบรรเทาผลกระทบท่ี
ได้รับจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ให้แก่ประชาชนและ
ผู้ประกอบการธุรกิจ โดยมีมาตรการดูแลและเยียวยาเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย และคาดว่า
เศรษฐกิจการส่งออกสินค้าท่ีขยายตัวดี ประชาชนได้รับการสนับสนุนเศรษฐกิจจากภาครัฐต่อเนื่อง 
ซึ่งจะช่วยให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยฟื้นตัวและเปิดรับนักท่องเท่ียวต่างชาติได้มากขึ้นในอนาคต
ข้างหน้า 
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ข้อเสนอแนะ 
 
ผลการศึกษาเรื่อง “มาตรการให้ความช่วยเหลือภาคธุรกิจในสถานการณ์โควิด 19 กรณีศึกษา

ร้านธุรกิจท้องถิ่นในอ าเภอพิปูน จ.นครศรีธรรมราช” ได้ข้อสรุปเป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1) กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในเรื่องมาตรการความช่วยเหลือเรื่องการพักช าระหนี้ ว่าควร

มีการขยายเวลาการให้ความช่วยเหลือให้ครอบคลุมถึงปัจจุบัน ซึ่งยังคงได้รับผลกระทบอยู่ และ
ดอกเบ้ียยังไม่ได้หยุดเดิน เพียงแต่ขยายเวลาการช าระหนี้ออกไป หากมีการหยุดดอกเบี้ยและเพิ่ม
ระยะเวลาในการช าระหนี้ จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการธุรกิจได้ดีขึ้น 

2) กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในเรื่องผลกระทบด้านรายได้ท่ีเกิดขึ้นจากสถานการณ์โควิด 
ท่ีกระทบกันเป็นภาพรวม อยากให้ภาครัฐออกมาตรการท่ีตรงกับความต้องการความช่วยเหลือให้เร็ว
ท่ีสุด ท้ังในส่วนของลูกจ้าง และการลดค่าใช้จ่ายทางด้านสาธารณูปโภค เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถ
ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับธุรกิจและมีสภาพคล่องมากยิ่งขึ้น 

3) กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในเรื่องการเข้าถึงกระบวนการหรือขั้นตอนต่าง  ๆ ของ
มาตรการว่ายงมีความยุ่งยากและเข้าถึงยาก อยากให้ภาครัฐมีข้ันตอนท่ีง่าย รวดเร็ว และเปิดโอกาสให้
กลุ่มธุรกิจขนาดเล็กได้เข้าร่วมโครงการ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
งานวิจัยนี้ เป็นการสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบของผู้ประกอบการธุรกิจท้องถิ่นกับมาตรการ

ให้ความช่วยเหลือภาคธุรกิจในสถานการณ์โควิด 19 กรณีศึกษาร้านธุรกิจท้องถิ่นในอ าเภอพิปูน 
จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น แต่ยังไม่ได้สอบถามถึงผลของมาตรการช่วยเหลือของรัฐในด้านอื่น  ๆ 
ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการปรับแบบสอบถามเพื่อวัดผลของการผลกระทบของประชาชน
และมาตรการความช่วยเหลือของรัฐในด้านอื่น ๆ ทั้งภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมถึงจงัหวัด
อื ่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบผลการศึกษา และน าผลการศึกษาไปปรับปรุงเป็นแนวทางในการก าหนด
นโยบายของรัฐในการช่วยเหลือภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการแก้ไขสถานการณ์โควิดให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
เอกสารอ้างอิง 
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ร้านค้าต่าง ๆ การซื้อสินค้าหรือใช้บริการยังมีการประกอบธุรกิจได้ จะมีเพียงผลกระทบในเรื่องของ
รายได้ท่ีลดลง เช่น โรงแรมหรือรีสอร์ทท่ีพักมีผู้เข้าพักน้อยลง แต่ยังมีผู้มาใช้บริการร้านอาหารหรือ
เครื่องด่ืม ท าให้ยังมีรายได้ในการประกอบธุรกิจ อีกท้ังผู้ประกอบธุรกิจส่วนใหญ่มีการกู้เงินน้อย ท า
ให้ผลกระทบจากภาระหนี้หรือดอกเบี้ยน้อยลง ดังนั้น ผู้ประกอบการท่ีมีลักษณะของธุรกิจท่ีต่างกัน 
จึงมีความคิดเห็นในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือธุรกิจในอ าเภอพิปูน จ.นครศรีธรรมราช จาก
ผลกระทบของสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของรัฐบาล ไม่แตกต่างกัน 

4) การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 
 ผลการทดสอบ พบว่า ผลกระทบของสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 

19) ในภาพรวม ส่งผลเชิงบวกต่อมาตรการช่วยเหลือธุรกิจจากผลกระทบของสถานการณ์ของโรค
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของรัฐบาล นั่นคือ ยิ่งผู้ประกอบการธุรกิจท้องถิ่นได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์โควิดมาก ก็ยิ่งมีความเห็นด้วยกับมาตรการช่วยเหลือธุรกิจจากผลกระทบของ
สถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของรัฐบาล เพราะมาตรการความช่วยเหลือ
ของรัฐบาลท่ีมุ่งแก้ปัญหาให้กับธุรกิจรายย่อย ช่วยการชะลอหนี้ การเล่ือนช าระหนี้ การออก
มาตราการ Soft Loan เพื่อให้ผู้ประกอบการได้กู้เงินท่ีมีการสนับสนุนการให้สินเช่ือดอกเบ้ียต่ า (ไม่
เกินร้อยละ 2 ต่อปี) ระยะเวลา 2 ปี แก่ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อให้มีเงินสดในมือเพื่อรองรับรายจ่าย
จ าเป็นโดยเฉพาะค่าจ้างพนักงาน รวมถึงมาตรการอื่น ๆ ท่ีช่วยผู้ประกอบการ ดังนั้นมาตรการต่าง ๆ  
ของรัฐท่ีออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจท่ีมีผลกระทบจากสถานการณ์โควิด จึงมีส่วน
ช่วยเหลือผู้ประกอบการได้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของนฤมล อนุสนธิ์พัฒน์ (2564) ได้ศึกษา
แนวทาง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐไทยในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา (COVID - 19) พบว่า ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐด้านการเยียวยา
และกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ภาครัฐได้เร่งรัดออกมาตรการการเยียวยาและบรรเทาผลกระทบท่ี
ได้รับจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ให้แก่ประชาชนและ
ผู้ประกอบการธุรกิจ โดยมีมาตรการดูแลและเยียวยาเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย และคาดว่า
เศรษฐกิจการส่งออกสินค้าท่ีขยายตัวดี ประชาชนได้รับการสนับสนุนเศรษฐกิจจากภาครัฐต่อเนื่อง 
ซึ่งจะช่วยให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยฟื้นตัวและเปิดรับนักท่องเท่ียวต่างชาติได้มากขึ้นในอนาคต
ข้างหน้า 
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ข้อเสนอแนะ 
 
ผลการศึกษาเรื่อง “มาตรการให้ความช่วยเหลือภาคธุรกิจในสถานการณ์โควิด 19 กรณีศึกษา

ร้านธุรกิจท้องถิ่นในอ าเภอพิปูน จ.นครศรีธรรมราช” ได้ข้อสรุปเป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1) กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในเรื่องมาตรการความช่วยเหลือเรื่องการพักช าระหนี้ ว่าควร

มีการขยายเวลาการให้ความช่วยเหลือให้ครอบคลุมถึงปัจจุบัน ซึ่งยังคงได้รับผลกระทบอยู่ และ
ดอกเบ้ียยังไม่ได้หยุดเดิน เพียงแต่ขยายเวลาการช าระหนี้ออกไป หากมีการหยุดดอกเบี้ยและเพิ่ม
ระยะเวลาในการช าระหนี้ จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการธุรกิจได้ดีขึ้น 

2) กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในเรื่องผลกระทบด้านรายได้ท่ีเกิดขึ้นจากสถานการณ์โควิด 
ท่ีกระทบกันเป็นภาพรวม อยากให้ภาครัฐออกมาตรการท่ีตรงกับความต้องการความช่วยเหลือให้เร็ว
ท่ีสุด ท้ังในส่วนของลูกจ้าง และการลดค่าใช้จ่ายทางด้านสาธารณูปโภค เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถ
ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับธุรกิจและมีสภาพคล่องมากยิ่งขึ้น 

3) กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในเรื่องการเข้าถึงกระบวนการหรือขั้นตอนต่าง  ๆ ของ
มาตรการว่ายงมีความยุ่งยากและเข้าถึงยาก อยากให้ภาครัฐมีข้ันตอนท่ีง่าย รวดเร็ว และเปิดโอกาสให้
กลุ่มธุรกิจขนาดเล็กได้เข้าร่วมโครงการ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
งานวิจัยนี้ เป็นการสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบของผู้ประกอบการธุรกิจท้องถิ่นกับมาตรการ

ให้ความช่วยเหลือภาคธุรกิจในสถานการณ์โควิด 19 กรณีศึกษาร้านธุรกิจท้องถิ่นในอ าเภอพิปูน 
จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น แต่ยังไม่ได้สอบถามถึงผลของมาตรการช่วยเหลือของรัฐในด้านอ่ืน  ๆ 
ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการปรับแบบสอบถามเพื่อวัดผลของการผลกระทบของประชาชน
และมาตรการความช่วยเหลือของรัฐในด้านอื่น ๆ ทั้งภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมถึงจงัหวัด
อื ่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบผลการศึกษา และน าผลการศึกษาไปปรับปรุงเป็นแนวทางในการก าหนด
นโยบายของรัฐในการช่วยเหลือภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการแก้ไขสถานการณ์โควิดให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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การศึกษาวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการงานทะเบียนและบัตรประจ าตัว
ประชาชน ณ จุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอ..ยิ้ม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี” เป็นการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยครั้งนี้มีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน ณ จุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอ ..ยิ้ม 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี และเพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนของผู้รับบริการ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนท่ีมารับบริการ รวมเป็น
กลุ่มตัวอย่างท้ังหมดจ านวน 330 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้
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ประชาชนท่ีรับบริการงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน ณ จุดเคาน์เตอร์บริการ
อ าเภอ..ยิ้ม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี มีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด ประชาชนผู้มารับบริการมีระดับความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดในทุกด้าน โดยมีความพึงพอใจ
ในด้านคุณภาพการให้บริการมากท่ีสุด รองลงมาคือด้านคุณภาพการให้บริการ ณ จุดเคาน์เตอร์บริการ
อ าเภอ..ยิ้ม และด้านเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรท่ีให้บริการ ส่วนด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ประชาชน   
ผู้มารับบริการมีระดับความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจด้านต่าง ๆ 
ต่อการให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน ณ จุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอ..ยิ้ม 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี ไม่แตกต่างกัน 

 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ จุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอ..ยิ้ม 
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บทน า 
 

ประเทศไทย มีการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบบ
ประชาธิปไตย ท่ีมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ใน พ.ศ.2475 โดยมีการจัดระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

1) ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ประกอบด้วย ส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ
ทบวงท่ีมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง ทบวง ซึ่งสังกัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง และกรม หรือ
ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ซึ่งสังกัดหรือไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือทบวง  

2) ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมภาค ประกอบด้วย จังหวัด และอ าเภอ  
3) ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 

สุขาภิบาล และราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามท่ีกฎหมายก าหนด 
กระทรวงมหาดไทย เป็นองค์การราชการส่วนกลาง มีอ านาจหน้าที่ บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข 

การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การอ านวยความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและ
พัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ 
การส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน  การทะเบียนราษฎร ความมั่นคงภายใน 
กิจการสาธารณภัย และการพัฒนาเมืองและราชการอื่นตามท่ีมีกฎหมายก าหนด ให้เป็นอ านาจหน้าท่ี
ของกระทรวงมหาดไทย หรือส่วนราชการท่ีสังกัดกะทรวงมหาดไทย 

กรมการปกครอง เป็นกรมหนึ่งซึ่งสังกัดกระทรวงมหาดไทย ด าเนินงานเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน การบริหารการปกครองท้องท่ีในระดับอ าเภอ ต าบล และ
หมู่บ้าน การด าเนินการและพัฒนาระบบทะเบียนราษฎร และการอนุญาตต่างๆตามกฎหมาย  

จังหวัด เป็นส่วนราชการส่วนภูมิภาคท่ีรวมท้องท่ีหลายๆอ าเภอเข้าด้วยกัน ซึ่งมีฐานะเป็น  
นิติบุคคล โดยมีหน้าท่ีน าภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ดูแลให้มี
การปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม 
จัดให้มีการคุ้มครองป้องกัน ส่งเสริม และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนท่ีด้อยโอกาสเพื่อให้ได้รับ
ความเป็นธรรมท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคมในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง จัดให้มีการบริการภาครัฐ
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้า รวดเร็ว และมีคุณภาพ จัดให้มีการส่งเสริมอุดหนุน 
และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถด าเนินการตามอ านาจและหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีขีดความสามารถพร้อมท่ีจะด าเนินการตามภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอนจาก
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ประชาชนท่ีรับบริการงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน ณ จุดเคาน์เตอร์บริการ
อ าเภอ..ยิ้ม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี มีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด ประชาชนผู้มารับบริการมีระดับความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดในทุกด้าน โดยมีความพึงพอใจ
ในด้านคุณภาพการให้บริการมากท่ีสุด รองลงมาคือด้านคุณภาพการให้บริการ ณ จุดเคาน์เตอร์บริการ
อ าเภอ..ยิ้ม และด้านเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรท่ีให้บริการ ส่วนด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ประชาชน   
ผู้มารับบริการมีระดับความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจด้านต่าง ๆ 
ต่อการให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน ณ จุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอ..ยิ้ม 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี ไม่แตกต่างกัน 

 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ จุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอ..ยิ้ม 
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บทน า 
 

ประเทศไทย มีการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบบ
ประชาธิปไตย ท่ีมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ใน พ.ศ.2475 โดยมีการจัดระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

1) ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ประกอบด้วย ส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ
ทบวงท่ีมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง ทบวง ซึ่งสังกัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง และกรม หรือ
ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ซึ่งสังกัดหรือไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือทบวง  

2) ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมภาค ประกอบด้วย จังหวัด และอ าเภอ  
3) ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 

สุขาภิบาล และราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามท่ีกฎหมายก าหนด 
กระทรวงมหาดไทย เป็นองค์การราชการส่วนกลาง มีอ านาจหน้าที่ บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข 

การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การอ านวยความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและ
พัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ 
การส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน  การทะเบียนราษฎร ความมั่นคงภายใน 
กิจการสาธารณภัย และการพัฒนาเมืองและราชการอื่นตามท่ีมีกฎหมายก าหนด ให้เป็นอ านาจหน้าท่ี
ของกระทรวงมหาดไทย หรือส่วนราชการท่ีสังกัดกะทรวงมหาดไทย 

กรมการปกครอง เป็นกรมหนึ่งซึ่งสังกัดกระทรวงมหาดไทย ด าเนินงานเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน การบริหารการปกครองท้องท่ีในระดับอ าเภอ ต าบล และ
หมู่บ้าน การด าเนินการและพัฒนาระบบทะเบียนราษฎร และการอนุญาตต่างๆตามกฎหมาย  

จังหวัด เป็นส่วนราชการส่วนภูมิภาคท่ีรวมท้องท่ีหลายๆอ าเภอเข้าด้วยกัน ซึ่งมีฐานะเป็น  
นิติบุคคล โดยมีหน้าท่ีน าภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ดูแลให้มี
การปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม 
จัดให้มีการคุ้มครองป้องกัน ส่งเสริม และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนท่ีด้อยโอกาสเพื่อให้ได้รับ
ความเป็นธรรมท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคมในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง จัดให้มีการบริการภาครัฐ
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้า รวดเร็ว และมีคุณภาพ จัดให้มีการส่งเสริมอุดหนุน 
และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถด าเนินการตามอ านาจและหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีขีดความสามารถพร้อมท่ีจะด าเนินการตามภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอนจาก
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กระทรวง ทบวง กรม และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีคณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐมอบหมาย หรือท่ีมีกฎหมายก าหนด 

อ าเภอ เป็นหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัด โดยมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับจังหวัด 
อีกท้ังยังมีหน้าท่ีส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการร่วมกันของหน่วยงานของรัฐในลักษณะศูนย์บริการ
ร่วม ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมมือกับชุมชนในการด าเนินการให้มีแผนชุมชน
เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด และกระทรวง ทบวง 
กรม ไกล่เกล่ียหรือจัดให้มีการไกล่เกล่ียประนอมข้อพิพาทเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม 

ท่ีท าการปกครองอ าเภอ แบ่งโครงสร้างภายในออกเป็น 4 กลุ่มงาน/ฝ่าย 1 ส านักงาน และ  
1 ศูนย์ ดังนี้  

1) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง แบ่งงานภายในออกเป็น 3 ฝ่าย ดังนี้ 
 (1) ฝ่ายบริหารงานปกครอง  
 (2) ฝ่ายการอนุญาตทางปกครอง  
 (3) ฝ่ายการเงินและบัญชี  
2) กลุ่มงาน/ฝ่ายทะเบียนและบัตร แบ่งงานภายในออกเป็น 4 ฝ่าย/งาน ดังนี้ 
 (1) ฝ่าย/งานทะเบียนท่ัวไป  
 (2) ฝ่าย/งานบัตรประจ าตัวประชาชน  
 (3) ฝ่าย/งานทะเบียนราษฎร   
 (4) ฝ่าย/งานสถานะบุคคลและสัญชาติ  
3) กลุ่มงาน/ฝ่ายความมั่นคง แบ่งงานภายในออกเป็น 4 ฝ่าย/งาน ดังนี้ 
 (1) ฝ่าย/งานการรักษาความสงบเรียบร้อย  
 (2) ฝ่าย/งานรักษาความมั่นคงภายใน  
 (3) ฝ่าย/งานการส่ือสาร  
 (4) ฝ่าย/งานกิจการชายแดน  
4) กลุ่มงานอ านวยความเป็นธรรม แบ่งงานภายในออกเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้  
 (1) ฝ่ายด ารงธรรม  
 (2) ฝ่ายอ านวยความเป็นธรรม  
5) ส านักงานอ าเภอ แบ่งงานภายในออกเป็น 1 งาน 2 ฝ่าย ดังนี้  
 (1) งานบริหารท่ัวไป  
 (2) ฝ่ายกิจการพิเศษ  
 (3) ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอ าเภอ  
6) ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  
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 กลุ่มงาน/ฝ่ายทะเบียนและบัตร เป็นการปฏิบัติงานท่ีมีความเกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรง
เริ่มต้ังแต่วันเกิดจนถึงถึงวันตาย ซึ่งแต่ละฝ่าย/งาน จะมีความส าคัญท่ีแตกต่างกันไป ฝ่าย/งาน
ทะเบียนท่ัวไป มีหน้าท่ีจดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหย่า จดทะเบียนรับรองบุตร จดทะเบียนรับบุตร
บุญธรรม จดทะเบียนลิกรับบุตรบุญธรรม และการบันทึกฐานะแห่งครอบครัว ฝ่าย/งานบัตรประจ าตัว
ประชาชน มีหน้าท่ีในการขอมีบัตร ขอมีบัตรใหม่ และขอเปล่ียนบัตร ฝ่าย/งานะเบียนราษฎร มีหน้าท่ี
แจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายท่ีอยู่ รวมไปถึงการแก้ไขรายการบ้าน และฝ่าย/งานสถานะบุคคลและ
สัญชาติ มีหน้าท่ีในการขอสัญชาติและจ าหน่ายสัญชาติ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 
หมวด 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ก าหนดให้ในกระทรวงหนึ่ง ให้เป็นหน้าท่ีของปลัดกระทรวง
ที่จะต้องจัดให้ส่วนราชการภายในกระทรวงท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการประชาชน
ร่วมกันจัดต้ังศูนย์บริการร่วม เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการท่ีจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือกฎอ่ืนใด ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนสามรถติดต่อสอบถาม ขอทราบข้อมูล ขออนุญาต หรือ
อนุมัติในเรื่องใด ๆ ที่เป็นอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการในกระทรวงเดียวกัน โดยติดต่อเจ้าหน้าท่ี 
ณ ศูนย์บริการร่วมเพียงแห่งเดียว  

กรมการปกครองจึงได้จัดต้ังจุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอ ..ยิ้ม นอกสถานท่ีต้ังท่ีว่าการอ าเภอ 
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง ด้านการพัฒนาระบบบริการและข้อมูลบุคคลให้
ทันสมัย มีคุณภาพ เพื่อความมั่นคงและการพัฒนาประเทศ ซึ่งก าหนดกลยุทธ์ไว้ว่า สร้างแอปพลิเคชัน
หรือนวัตกรรมงานทะเบียนและงานบริการอื่น ๆ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการได้สะดวก 
รวดเร็ว แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) กรมการปกครองจึงร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ด าเนินการจัดตั้งจุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอ…ยิ้ม  นอกสถานที่ตั้งที่ว่าการอ าเภอ โดยเลือกท่ีต้ัง
ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นสถานท่ีท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อเป็น
การสร้างทางเลือก หรือเพิ่มช่องทางให้กับผู้รับบริการในการใช้บริการได้มากขึ้น นอกจากการให้บริการ
ในสถานที่ราชการ สามารถอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี เพื่อขับเคลื่อน
การด าเนินงานภายใต้ภารกิจให้ก้าวไปข้างหน้า ภายใต้ธรรมาภิบาลหลักบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ 
และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน 
ณ จุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอ..ยิ้ม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี 
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กระทรวง ทบวง กรม และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีคณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐมอบหมาย หรือท่ีมีกฎหมายก าหนด 

อ าเภอ เป็นหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัด โดยมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับจังหวัด 
อีกท้ังยังมีหน้าท่ีส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการร่วมกันของหน่วยงานของรัฐในลักษณะศูนย์บริการ
ร่วม ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมมือกับชุมชนในการด าเนินการให้มีแผนชุมชน
เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด และกระทรวง ทบวง 
กรม ไกล่เกล่ียหรือจัดให้มีการไกล่เกล่ียประนอมข้อพิพาทเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม 

ท่ีท าการปกครองอ าเภอ แบ่งโครงสร้างภายในออกเป็น 4 กลุ่มงาน/ฝ่าย 1 ส านักงาน และ  
1 ศูนย์ ดังนี้  

1) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง แบ่งงานภายในออกเป็น 3 ฝ่าย ดังนี้ 
 (1) ฝ่ายบริหารงานปกครอง  
 (2) ฝ่ายการอนุญาตทางปกครอง  
 (3) ฝ่ายการเงินและบัญชี  
2) กลุ่มงาน/ฝ่ายทะเบียนและบัตร แบ่งงานภายในออกเป็น 4 ฝ่าย/งาน ดังนี้ 
 (1) ฝ่าย/งานทะเบียนท่ัวไป  
 (2) ฝ่าย/งานบัตรประจ าตัวประชาชน  
 (3) ฝ่าย/งานทะเบียนราษฎร   
 (4) ฝ่าย/งานสถานะบุคคลและสัญชาติ  
3) กลุ่มงาน/ฝ่ายความมั่นคง แบ่งงานภายในออกเป็น 4 ฝ่าย/งาน ดังนี้ 
 (1) ฝ่าย/งานการรักษาความสงบเรียบร้อย  
 (2) ฝ่าย/งานรักษาความมั่นคงภายใน  
 (3) ฝ่าย/งานการส่ือสาร  
 (4) ฝ่าย/งานกิจการชายแดน  
4) กลุ่มงานอ านวยความเป็นธรรม แบ่งงานภายในออกเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้  
 (1) ฝ่ายด ารงธรรม  
 (2) ฝ่ายอ านวยความเป็นธรรม  
5) ส านักงานอ าเภอ แบ่งงานภายในออกเป็น 1 งาน 2 ฝ่าย ดังนี้  
 (1) งานบริหารท่ัวไป  
 (2) ฝ่ายกิจการพิเศษ  
 (3) ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอ าเภอ  
6) ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  
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 กลุ่มงาน/ฝ่ายทะเบียนและบัตร เป็นการปฏิบัติงานท่ีมีความเกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรง
เริ่มต้ังแต่วันเกิดจนถึงถึงวันตาย ซึ่งแต่ละฝ่าย/งาน จะมีความส าคัญท่ีแตกต่างกันไป ฝ่าย/งาน
ทะเบียนท่ัวไป มีหน้าท่ีจดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหย่า จดทะเบียนรับรองบุตร จดทะเบียนรับบุตร
บุญธรรม จดทะเบียนลิกรับบุตรบุญธรรม และการบันทึกฐานะแห่งครอบครัว ฝ่าย/งานบัตรประจ าตัว
ประชาชน มีหน้าท่ีในการขอมีบัตร ขอมีบัตรใหม่ และขอเปล่ียนบัตร ฝ่าย/งานะเบียนราษฎร มีหน้าท่ี
แจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายท่ีอยู่ รวมไปถึงการแก้ไขรายการบ้าน และฝ่าย/งานสถานะบุคคลและ
สัญชาติ มีหน้าท่ีในการขอสัญชาติและจ าหน่ายสัญชาติ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 
หมวด 5 การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน ก าหนดให้ในกระทรวงหนึ่ง ให้เป็นหน้าท่ีของปลัดกระทรวง
ที่จะต้องจัดให้ส่วนราชการภายในกระทรวงท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการประชาชน
ร่วมกันจัดต้ังศูนย์บริการร่วม เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการท่ีจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือกฎอื่นใด ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนสามรถติดต่อสอบถาม ขอทราบข้อมูล ขออนุญาต หรือ
อนุมัติในเรื่องใด ๆ ที่เป็นอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการในกระทรวงเดียวกัน โดยติดต่อเจ้าหน้าท่ี 
ณ ศูนย์บริการร่วมเพียงแห่งเดียว  

กรมการปกครองจึงได้จัดต้ังจุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอ ..ยิ้ม นอกสถานท่ีต้ังท่ีว่าการอ าเภอ 
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง ด้านการพัฒนาระบบบริการและข้อมูลบุคคลให้
ทันสมัย มีคุณภาพ เพื่อความมั่นคงและการพัฒนาประเทศ ซึ่งก าหนดกลยุทธ์ไว้ว่า สร้างแอปพลิเคชัน
หรือนวัตกรรมงานทะเบียนและงานบริการอื่น ๆ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการได้สะดวก 
รวดเร็ว แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) กรมการปกครองจึงร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ด าเนินการจัดตั้งจุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอ…ยิ้ม  นอกสถานที่ตั้งที่ว่าการอ าเภอ โดยเลือกท่ีต้ัง
ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นสถานท่ีท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อเป็น
การสร้างทางเลือก หรือเพิ่มช่องทางให้กับผู้รับบริการในการใช้บริการได้มากขึ้น นอกจากการให้บริการ
ในสถานที่ราชการ สามารถอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี เพื่อขับเคลื่อน
การด าเนินงานภายใต้ภารกิจให้ก้าวไปข้างหน้า ภายใต้ธรรมาภิบาลหลักบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ 
และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน 
ณ จุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอ..ยิ้ม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี 
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2) เพื่อมุ่งศึกษาหรือทดสอบความแตกต่างของปัจจัยด้านบุคคล กับระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน ณ จุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอ ..ยิ้ม 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี 

 

วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

การศึกษาครั้งนี้อาศัยการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามประชาชน
ผู้มารับบริการติดต่อราชการงานทะเบียนและบัตร  ณ จุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอ..ยิ้ม ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ 
โดยอาศัยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) 

 

               ตัวแปรอิสระ                                                  ตัวแปรตาม 

  
 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ผลการศึกษา 
 

1)  ข้อมูลท่ัวไปของประชาชนผู้รับบริการ ณ จุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอ ..ยิ้ม ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี มีดังนี้ 

ลักษณะทั่วไปทางประชากรศาสตร ์
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
4. อาชีพ 
5. ระยะทางของบ้านกับจุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอ..ย้ิม 
6. เขตที่ต้ังของบ้าน 

  

 
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
งานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน 

ณ จุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอ..ยิ้ม 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี 

1. ด้านการให้บริการ  ณ จดเคาน์เตอร์ 
    บริการอ าเภอ..ย้ิม 
2. ด้านเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรที่ให้บริการ 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
4. ด้านคุณภาพการให้บริการ 
  
  

ประเภทของการเข้ารับบริการ 
1. งานทะเบียนราษฎร 
2. งานทะเบียนบัตรประจ าตัว ประชาชน 
3. งานทะเบียนทั่วไปของประชาชนผู้รับบริการ 
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 (1) ข้อมูลเพศ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 56.1 
และเป็นเพศชาย จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 43.9 

 (2)  ข้อมูลอายุ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 31 - 40 ปี จ านวน 103 คน คิดเป็น
ร้อยละ 31.2 รองลงมามีอายุในช่วง 21 - 30 ปี จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 29.7 ช่วงอายุต่ ากว่า 
20 ปี จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 16.4 ช่วงอายุ 41 - 50 ปี จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 
ช่วงอายุ 51 - 60 ปี จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 ตามล าดับ ช่วงอายุมากกว่า 60 ปีข้ึนไป น้อย
ท่ีสุด จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 

 (3)  ข้อมูลระดับการศึกษาสูงสุด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับ
ปริญญาตรีมากท่ีสุด จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 37.3 รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช. จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.5 ระดับประถมศึกษา จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2 ระดับอนุปริญญา/ปวส. จ านวน 23 คน 
คิดเป็นร้อยละ 7.0 ระดับอื่น ๆ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 9 ตามล าดับ ระดับปริญญาเอก น้อย
ท่ีสุด จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0  

 (4)  ข้อมูลอาชีพ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน 63 คน 
คิดเป็นร้อยละ 19.1 รองลงมาอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 17.9 อาชีพ
อื่น ๆ จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 อาชีพรับจ้าง จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 อาชีพ
อิสระ จ านวน 38 คิดเป็นร้อยละ 11.5 อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8  
อาชีพข้าราชการ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 ตามล าดับ อาชีพเกษตรกรรม/ประมง น้อยท่ีสุด 
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 

 (5)  ข้อมูลระยะทางของบ้านกับจุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอ ..ยิ้ม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีระยะทางของบ้านกับจุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอ ..ยิ้ม มากกว่า 16 กม. จ านวน 107 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.4 รองลงมาระยะทาง 6 – 10 กม. จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 32.1 ระยะทาง
น้อยกว่า 5 กม. จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 24.2 ตามล าดับ ระยะทาง 11 - 15 กม. น้อยท่ีสุด 
จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 11.2 

 (6)  ข้อมูลเขตท่ีต้ังของบ้าน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในเขตอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 55.8 และอยู่นอกเขตอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จ านวน 146 คน 
คิดเป็นร้อยละ 44.2 

2)  ข้อมูลประเภทงานท่ีประชาชนเข้ารับบริการ  
 ข้อมูลประเภทงานท่ีประชาชนเข้ารับบริการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เข้ารับบริการงานบัตร

ประจ าตัวประชาชน จ านวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 85.5 รองลงมา งานทะเบียนท่ัวไป จ านวน 25 
คน คิดเป็นร้อยละ 7.6 และงานทะเบียนราษฎร น้อยท่ีสุด จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0  
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2) เพื่อมุ่งศึกษาหรือทดสอบความแตกต่างของปัจจัยด้านบุคคล กับระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน ณ จุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอ ..ยิ้ม 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี 

 

วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

การศึกษาครั้งนี้อาศัยการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามประชาชน
ผู้มารับบริการติดต่อราชการงานทะเบียนและบัตร  ณ จุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอ..ยิ้ม ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ 
โดยอาศัยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) 

 

               ตัวแปรอิสระ                                                  ตัวแปรตาม 

  
 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ผลการศึกษา 
 

1)  ข้อมูลท่ัวไปของประชาชนผู้รับบริการ ณ จุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอ ..ยิ้ม ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี มีดังนี้ 

ลักษณะทั่วไปทางประชากรศาสตร ์
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
4. อาชีพ 
5. ระยะทางของบ้านกับจุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอ..ย้ิม 
6. เขตที่ต้ังของบ้าน 

  

 
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
งานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน 

ณ จุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอ..ยิ้ม 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี 

1. ด้านการให้บริการ  ณ จดเคาน์เตอร์ 
    บริการอ าเภอ..ย้ิม 
2. ด้านเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรที่ให้บริการ 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
4. ด้านคุณภาพการให้บริการ 
  
  

ประเภทของการเข้ารับบริการ 
1. งานทะเบียนราษฎร 
2. งานทะเบียนบัตรประจ าตัว ประชาชน 
3. งานทะเบียนทั่วไปของประชาชนผู้รับบริการ 
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 (1) ข้อมูลเพศ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 56.1 
และเป็นเพศชาย จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 43.9 

 (2)  ข้อมูลอายุ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 31 - 40 ปี จ านวน 103 คน คิดเป็น
ร้อยละ 31.2 รองลงมามีอายุในช่วง 21 - 30 ปี จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 29.7 ช่วงอายุต่ ากว่า 
20 ปี จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 16.4 ช่วงอายุ 41 - 50 ปี จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 
ช่วงอายุ 51 - 60 ปี จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 ตามล าดับ ช่วงอายุมากกว่า 60 ปีข้ึนไป น้อย
ท่ีสุด จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 

 (3)  ข้อมูลระดับการศึกษาสูงสุด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับ
ปริญญาตรีมากท่ีสุด จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 37.3 รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช. จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.5 ระดับประถมศึกษา จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2 ระดับอนุปริญญา/ปวส. จ านวน 23 คน 
คิดเป็นร้อยละ 7.0 ระดับอื่น ๆ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 9 ตามล าดับ ระดับปริญญาเอก น้อย
ท่ีสุด จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0  

 (4)  ข้อมูลอาชีพ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน 63 คน 
คิดเป็นร้อยละ 19.1 รองลงมาอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 17.9 อาชีพ
อื่น ๆ จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 อาชีพรับจ้าง จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 อาชีพ
อิสระ จ านวน 38 คิดเป็นร้อยละ 11.5 อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8  
อาชีพข้าราชการ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 ตามล าดับ อาชีพเกษตรกรรม/ประมง น้อยท่ีสุด 
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 

 (5)  ข้อมูลระยะทางของบ้านกับจุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอ ..ยิ้ม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีระยะทางของบ้านกับจุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอ ..ยิ้ม มากกว่า 16 กม. จ านวน 107 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.4 รองลงมาระยะทาง 6 – 10 กม. จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 32.1 ระยะทาง
น้อยกว่า 5 กม. จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 24.2 ตามล าดับ ระยะทาง 11 - 15 กม. น้อยท่ีสุด 
จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 11.2 

 (6)  ข้อมูลเขตท่ีต้ังของบ้าน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในเขตอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 55.8 และอยู่นอกเขตอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จ านวน 146 คน 
คิดเป็นร้อยละ 44.2 

2)  ข้อมูลประเภทงานท่ีประชาชนเข้ารับบริการ  
 ข้อมูลประเภทงานท่ีประชาชนเข้ารับบริการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เข้ารับบริการงานบัตร

ประจ าตัวประชาชน จ านวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 85.5 รองลงมา งานทะเบียนท่ัวไป จ านวน 25 
คน คิดเป็นร้อยละ 7.6 และงานทะเบียนราษฎร น้อยท่ีสุด จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0  



8282 
 

 

3) ข้อมูลรายละเอียดงานท่ีประชาชนเข้ารับบริการ  
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับบริการงานบัตรประจ าตัวประชาชน กรณีขอเปล่ียนบัตร

เนื่องจากบัตรเดิมสูญหายหรือถูกท าลาย จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 31.2 รองลงมาบัตรเดิม
หมดอายุ จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7 บัตรเดิมช ารุดในสาระส าคัญในส่วนของรูปถ่าย หรือ
รายการบุคคลเจ้าของบัตร หรือวัสดุเคลือบบัตรป้องกันการปลอมแปลง จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อย
ละ 16.1 ผู้ถือบัตรเปล่ียนท่ีอยู่ใหม่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน และบัตรเดิมยังไม่หมดอายุ จ านวน 19 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 งานทะเบียนท่ัวไป กลุ่มทะเบียนครอบครัว รับบริการทะเบียนสมรส จ านวน 
17 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 งานบัตรประจ าตัวประชาชน กรณีขอมีบัตรใหม่ เนื่องจากผู้ถือบัตรเปล่ียน
ช่ือตัว หรือเปล่ียนช่ือสกุล หรือเปล่ียนท้ังช่ือตัวและเช่ือสกุล จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 งาน
ทะเบียนราษฎร คัดรับรองรายการทะเบียนราษฎร จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6 งานบัตร
ประจ าตัวประชาชน กรณีขอมีบัตร เนื่องจากขอมีบัตรเป็นครั้งแรก จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6 
งานทะเบียนราษฎร กรณีแจ้งย้ายท่ีอยู่ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 งานทะเบียนท่ัวไป กลุ่ม
ทะเบียนครอบครัว รับบริการทะเบียนหย่า จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9 คัดและรับรองรายการ
ทะเบียนครอบครัว จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 งานทะเบียนราษฎรกรณีแจ้งการเกิด จ านวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 งานบัตรประจ าตัวประชาชน กรณีอื่น ๆ คัดและรับรองรายการบัตรประจ าตัว
ประชาชน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 งานทะเบียนท่ัวไป กลุ่มทะเบียนช่ือบุคคล กรณีเปล่ียน
ช่ือตัว จ านวน 1  คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 เปล่ียนช่ือสกุล จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 และคัด
และรับรองรายการทะเบียนช่ือบุคคล จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 

4)  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจ 
 (1) ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจการให้บริการ                 

ณ จุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอ..ยิ้ม ประชาชนผู้มารับบริการงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน   
ณ จุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอ..ยิ้ม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี มีความพึงพอใจโดยรวม
ในด้านการให้บริการ อยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด โดยเรียงล าดับจากค่าเฉล่ียสูงสุดสามล าดับแรก 
คือ มีแบบฟอร์มให้กรอกรายละเอียดก่อนการด าเนินการทุกประเภทงาน (�̅�𝑥 = 4.75) การอธิบาย 
ช้ีแจง และแนะน าข้ันตอนการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีมีความชัดเจน (�̅�𝑥 = 4.74) การแจ้งข้อมูลของ
งานท่ีให้บริการมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และการให้บริการตามล าดับก่อน หลัง เช่น ผู้มาก่อน
ควรได้รับบริการก่อน เป็นต้น (�̅�𝑥 = 4.73) 

 (2) ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีและ
บุคลากรท่ีให้บริการ ประชาชนผู้มารับบริการงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน ณ จุด
เคาน์เตอร์บริการอ าเภอ..ยิ้ม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี มีความพึงพอใจโดยรวมในด้าน
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การเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรท่ีให้บริการ อยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด โดยเรียงล าดับจากค่าเฉล่ียสูงสุด
สามล าดับแรก คือ ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าท่ีในการให้บริการ เช่น สามารถตอบค าถาม 
อธิบายข้อสงสัย การให้ค าช้ีแนะมีความถูกต้องและน่าเช่ือถือ (�̅�𝑥 = 4.80) การแต่งกายมีความสุภาพ
เรียบร้อย เหมาะสม และถูกต้องตามข้อก าหนดของอ าเภอ (�̅�𝑥 = 4.78) และความสุภาพของค าพูด 
และกิริยายิ้มแย้มแจ่มใส (�̅�𝑥 = 4.75) 

 (3) ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจด้านส่ิงอ านวยความ
สะดวก ประชาชนผู้มารับบริการงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน ณ จุดเคาน์เตอร์บริการ
อ าเภอ..ยิ้ม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี มีความพึงพอใจในด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
อยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด 4 ประเด็น และอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 1 ประเด็น โดยเรียงล าดับจาก
ค่าเฉลี่ยสูงสุดสามล าดับแรก คือ วัน (ทุกวันยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)/เวลา (10.00 - 18.00 น.) 
ที่เปิดให้บริการ (�̅�𝑥 = 4.74) และสถานท่ีจอดรถเมื่อมารับบริการ (�̅�𝑥 = 4.74) อุปกรณ์ส านักงานมี
ความเพียงพอต่อผู้รับบริการ เช่น ปากกา โต๊ะ เก้าอี้ที่ใช้ในการกรอกข้อมูล เป็น ต้น (�̅�𝑥 = 4.63) 
ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น ท่ีนั่งคอยรับบริการ น้ าด่ืม เป็นต้น (�̅�𝑥 = 4.58) 

 (4)  ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจด้านคุณภาพการ
ให้บริการ ประชาชนผู้มารับบริการงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน ณ จุดเคาน์เตอร์บริการ
อ าเภอ..ยิ้ม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี มีความพึงพอใจโดยรวมในด้านส่ิงอ านวยความ
สะดวก อยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด โดยเรียงล าดับจากค่าเฉล่ียสูงสุดสามล าดับแรก คือ ความ
ถูกต้องของข้อมูลท่ีเข้ารับบริการ (�̅�𝑥 = 4.80) และความรวดเร็ว ทันใจ ของการให้บริการ (�̅�𝑥 = 4.80) 
ความเสถียรของระบบส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (�̅�𝑥 = 4.79) ได้รับเอกสารและข้อมูลตาม
ระยะเวลาท่ีผู้ให้บริการแจ้งให้ทราบ (�̅�𝑥 = 4.78) 

 (5)  ภาพรวมของค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของประชาชนผู้มา
รับบริการงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน ณ จุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอ ..ยิ้ม ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี ในด้านต่าง ๆ 
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3) ข้อมูลรายละเอียดงานท่ีประชาชนเข้ารับบริการ  
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับบริการงานบัตรประจ าตัวประชาชน กรณีขอเปล่ียนบัตร

เนื่องจากบัตรเดิมสูญหายหรือถูกท าลาย จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 31.2 รองลงมาบัตรเดิม
หมดอายุ จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7 บัตรเดิมช ารุดในสาระส าคัญในส่วนของรูปถ่าย หรือ
รายการบุคคลเจ้าของบัตร หรือวัสดุเคลือบบัตรป้องกันการปลอมแปลง จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อย
ละ 16.1 ผู้ถือบัตรเปล่ียนท่ีอยู่ใหม่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน และบัตรเดิมยังไม่หมดอายุ จ านวน 19 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 งานทะเบียนท่ัวไป กลุ่มทะเบียนครอบครัว รับบริการทะเบียนสมรส จ านวน 
17 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 งานบัตรประจ าตัวประชาชน กรณีขอมีบัตรใหม่ เนื่องจากผู้ถือบัตรเปล่ียน
ช่ือตัว หรือเปล่ียนช่ือสกุล หรือเปล่ียนท้ังช่ือตัวและเช่ือสกุล จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 งาน
ทะเบียนราษฎร คัดรับรองรายการทะเบียนราษฎร จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6 งานบัตร
ประจ าตัวประชาชน กรณีขอมีบัตร เนื่องจากขอมีบัตรเป็นครั้งแรก จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6 
งานทะเบียนราษฎร กรณีแจ้งย้ายท่ีอยู่ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 งานทะเบียนท่ัวไป กลุ่ม
ทะเบียนครอบครัว รับบริการทะเบียนหย่า จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9 คัดและรับรองรายการ
ทะเบียนครอบครัว จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 งานทะเบียนราษฎรกรณีแจ้งการเกิด จ านวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 งานบัตรประจ าตัวประชาชน กรณีอื่น ๆ คัดและรับรองรายการบัตรประจ าตัว
ประชาชน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 งานทะเบียนท่ัวไป กลุ่มทะเบียนช่ือบุคคล กรณีเปล่ียน
ช่ือตัว จ านวน 1  คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 เปล่ียนช่ือสกุล จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 และคัด
และรับรองรายการทะเบียนช่ือบุคคล จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 

4)  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจ 
 (1) ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจการให้บริการ                 

ณ จุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอ..ยิ้ม ประชาชนผู้มารับบริการงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน   
ณ จุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอ..ยิ้ม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี มีความพึงพอใจโดยรวม
ในด้านการให้บริการ อยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด โดยเรียงล าดับจากค่าเฉล่ียสูงสุดสามล าดับแรก 
คือ มีแบบฟอร์มให้กรอกรายละเอียดก่อนการด าเนินการทุกประเภทงาน (�̅�𝑥 = 4.75) การอธิบาย 
ช้ีแจง และแนะน าขั้นตอนการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีมีความชัดเจน (�̅�𝑥 = 4.74) การแจ้งข้อมูลของ
งานท่ีให้บริการมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และการให้บริการตามล าดับก่อน หลัง เช่น ผู้มาก่อน
ควรได้รับบริการก่อน เป็นต้น (�̅�𝑥 = 4.73) 

 (2) ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีและ
บุคลากรท่ีให้บริการ ประชาชนผู้มารับบริการงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน ณ จุด
เคาน์เตอร์บริการอ าเภอ..ยิ้ม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี มีความพึงพอใจโดยรวมในด้าน
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การเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรท่ีให้บริการ อยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด โดยเรียงล าดับจากค่าเฉล่ียสูงสุด
สามล าดับแรก คือ ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าท่ีในการให้บริการ เช่น สามารถตอบค าถาม 
อธิบายข้อสงสัย การให้ค าช้ีแนะมีความถูกต้องและน่าเช่ือถือ (�̅�𝑥 = 4.80) การแต่งกายมีความสุภาพ
เรียบร้อย เหมาะสม และถูกต้องตามข้อก าหนดของอ าเภอ (�̅�𝑥 = 4.78) และความสุภาพของค าพูด 
และกิริยายิ้มแย้มแจ่มใส (�̅�𝑥 = 4.75) 

 (3) ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจด้านส่ิงอ านวยความ
สะดวก ประชาชนผู้มารับบริการงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน ณ จุดเคาน์เตอร์บริการ
อ าเภอ..ยิ้ม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี มีความพึงพอใจในด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
อยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด 4 ประเด็น และอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 1 ประเด็น โดยเรียงล าดับจาก
ค่าเฉลี่ยสูงสุดสามล าดับแรก คือ วัน (ทุกวันยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)/เวลา (10.00 - 18.00 น.) 
ที่เปิดให้บริการ (�̅�𝑥 = 4.74) และสถานท่ีจอดรถเมื่อมารับบริการ (�̅�𝑥 = 4.74) อุปกรณ์ส านักงานมี
ความเพียงพอต่อผู้รับบริการ เช่น ปากกา โต๊ะ เก้าอี้ที่ใช้ในการกรอกข้อมูล เป็น ต้น (�̅�𝑥 = 4.63) 
ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น ท่ีนั่งคอยรับบริการ น้ าด่ืม เป็นต้น (�̅�𝑥 = 4.58) 

 (4)  ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจด้านคุณภาพการ
ให้บริการ ประชาชนผู้มารับบริการงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน ณ จุดเคาน์เตอร์บริการ
อ าเภอ..ยิ้ม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี มีความพึงพอใจโดยรวมในด้านส่ิงอ านวยความ
สะดวก อยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด โดยเรียงล าดับจากค่าเฉล่ียสูงสุดสามล าดับแรก คือ ความ
ถูกต้องของข้อมูลท่ีเข้ารับบริการ (�̅�𝑥 = 4.80) และความรวดเร็ว ทันใจ ของการให้บริการ (�̅�𝑥 = 4.80) 
ความเสถียรของระบบส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (�̅�𝑥 = 4.79) ได้รับเอกสารและข้อมูลตาม
ระยะเวลาท่ีผู้ให้บริการแจ้งให้ทราบ (�̅�𝑥 = 4.78) 

 (5)  ภาพรวมของค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของประชาชนผู้มา
รับบริการงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน ณ จุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอ ..ยิ้ม ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี ในด้านต่าง ๆ 
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ตารางที่ 1 ความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน 
ณ จุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอ..ยิ้ม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี 

 
ความพึงพอใจต่อการรับบริการ �̅�𝑥  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. การให้บริการ ณ จุดเคาน์เตอร์บริการ 
    อ าเภอ..ยิ้ม 

4.72 0.44 มากท่ีสุด 

2. เจ้าหน้าท่ีและบุคลากรท่ีให้บริการ 4.72 0.45 มากท่ีสุด 
3. ส่ิงอ านวยความสะดวก 4.59 0.55 มากท่ีสุด 
4. คุณภาพการให้บริการ 4.79 0.39 มากท่ีสุด 

รวม 4.70 0.39 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 1 พบว่าประชาชนท่ารับบริการงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน ณ จุด
เคาน์เตอร์บริการอ าเภอ..ยิ้ม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่ในระดับ (�̅�𝑥 = 
4.70) โดยเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่าประชาชนผู้มารับบริการมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ในทุกด้าน คือ ด้านการให้บริการ ณ จุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอ ..ยิ้ม ด้านเจ้าหน้าท่ีและบุคลากร
ท่ีให้บริการ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก และด้านคุณภาพการให้บริการ 

 
สรุปผลการศึกษา 

 
ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามระหว่างเพศชาย

และเพศหญิงมีจ านวนท่ีใกล้เคียงกัน โดยเพศหญิงมีจ านวนมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 
31 - 40 ปี มีการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจ
ส่วนตัว มีระยะทางของบ้านกับจุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอ ..ยิ้ม มากกว่า 16 กม. มากท่ีสุด กว่าครึ่ง
อยู่ในเขตอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 

ข้อมูลประเภทงานท่ีประชาชนเข้ารับบริการกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เข้ารับบริการงานบัตร
ประจ าตัวประชาชนมากท่ีสุด รองลงมางานทะเบียนท่ัวไป และงานทะเบียนราษฎรมีน้อยท่ีสุด 
 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับบริการงานทะเบียนและบัตรประจ าตัว
ประชาชน ณ จุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอ..ยิ้ม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี จากการ
วิเคราะห์ผล พบว่า ประชาชนท่ารับบริการงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน ณ จุดเคาน์เตอร์
บริการอ าเภอ..ยิ้ม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยเมื่อ
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พิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนผู้มารับบริการมีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ในทุกด้าน โดยมีความพึงพอใจในด้านคุณภาพการให้บริการมากที่สุด รองลงมาคือด้านคุณภาพ
การให้บริการ ณ จุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอ ..ยิ้ม และด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่ให้บริการ 
ส่วนด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ประชาชนผู้มารับบริการมีระดับความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
 การทดสอบสมมติฐาน ผู้ศึกษาได้ท าการทดสอบสมมติฐานในปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน
ของประชาชนกับความพึงพอใจด้านต่าง ๆ ต่อการให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน 
ณ จุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอ ..ยิ้ม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี เปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระ 2 กลุ่ม โดยใช้ t-test และใช้สถิติ One-way ANOVA หรือ 
F-test ส าหรับเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระที่มี 3 กลุ่มขึ้นไปสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วน
บุคคลท่ีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจด้านต่าง ๆ ต่อการให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจ าตัว
ประชาชน ณ จุดเคานเ์ตอร์บริการอ าเภอ..ยิ้ม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี ไม่แตกต่างกัน 

 

ข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการผู้รับบริการงานทะเบียนและบัตรประจ าตัว
ประชาชน ณ จุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอ..ยิ้ม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี ท าให้ผู้ศึกษา
ได้ทราบถึงความพึงพอใจในภาพรวมของการให้บริการ เพื่อให้การบริการมีคุณภาพและเกิด
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ผู้ศึกษาจึงขอเสนอแนะส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ ดังนี้ 

1) ด้านการให้บริการ ณ จุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอ ..ยิ้ม อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบจุดเคาน์เตอร์บริการนี้ ควรมีการปรึกษาหารือกับท่ีท าการปกครองจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี เรื่องการปรับปรุงสถานท่ีให้มีสภาพท่ีดีมากกว่าเดิม พร้อมท้ังควรมีการขยายพื้นท่ี
ให้บริการที่กว้างขวางเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากประชาชนผู้เข้าใช้บริการมีอัตราที่เพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี 
จนส่งผลให้สถานท่ีเดิมท่ีให้บริการอยู่มีความคับแคบ แออัด ซึ่งไม่สอดคล้องกับการให้บริการท่ี ดี
ในด้านศูนย์บริการร่วม จุดเคาน์เตอร์ควรมีการป้ายประกาศท่ีมีมาตรฐาน คงทน ถาวรมากกว่าเก่า 
ท้ังนี้เพื่อคุณภาพทางด้านอายุการใช้งาน อีกท้ังควรมีเครื่องกดล าดับคิวท่ีเป็นระบบอิเล็กทรอนิค เพื่อ
ความบริการท่ีดีขึ้นและเป็นสากลแก่ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ 

2) ด้านเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรท่ีให้บริการ อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นหน่วยงานหลักท่ี
รับผิดชอบจุดเคาน์เตอร์บริการนี้ ควรมีการเพิ่มจ านวนเจ้าหน้าท่ีละบุคลากรท่ีให้บริการ เนื่องจาก
ปัจจุบันนี้ มีบุคลากรเพียง 3 คน ได้แก่ ปลัดอ าเภอ 1 คน เจ้าหน้าท่ีปกครอง 1 คน และลูกจ้างตาม
โครงการจุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอยิ้ม 1 คน ซึ่งจ านวนบุคลลากรท่ีมีอยู่ในปัจจุบันเมื่อเทียบกับ
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ตารางที่ 1 ความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน 
ณ จุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอ..ยิ้ม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี 

 
ความพึงพอใจต่อการรับบริการ �̅�𝑥  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. การให้บริการ ณ จุดเคาน์เตอร์บริการ 
    อ าเภอ..ยิ้ม 

4.72 0.44 มากท่ีสุด 

2. เจ้าหน้าท่ีและบุคลากรท่ีให้บริการ 4.72 0.45 มากท่ีสุด 
3. ส่ิงอ านวยความสะดวก 4.59 0.55 มากท่ีสุด 
4. คุณภาพการให้บริการ 4.79 0.39 มากท่ีสุด 

รวม 4.70 0.39 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 1 พบว่าประชาชนท่ารับบริการงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน ณ จุด
เคาน์เตอร์บริการอ าเภอ..ยิ้ม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่ในระดับ (�̅�𝑥 = 
4.70) โดยเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่าประชาชนผู้มารับบริการมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ในทุกด้าน คือ ด้านการให้บริการ ณ จุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอ..ยิ้ม ด้านเจ้าหน้าท่ีและบุคลากร
ท่ีให้บริการ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก และด้านคุณภาพการให้บริการ 

 
สรุปผลการศึกษา 

 
ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามระหว่างเพศชาย

และเพศหญิงมีจ านวนท่ีใกล้เคียงกัน โดยเพศหญิงมีจ านวนมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 
31 - 40 ปี มีการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจ
ส่วนตัว มีระยะทางของบ้านกับจุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอ ..ยิ้ม มากกว่า 16 กม. มากท่ีสุด กว่าครึ่ง
อยู่ในเขตอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 

ข้อมูลประเภทงานท่ีประชาชนเข้ารับบริการกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เข้ารับบริการงานบัตร
ประจ าตัวประชาชนมากท่ีสุด รองลงมางานทะเบียนท่ัวไป และงานทะเบียนราษฎรมีน้อยท่ีสุด 
 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับบริการงานทะเบียนและบัตรประจ าตัว
ประชาชน ณ จุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอ..ยิ้ม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี จากการ
วิเคราะห์ผล พบว่า ประชาชนท่ารับบริการงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน ณ จุดเคาน์เตอร์
บริการอ าเภอ..ยิ้ม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยเมื่อ
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พิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนผู้มารับบริการมีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ในทุกด้าน โดยมีความพึงพอใจในด้านคุณภาพการให้บริการมากที่สุด รองลงมาคือด้านคุณภาพ
การให้บริการ ณ จุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอ ..ยิ้ม และด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่ให้บริการ 
ส่วนด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ประชาชนผู้มารับบริการมีระดับความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
 การทดสอบสมมติฐาน ผู้ศึกษาได้ท าการทดสอบสมมติฐานในปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน
ของประชาชนกับความพึงพอใจด้านต่าง ๆ ต่อการให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน 
ณ จุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอ ..ยิ้ม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี เปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระ 2 กลุ่ม โดยใช้ t-test และใช้สถิติ One-way ANOVA หรือ 
F-test ส าหรับเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระที่มี 3 กลุ่มขึ้นไปสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วน
บุคคลท่ีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจด้านต่าง ๆ ต่อการให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจ าตัว
ประชาชน ณ จุดเคานเ์ตอร์บริการอ าเภอ..ยิ้ม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี ไม่แตกต่างกัน 

 

ข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการผู้รับบริการงานทะเบียนและบัตรประจ าตัว
ประชาชน ณ จุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอ..ยิ้ม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี ท าให้ผู้ศึกษา
ได้ทราบถึงความพึงพอใจในภาพรวมของการให้บริการ เพื่อให้การบริการมีคุณภาพและเกิด
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ผู้ศึกษาจึงขอเสนอแนะส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ ดังนี้ 

1) ด้านการให้บริการ ณ จุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอ ..ยิ้ม อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบจุดเคาน์เตอร์บริการนี้ ควรมีการปรึกษาหารือกับท่ีท าการปกครองจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี เรื่องการปรับปรุงสถานท่ีให้มีสภาพท่ีดีมากกว่าเดิม พร้อมท้ังควรมีการขยายพื้นท่ี
ให้บริการที่กว้างขวางเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากประชาชนผู้เข้าใช้บริการมีอัตราที่เพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี 
จนส่งผลให้สถานท่ีเดิมท่ีให้บริการอยู่มีความคับแคบ แออัด ซึ่งไม่สอดคล้องกับการให้บริการท่ี ดี
ในด้านศูนย์บริการร่วม จุดเคาน์เตอร์ควรมีการป้ายประกาศท่ีมีมาตรฐาน คงทน ถาวรมากกว่าเก่า 
ท้ังนี้เพื่อคุณภาพทางด้านอายุการใช้งาน อีกท้ังควรมีเครื่องกดล าดับคิวท่ีเป็นระบบอิเล็กทรอนิค เพื่อ
ความบริการท่ีดีขึ้นและเป็นสากลแก่ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ 

2) ด้านเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรท่ีให้บริการ อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นหน่วยงานหลักท่ี
รับผิดชอบจุดเคาน์เตอร์บริการนี้ ควรมีการเพิ่มจ านวนเจ้าหน้าท่ีละบุคลากรท่ีให้บริการ เนื่องจาก
ปัจจุบันนี้ มีบุคลากรเพียง 3 คน ได้แก่ ปลัดอ าเภอ 1 คน เจ้าหน้าท่ีปกครอง 1 คน และลูกจ้างตาม
โครงการจุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอยิ้ม 1 คน ซึ่งจ านวนบุคลลากรท่ีมีอยู่ในปัจจุบันเมื่อเทียบกับ
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ปริมาณงานแล้วไม่สอดคล้องกัน เนื่องจากมีประชาชนเข้ารับบริการในแต่ละวันมีจ านวนมาก จึงท าให้
การบริการขาดคุณภาพไประหว่างการด าเนินงานในแต่ละประเภทงานที่ให้บริการ อีกทั้ง
กรมการปกครองควรมีการจัดอบรมบุคลากรท้ัง 3 ต าแหน่ง อยู่บ่อยครั้ง ท้ังนี้เพื่อการพัฒนาศักยภาพ
การให้บริการท่ีทันแก่สถานการณ์ปัจจุบัน และเพิ่มคุณภาพงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

3) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก จุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอ..ยิ้ม ควรเพิ่มปริมาณท่ีนั่งบริเวณ
จุดคอยรับบริการให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับและให้สอดคล้องกับจ านวนประชาชนท่ีมีปริมาณเพิ่มมาก
ขึ้น ควรมีอุปกรณ์ส านักงาน เช่น ปากกา เป็นต้น ให้เพียงพอต่อประชาชนผู้เข้ารับบริการ จุด
เคาน์เตอร์ควรมีรถวีลแชร์ท่ีให้บริการเป็นของตนเองเนื่องจากปัจจุบันนี้ รถวีลแชร์ดังกล่าวยังใช้ของ
ส่วนกลางของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานีอยู่ และควรมีโทรศัพท์ส านักงานประจ าจุด
เคาน์เตอร์บริการอ าเภอ..ยิ้ม ท้ังนี้เพื่อความสะดวกในการส่ือสารระหว่างประชาชนผู้รับบริการกับ
เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ  

4) ด้านคุณภาพการให้บริการ ปริมาณประชาชนผู้รับบริการมีผลต่อคุณภาพในการให้บริการ 
เนื่องจากบางประเภทงานระยะเวลาในการด าเนินการไม่เป็นไปตามระยะเวลาท่ีแจ้งให้กับประชาชน
ทราบ ท้ังนี้อาจมาจากปริมาณผู้รับบริการเป็นจ านวนมากส่งผลให้การบริการล่าช้าไปด้วย เนื่องจาก
มีข้อจ ากัดทางด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ และส่งผลให้เกิดความไม่พึงพอใจในท่ีสุด ฉะนั้นควรมีการจ ากัด
ปริมาณประชาชนหรือมีการแจ้งช่วงเวลาในการเข้ารับบริการเป็นช่วงเวลา และควรมีการนัดคิว
เป็นการล่วงหน้า เพื่อลดปัญหาดังกล่าว จุดเคาน์เตอร์ควรมีการเพิ่มความเร็วของอินเตอร์เน็ตท่ีใช้ใน
การปฏิบัติงาน เนื่องจากความเร็วดังกล่าวจะมีความล่าช้ากว่าส านักทะเบียนหลัก อีกท้ังระบบถ่ายรูป
ในการท าบัตรประจ าตัวประชาชนมักจะมีการขัดข้องอยู่บ่อยครั้ง ฉะนั้นทางศูนย์บริหารการทะเบียน
ภาค 8 สาขาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ควรมีการตรวจสอบและเปล่ียนอุปกรณ์ท่ีมีการช ารุดให้เป็นอุปกรณ์
ท่ีพร้อมใช้งานและมีคุณภาพสูงกว่า ท้ังนี้เพื่อความพร้อมในการให้บริการประชาชนอย่างแท้จริง 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาในครั้งต่อไป 
 

ในการท าการศึกษาครั้งต่อไป ผู้ศึกษาควรมีการพิจารณาถึงตัวแปรอิสระด้านการบริหาร
เพราะผลท่ีได้ต้องน าไปสู่การปรับปรุงส าหรับการให้บริการ โดมีผู้บริหารในองค์การเข้ามามีบทบาท
ในการก าหนดหลักการให้บริการในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น การประชาสัมพันธ์ จ านวนเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
จ านวนผู้เข้ารับบริการ เป็นต้น 

อีกท้ังควรเพิ่มจ านวนกลุ่มตัวอย่างให้มีปริมาณท่ีเพิ่มมากขึ้น ท้ังนี้เพื่อให้ผลการศึกษาออกมา
ในระดับท่ีน่าเช่ือถือมากกว่าเดิม ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับความพึงพอใจของส านักทะเบียน
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หลัก เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจอย่างแท้จริง และเพื่อทราบเหตุผลท่ีแท้จริงในการเข้ารับบริการ
ของประชาชน เป็นต้น ท้ังนี้เพื่อน าผลการศึกษาดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การในด้าน
การบริการประชาชนต่อไปในอนาคตให้มีคุณภาพและประสิทธิเพิ่มมากขึ้น และประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าอสิระฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาและให้ค าปรึกษาแนะน า
อย่างดียิ่งจาก ศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทุมโฆสิต ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ท่ีได้กรุณาถ่ายทอดความรู้
แนวคิด วิธีการ ค าแนะน า และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดท้ังให้ความเมตตาและก าลังใจ
ตลอดมา ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ในวันน าเสนอการค้นคว้าอิสระ ท่ีท่านได้กรุณาสละเวลาในการให้
ข้อเสนอแนะท่ีมีคุณค่า ซึ่งท าให้การคันคว้าอิสระฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 ขอขอบพระคุณผู้เช่ียวชาญทุกท่านท่ีได้อนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และให้
ข้อเสนอแนะ จนท าให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ 
 ขอขอบคุณบุคลากร ณ จุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอ..ยิ้ม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี 
ทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดียิ่ง 
 ขอขอบคุณเพื่อน ๆ นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รุ่นท่ี 29 ทุกคน ท่ีมีส่วนช่วยเหลือและให้ก าลังใจแก่ผู้เขียนด้วยดี
เสมอมา 
 ท้ายสุด ขอขอบคุณสมาชิกในครอบครัวทุกคน ท่ีให้การสนับสนุนและให้ก าลังใจอย่างดียิ่ง 
ประโยชน์และคุณค่าของการคันคว้าอิสระฉบับนี้ ผู้เขียนขอมอบคุณความดีนี้แก่คุณพ่อ คุณแม่ผู้ให้
ก าเนิดและให้ชีวิตท่ีดีแก่ผู้เขียนตลอดมา 
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ปริมาณงานแล้วไม่สอดคล้องกัน เนื่องจากมีประชาชนเข้ารับบริการในแต่ละวันมีจ านวนมาก จึงท าให้
การบริการขาดคุณภาพไประหว่างการด าเนินงานในแต่ละประเภทงานที่ให้บริการ อีกทั้ง
กรมการปกครองควรมีการจัดอบรมบุคลากรท้ัง 3 ต าแหน่ง อยู่บ่อยครั้ง ท้ังนี้เพื่อการพัฒนาศักยภาพ
การให้บริการท่ีทันแก่สถานการณ์ปัจจุบัน และเพิ่มคุณภาพงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

3) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก จุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอ..ยิ้ม ควรเพิ่มปริมาณท่ีนั่งบริเวณ
จุดคอยรับบริการให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับและให้สอดคล้องกับจ านวนประชาชนท่ีมีปริมาณเพิ่มมาก
ขึ้น ควรมีอุปกรณ์ส านักงาน เช่น ปากกา เป็นต้น ให้เพียงพอต่อประชาชนผู้เข้ารับบริการ จุด
เคาน์เตอร์ควรมีรถวีลแชร์ท่ีให้บริการเป็นของตนเองเนื่องจากปัจจุบันนี้ รถวีลแชร์ดังกล่าวยังใช้ของ
ส่วนกลางของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานีอยู่ และควรมีโทรศัพท์ส านักงานประจ าจุด
เคาน์เตอร์บริการอ าเภอ..ยิ้ม ท้ังนี้เพื่อความสะดวกในการส่ือสารระหว่างประชาชนผู้รับบริการกับ
เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ  

4) ด้านคุณภาพการให้บริการ ปริมาณประชาชนผู้รับบริการมีผลต่อคุณภาพในการให้บริการ 
เนื่องจากบางประเภทงานระยะเวลาในการด าเนินการไม่เป็นไปตามระยะเวลาท่ีแจ้งให้กับประชาชน
ทราบ ท้ังนี้อาจมาจากปริมาณผู้รับบริการเป็นจ านวนมากส่งผลให้การบริการล่าช้าไปด้วย เนื่องจาก
มีข้อจ ากัดทางด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ และส่งผลให้เกิดความไม่พึงพอใจในท่ีสุด ฉะนั้นควรมีการจ ากัด
ปริมาณประชาชนหรือมีการแจ้งช่วงเวลาในการเข้ารับบริการเป็นช่วงเวลา และควรมีการนัดคิว
เป็นการล่วงหน้า เพื่อลดปัญหาดังกล่าว จุดเคาน์เตอร์ควรมีการเพิ่มความเร็วของอินเตอร์เน็ตท่ีใช้ใน
การปฏิบัติงาน เนื่องจากความเร็วดังกล่าวจะมีความล่าช้ากว่าส านักทะเบียนหลัก อีกท้ังระบบถ่ายรูป
ในการท าบัตรประจ าตัวประชาชนมักจะมีการขัดข้องอยู่บ่อยครั้ง ฉะนั้นทางศูนย์บริหารการทะเบียน
ภาค 8 สาขาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ควรมีการตรวจสอบและเปล่ียนอุปกรณ์ท่ีมีการช ารุดให้เป็นอุปกรณ์
ท่ีพร้อมใช้งานและมีคุณภาพสูงกว่า ท้ังนี้เพื่อความพร้อมในการให้บริการประชาชนอย่างแท้จริง 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาในครั้งต่อไป 
 

ในการท าการศึกษาครั้งต่อไป ผู้ศึกษาควรมีการพิจารณาถึงตัวแปรอิสระด้านการบริหาร
เพราะผลท่ีได้ต้องน าไปสู่การปรับปรุงส าหรับการให้บริการ โดมีผู้บริหารในองค์การเข้ามามีบทบาท
ในการก าหนดหลักการให้บริการในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น การประชาสัมพันธ์ จ านวนเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
จ านวนผู้เข้ารับบริการ เป็นต้น 

อีกท้ังควรเพิ่มจ านวนกลุ่มตัวอย่างให้มีปริมาณท่ีเพิ่มมากขึ้น ท้ังนี้เพื่อให้ผลการศึกษาออกมา
ในระดับท่ีน่าเช่ือถือมากกว่าเดิม ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับความพึงพอใจของส านักทะเบียน
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หลัก เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจอย่างแท้จริง และเพื่อทราบเหตุผลท่ีแท้จริงในการเข้ารับบริการ
ของประชาชน เป็นต้น ท้ังนี้เพื่อน าผลการศึกษาดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การในด้าน
การบริการประชาชนต่อไปในอนาคตให้มีคุณภาพและประสิทธิเพิ่มมากขึ้น และประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาและให้ค าปรึกษาแนะน า
อย่างดียิ่งจาก ศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทุมโฆสิต ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ท่ีได้กรุณาถ่ายทอดความรู้
แนวคิด วิธีการ ค าแนะน า และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดท้ังให้ความเมตตาและก าลังใจ
ตลอดมา ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ในวันน าเสนอการค้นคว้าอิสระ ท่ีท่านได้กรุณาสละเวลาในการให้
ข้อเสนอแนะท่ีมีคุณค่า ซึ่งท าให้การคันคว้าอิสระฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 ขอขอบพระคุณผู้เช่ียวชาญทุกท่านท่ีได้อนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และให้
ข้อเสนอแนะ จนท าให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ 
 ขอขอบคุณบุคลากร ณ จุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอ..ยิ้ม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี 
ทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดียิ่ง 
 ขอขอบคุณเพื่อน ๆ นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รุ่นท่ี 29 ทุกคน ท่ีมีส่วนช่วยเหลือและให้ก าลังใจแก่ผู้เขียนด้วยดี
เสมอมา 
 ท้ายสุด ขอขอบคุณสมาชิกในครอบครัวทุกคน ท่ีให้การสนับสนุนและให้ก าลังใจอย่างดียิ่ง 
ประโยชน์และคุณค่าของการคันคว้าอิสระฉบับนี้ ผู้เขียนขอมอบคุณความดีนี้แก่คุณพ่อ คุณแม่ผู้ให้
ก าเนิดและให้ชีวิตท่ีดีแก่ผู้เขียนตลอดมา 
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การให้บริการดา้นสาธารณสขุด้วยระบบแพทยท์างไกล เพื่อลดความแออัดใน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ของสถาบันสุขภาพจิตเด็ก 
และวัยรุ่นภาคใต ้จังหวดัสุราษฎร์ธานี 

 
ขวัญหทัย บุญทิพย์ * 

 
บทคัดย่อ  

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง การให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกล เพื่อลดความแออัด

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการยอมรับของผู้ปกครองของผู้ป่วย ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับ
ของผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลของสถาบัน
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ของผู้ปกครองของผู้ป่วยเกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลของสถาบัน
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative 
Research) ในรูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ก าหนด
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างไว้กับผู้ปกครองของผู้ป่วยของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ีมารับยาเดิมต่อเนื่องจนกว่าจะถึงวันนัดพบแพทย์ครั้งถัดไป ในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ียังคงได้รับบริการด้วยระบบแพทย์ทางไกลอยู่ในปัจจุบัน จ านวน 138 คน 
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากรายช่ือผู้ปกครอง
ของผู้ป่วย วิเคราะห์ข้อมูลพร้อมแสดงค่าสถิติอย่างง่าย ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency 
Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าต่ าสุด (Minimum) ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ค่าเฉล่ีย (𝒙𝒙) รวมถึงวิเคราะห์ทดสอบสมมติฐานเพื่อหาปัจจัย
ท่ีมีผลต่อการยอมรับของผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์
ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้สถิติ t-test และใช้สถิติ 

                                                     
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ 
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สุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการยอมรับของผู้ปกครองของผู้ป่วย ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับ
ของผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลของสถาบัน
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ของผู้ปกครองของผู้ป่วยเกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลของสถาบัน
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative 
Research) ในรูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ก าหนด
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างไว้กับผู้ปกครองของผู้ป่วยของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ีมารับยาเดิมต่อเนื่องจนกว่าจะถึงวันนัดพบแพทย์ครั้งถัดไป ในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ียังคงได้รับบริการด้วยระบบแพทย์ทางไกลอยู่ในปัจจุบัน จ านวน 138 คน 
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากรายช่ือผู้ปกครอง
ของผู้ป่วย วิเคราะห์ข้อมูลพร้อมแสดงค่าสถิติอย่างง่าย ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency 
Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าต่ าสุด (Minimum) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ค่าเฉล่ีย (𝒙𝒙) รวมถึงวิเคราะห์ทดสอบสมมติฐานเพื่อหาปัจจัย
ท่ีมีผลต่อการยอมรับของผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์
ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้สถิติ t-test และใช้สถิติ 
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F-test หรือการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และใช้การวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ .05 (p-value = .05) 

ผลการศึกษาวิจัยปรากฏดังต่อไปนี้ 
1) การยอมรับของผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบ

แพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ผู้ปกครอง
ของผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างมีการยอมรับต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกล
ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 จ าแนก
เป็น (1) การยอมรับด้านความเหมาะสมต่อการใช้งาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.39 
(2) การยอมรับด้านประสิทธิภาพในการใช้งาน อยู่ ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 และ 
(3) การยอมรับด้านความต้ังใจต่อการใช้งาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.26 

2) ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับของผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีต่อการให้บริการด้านสาธารณสุข 
ด้วยระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ 
ระยะทางจากที่ตั้งบ้านเรือนถึงสถานพยาบาล ความคิดเห็นด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ 
ความคิดเห็นด้านประโยชน์จากการใช้งานระบบ และความรู้เกี่ยวกับระบบแพทย์ทางไกล 

3) ปัญหาและอุปสรรคของผู้ปกครองของผู้ป่วยที่เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข
ด้วยระบบแพทย์ทางไกล ได้แก่ (1) เวลานัดหมายการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์
ทางไกลในบางครั้งมีความทับซ้อนกับการส่ือสารกรณีอื่น ๆ (2) การให้บริการด้านสาธารณสุขด้วย
ระบบแพทย์ทางไกลในบางครั้งมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต ท าให้การส่ือสารกับ
แพทย์ท่ีไม่ชัดเจนเท่าท่ีควร (3) การให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลกับผู้ท่ีสูงอายุ
มีความจ าเป็นต้องให้ลูกหลานให้ความช่วยเหลือ และ (4) การให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบ
แพทย์ทางไกลในช่วงเวลาราชการ ส าหรับข้อเสนอแนะของผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีเกี่ยวกับการให้บริการ
ด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกล ได้แก่ (1) การให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์
ทางไกลเป็นการให้บริการท่ีสามารถช่วยลดการเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางข้ามจังหวั ด
ได้เป็นอย่างดี (2) การให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลเป็นทางเลือกท่ีดีในการรักษา
ผู้ป่วย (3) การให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
(4) การให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลเป็นระบบการให้บริการท่ีดี ควรมีการให้
แพทย์มาเยี่ยมเยียนและให้การรักษาผู้ป่วยยังบ้านของผู้ป่วยเพิ่มเติม และ (5) การให้บริการด้าน
สาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง สามารถช่วยให้ผู้ป่วยได้พุดคุยกับ
แพทย์เกี่ยวกับการรักษาโรคได้อย่างเปิดเผยมากยิ่งขึ้น 
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ปัจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารได้มีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบคมนาคม และระบบ
การจัดการสารสนเทศก าลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นได้จากท้ังในประเทศท่ีพัฒนา
แล้วหรือในประเทศท่ีก าลังพัฒนาท่ีมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านต่าง ๆ ท้ังนี้ อาจกล่าวได้ว่า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีการส่ือสารโทรคมนาคม
ที่นับวันยิ่งจะท าให้ระบบต่าง ๆ พัฒนาก้าวหน้าและมีความรวดเร็วมากขึ้น จากอดีตเราเคยใช้
โทรศัพท์ส าหรับพูดติดต่อสื่อสารเท่านั้น แต่ในปัจจุบันเราสามารถใช้โทรศัพท์มือถือเชื่อมต่อกับ
ส่ือสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ได้ ท าให้เห็นท้ังภาพเคล่ือนไหวและได้ยินเสียงของคู่สนทนาของเราในเวลา
เดียวกัน ช่วยให้การติดต่อสื่อสารเป็นเรื ่องสะดวกสบายมากขึ ้น  นอกจากนี้ความกา้วหนา้ทาง
เทคโนโลยีด้านการสื่อสารโทรคมนาคมยังส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ
และด้านอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง รวมถึงด้านการดูแลสุขภาพ ภาครัฐและภาคประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการดูแลสุขภาพผ่านทางเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมยัใหม่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกล่าวได้ว่าการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบบริการทางด้าน
สาธารณสุขประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี ซึ่ง วีณา จิระแพทย์ (2544) กล่าวไว้ว่า การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในระบบบริหารและบริการทางด้านสาธารณสุขก าลังเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในรูปแบบ
ท่ีแตกต่างกันไป เช่น เวชระเบียน ข้อมูลยา การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาล การคิดค่ารักษา 
พยาบาล เป็นต้น เพื่อช่วยลดงานท่ีซ้ าซ้อน ประหยัดเวลา และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ
ผู้มาขอรับบริการ โดยน าความรู้ทางดา้นการพยาบาลและด้านการแพทย์มาผสมผสานกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนระบบบริการทางด้านสาธารณสุข ส่งผลท าให้การบริการทางด้าน
สาธารณสุขมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

ส าหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนระบบบริการทางด้านสาธารณสุข 
ได้มีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมหาวิทยาลัยรังสิต (2563) ระบุไว้ว่า เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2563 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศแพทยสภา ว่าด้วยเรื่องแนวทางปฏิบัติการแพทย์
ทางไกลหรือโทรเวช (Telemedicine) และคลินิกออนไลน์ ที่เป็นบรรทัดฐานส าคัญในการก าหนด
แนวทางการรักษาด้วยระบบทางไกลในอนาคต ท้ังนี้ การแพทย์ทางไกลได้ก่อก าเนิดมาแล้วระยะหนึ่ง 
แต่ยังไม่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมากนัก เนื่องจากข้อจ ากัดและความยุ่งยากด้านเทคโนโลยี 
จนกระท่ังเมื่อมีสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต้ังแต่ปลายปี 
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F-test หรือการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และใช้การวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ .05 (p-value = .05) 

ผลการศึกษาวิจัยปรากฏดังต่อไปนี้ 
1) การยอมรับของผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบ

แพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ผู้ปกครอง
ของผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างมีการยอมรับต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกล
ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 จ าแนก
เป็น (1) การยอมรับด้านความเหมาะสมต่อการใช้งาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.39 
(2) การยอมรับด้านประสิทธิภาพในการใช้งาน อยู่ ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 และ 
(3) การยอมรับด้านความต้ังใจต่อการใช้งาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.26 

2) ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับของผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีต่อการให้บริการด้านสาธารณสุข 
ด้วยระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ 
ระยะทางจากที่ตั้งบ้านเรือนถึงสถานพยาบาล ความคิดเห็นด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ 
ความคิดเห็นด้านประโยชน์จากการใช้งานระบบ และความรู้เกี่ยวกับระบบแพทย์ทางไกล 

3) ปัญหาและอุปสรรคของผู้ปกครองของผู้ป่วยที่เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข
ด้วยระบบแพทย์ทางไกล ได้แก่ (1) เวลานัดหมายการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์
ทางไกลในบางครั้งมีความทับซ้อนกับการส่ือสารกรณีอื่น ๆ (2) การให้บริการด้านสาธารณสุขด้วย
ระบบแพทย์ทางไกลในบางครั้งมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต ท าให้การส่ือสารกับ
แพทย์ท่ีไม่ชัดเจนเท่าท่ีควร (3) การให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลกับผู้ท่ีสูงอายุ
มีความจ าเป็นต้องให้ลูกหลานให้ความช่วยเหลือ และ (4) การให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบ
แพทย์ทางไกลในช่วงเวลาราชการ ส าหรับข้อเสนอแนะของผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีเกี่ยวกับการให้บริการ
ด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกล ได้แก่ (1) การให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์
ทางไกลเป็นการให้บริการท่ีสามารถช่วยลดการเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางข้ามจังหวั ด
ได้เป็นอย่างดี (2) การให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลเป็นทางเลือกท่ีดีในการรักษา
ผู้ป่วย (3) การให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
(4) การให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลเป็นระบบการให้บริการท่ีดี ควรมีการให้
แพทย์มาเยี่ยมเยียนและให้การรักษาผู้ป่วยยังบ้านของผู้ป่วยเพิ่มเติม และ (5) การให้บริการด้าน
สาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง สามารถช่วยให้ผู้ป่วยได้พุดคุยกับ
แพทย์เกี่ยวกับการรักษาโรคได้อย่างเปิดเผยมากยิ่งขึ้น 
 
ค าส าคัญ: ระบบแพทย์ทางไกล Telemedicine  

93 

 

บทน า 
 

ปัจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารได้มีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบคมนาคม และระบบ
การจัดการสารสนเทศก าลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นได้จากท้ังในประเทศท่ีพัฒนา
แล้วหรือในประเทศท่ีก าลังพัฒนาท่ีมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านต่าง ๆ ท้ังนี้ อาจกล่าวได้ว่า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีการส่ือสารโทรคมนาคม
ที่นับวันยิ่งจะท าให้ระบบต่าง ๆ พัฒนาก้าวหน้าและมีความรวดเร็วมากข้ึน จากอดีตเราเคยใช้
โทรศัพท์ส าหรับพูดติดต่อสื่อสารเท่านั้น  แต่ในปัจจุบันเราสามารถใช้โทรศัพท์มือถือเชื่อมต่อกับ
ส่ือสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ได้ ท าให้เห็นท้ังภาพเคล่ือนไหวและได้ยินเสียงของคู่สนทนาของเราในเวลา
เดียวกัน ช่วยให้การติดต่อสื่อสารเป็นเรื ่องสะดวกสบายมากขึ ้น  นอกจากนี้ความกา้วหนา้ทาง
เทคโนโลยีด้านการสื่อสารโทรคมนาคมยังส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ
และด้านอ่ืน ๆ อย่างกว้างขวาง รวมถึงด้านการดูแลสุขภาพ ภาครัฐและภาคประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการดูแลสุขภาพผ่านทางเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมยัใหม่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกล่าวได้ว่าการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบบริการทางด้าน
สาธารณสุขประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี ซึ่ง วีณา จิระแพทย์ (2544) กล่าวไว้ว่า การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในระบบบริหารและบริการทางด้านสาธารณสุขก าลังเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในรูปแบบ
ท่ีแตกต่างกันไป เช่น เวชระเบียน ข้อมูลยา การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาล การคิดค่ารักษา 
พยาบาล เป็นต้น เพื่อช่วยลดงานท่ีซ้ าซ้อน ประหยัดเวลา และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ
ผู้มาขอรับบริการ โดยน าความรู้ทางด้านการพยาบาลและด้านการแพทย์มาผสมผสานกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนระบบบริการทางด้านสาธารณสุข ส่งผลท าให้การบริการทางด้าน
สาธารณสุขมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

ส าหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนระบบบริการทางด้านสาธารณสุข 
ได้มีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมหาวิทยาลัยรังสิต (2563) ระบุไว้ว่า เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2563 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศแพทยสภา ว่าด้วยเรื่องแนวทางปฏิบัติการแพทย์
ทางไกลหรือโทรเวช (Telemedicine) และคลินิกออนไลน์ ที่เป็นบรรทัดฐานส าคัญในการก าหนด
แนวทางการรักษาด้วยระบบทางไกลในอนาคต ท้ังนี้ การแพทย์ทางไกลได้ก่อก าเนิดมาแล้วระยะหนึ่ง 
แต่ยังไม่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมากนัก เนื่องจากข้อจ ากัดและความยุ่งยากด้านเทคโนโลยี 
จนกระท่ังเมื่อมีสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต้ังแต่ปลายปี 
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พ.ศ. 2562 ท่ีทุกคนได้ตระหนักถึงการเพิ่มระยะห่างเพื่อลดความเส่ียงในการติดเช้ือ ไวรัสโคโรนา 
2019 การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) จึงถูกพัฒนาแบบก้าวกระโดด เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วย
ของแพทย์ท่ีมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ท่ียังคงระบาดอยู่ในปัจจุบัน ท้ังนี้ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาผนวกกับการให้บริการ
ทางการแพทย์โดยใช้ระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ท าให้ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ
และผู้ป่วยติดเตียงที่เดินทางไม่สะดวก และกลุ่มผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลสถานพยาบาลได้รับบริการ
ด้านสาธารณสุขโดยบุคลากรผู้เช่ียวชาญทางการแพทย์  เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อส่ือสารหรือ
แลกเปล่ียนข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัย การรักษา และติดตามผลการรักษาภายหลังจาก
การรักษาตัวท่ีโรงพยาบาล ท าให้การรักษาเป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นย าและต่อเนื่อง โดยไม่เสียเวลา
และค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาพบแพทย์ท่ีโรงพยาบาล ส่งผลท าให้ประชากรของประเทศมีสุขภาพท่ีดี
และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถช่วยลดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาลในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อช่วยป้องกันการแพร่กระจายเช้ือดังกล่าว
จากผู้ป่วยมาสู่บุคลากรทางการแพทย์ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาในโรงพยาบาลท่ีขาด
แคลนแพทย์เฉพาะทาง รวมถึงยังช่วยพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ได้อีกด้วย ซึ่งใน
ปัจจุบันได้มีโรงพยาบาลจ านวนมากภายในประเทศไทยท่ีให้การรักษาพยาบาลโดยใช้ระบบแพทย์
ทางไกล โดยเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายและมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่ีโรงพยาบาลดังกล่าว
รับผิดชอบเป็นลูกข่าย ภายใต้การใช้ระบบ Video Conference เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
การรักษาผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุมและท่ัวถึง 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ท่ียังคงระบาดอยู่ใน
ปัจจุบัน สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ มีความจ าเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การรักษาผู้ป่วยให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้ปรับเปล่ียนรูปแบบ
การรักษาโดยเลือกใช้ระบบการแพทย์ทางไกลในกลุ่มผู้ป่วยท่ีมารับยาเดิมต่อเนื่องจนกว่าจะถึงวันนัด
พบแพทย์ครั้งถัดไป ภายใต้การใช้ระบบ Video Conference เพื่อซักประวัติ ติดตามอาการของผู้ป่วย
กับพยาบาล และเข้ามาติดต่อรับยาผ่านช่องรับยาด่วนหรือรับยาผ่านทางไปรษณีย์ เพื่อลดความแออัด
ในการรอคอยของผู้ป่วยดังกล่าวในการมารับบริการจากทางสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ 

จากข้อมูลท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของการรักษาผู้ป่วย
ของสถาบันสุขภาพจิตแห่งนี้โดยใช้ระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine) จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา
ว่า ผู้ปกครองของเด็กและวัยรุ่นซึ่งเป็นผู้ป่วยของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ท่ีได้รับการ
บริการด้วยระบบแพทย์ทางไกลมีการยอมรับการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกล
ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ ่นภาคใต้แห่งนี้อยู ่ในระดับใด มีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการ
ยอมรับของผู้ปกครองท่ีมีต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกล รวมถึงศึกษา

95 

 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของผู้ปกครองของเด็กและวัยรุ่นซึ่งเป็นผู้ป่วยท่ีเกี่ยวกับการให้บริการ
ด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลดังกล่าว ท้ังนี้ เพื่อน าผลการศึกษาท่ีได้ไปใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาศักยภาพการให้บริการระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ของสถาบันสุขภาพจิต
เด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถส่งผล
ท าให้การรักษาผู้ป่วยในสังกัดเป็นไปอย่างถูกต้อง  แม่นย า และมีความต่อเนื่อง น าไปสู่การสร้าง
การยอมรับแก่ผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมารับบริการในการรักษาท่ีมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์  
ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กรต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
1) เพื่อศึกษาการยอมรับของผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วย

ระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับของผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีต่อการให้บริการด้าน

สาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
3) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของผู้ปกครองท่ีมีเกี่ยวกับการให้บริการด้าน

สาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

วิธีการศึกษา 
 
การค้นคว้าอิสระครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบการวิจัย

เชิงส ารวจ (Survey Research) ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ เพื่อศึกษาการให้บริการ
ด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกล เพื่อลดความแออัดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท้ังนี้ ผู้ศึกษาค้นคว้า
อิสระได้ก าหนดรายละเอียดและขั้นตอนการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกศึกษากับผู้ปกครองของเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ซึ่งเป็นผู้ป่วย

ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ีเข้ารับบริการกับทางสถาบัน
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยท่ีมารับยาเดิมต่อเนื่องจนกว่าจะถึงวันนัดพบแพทย์
ครั้งถัดไป ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ียังคงได้รับบริการด้วยระบบแพทย์ทางไกลอยู่ในปัจจุบัน 
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พ.ศ. 2562 ท่ีทุกคนได้ตระหนักถึงการเพิ่มระยะห่างเพื่อลดความเส่ียงในการติดเช้ือ ไวรัสโคโรนา 
2019 การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) จึงถูกพัฒนาแบบก้าวกระโดด เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วย
ของแพทย์ท่ีมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ท่ียังคงระบาดอยู่ในปัจจุบัน ท้ังนี้ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาผนวกกับการให้บริการ
ทางการแพทย์โดยใช้ระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ท าให้ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ
และผู้ป่วยติดเตียงที่เดินทางไม่สะดวก และกลุ่มผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลสถานพยาบาลได้รับบริการ
ด้านสาธารณสุขโดยบุคลากรผู้เช่ียวชาญทางการแพทย์  เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อส่ือสารหรือ
แลกเปล่ียนข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัย การรักษา และติดตามผลการรักษาภายหลังจาก
การรักษาตัวท่ีโรงพยาบาล ท าให้การรักษาเป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นย าและต่อเนื่อง โดยไม่เสียเวลา
และค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาพบแพทย์ท่ีโรงพยาบาล ส่งผลท าให้ประชากรของประเทศมีสุขภาพท่ีดี
และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถช่วยลดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาลในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อช่วยป้องกันการแพร่กระจายเช้ือดังกล่าว
จากผู้ป่วยมาสู่บุคลากรทางการแพทย์ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาในโรงพยาบาลท่ีขาด
แคลนแพทย์เฉพาะทาง รวมถึงยังช่วยพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ได้อีกด้วย ซึ่งใน
ปัจจุบันได้มีโรงพยาบาลจ านวนมากภายในประเทศไทยท่ีให้การรักษาพยาบาลโดยใช้ระบบแพทย์
ทางไกล โดยเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายและมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่ีโรงพยาบาลดังกล่าว
รับผิดชอบเป็นลูกข่าย ภายใต้การใช้ระบบ Video Conference เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
การรักษาผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุมและท่ัวถึง 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ท่ียังคงระบาดอยู่ใน
ปัจจุบัน สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ มีความจ าเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การรักษาผู้ป่วยให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้ปรับเปล่ียนรูปแบบ
การรักษาโดยเลือกใช้ระบบการแพทย์ทางไกลในกลุ่มผู้ป่วยท่ีมารับยาเดิมต่อเนื่องจนกว่าจะถึงวันนัด
พบแพทย์ครั้งถัดไป ภายใต้การใช้ระบบ Video Conference เพื่อซักประวัติ ติดตามอาการของผู้ป่วย
กับพยาบาล และเข้ามาติดต่อรับยาผ่านช่องรับยาด่วนหรือรับยาผ่านทางไปรษณีย์ เพื่อลดความแออัด
ในการรอคอยของผู้ป่วยดังกล่าวในการมารับบริการจากทางสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ 

จากข้อมูลท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของการรักษาผู้ป่วย
ของสถาบันสุขภาพจิตแห่งนี้โดยใช้ระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine) จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา
ว่า ผู้ปกครองของเด็กและวัยรุ่นซึ่งเป็นผู้ป่วยของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ท่ีได้รับการ
บริการด้วยระบบแพทย์ทางไกลมีการยอมรับการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกล
ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ ่นภาคใต้แห่งนี้อยู ่ในระดับใด มีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการ
ยอมรับของผู้ปกครองท่ีมีต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกล รวมถึงศึกษา
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของผู้ปกครองของเด็กและวัยรุ่นซึ่งเป็นผู้ป่วยท่ีเกี่ยวกับการให้บริการ
ด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลดังกล่าว ท้ังนี้ เพื่อน าผลการศึกษาท่ีได้ไปใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาศักยภาพการให้บริการระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ของสถาบันสุขภาพจิต
เด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถส่งผล
ท าให้การรักษาผู้ป่วยในสังกัดเป็นไปอย่างถูกต้อง  แม่นย า และมีความต่อเนื่อง น าไปสู่การสร้าง
การยอมรับแก่ผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมารับบริการในการรักษาท่ีมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์  
ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กรต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
1) เพื่อศึกษาการยอมรับของผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วย

ระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับของผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีต่อการให้บริการด้าน

สาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
3) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของผู้ปกครองท่ีมีเกี่ยวกับการให้บริการด้าน

สาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

วิธีการศึกษา 
 
การค้นคว้าอิสระครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบการวิจัย

เชิงส ารวจ (Survey Research) ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ เพื่อศึกษาการให้บริการ
ด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกล เพื่อลดความแออัดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท้ังนี้ ผู้ศึกษาค้นคว้า
อิสระได้ก าหนดรายละเอียดและขั้นตอนการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกศึกษากับผู้ปกครองของเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ซึ่งเป็นผู้ป่วย

ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ีเข้ารับบริการกับทางสถาบัน
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยท่ีมารับยาเดิมต่อเนื่องจนกว่าจะถึงวันนัดพบแพทย์
ครั้งถัดไป ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ียังคงได้รับบริการด้วยระบบแพทย์ทางไกลอยู่ในปัจจุบัน 



9696 

 

รวมจ านวนทั้งสิ้น 209 คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย ด้วยการค านวณหาขนาด
กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย โดยใช้สูตรของ Yamane (1973) ปรากฏว่าได้จ านวนผู้ปกครองกลุ่มตัวอย่าง
ของการวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ 138 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าหรับเก็บรวบรวม
ข้อมูลกับผู้ปกครองกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย ก าหนดให้มีค าถามท่ีครอบคลุมวัตถุประสงค์ ตัวแปร
อิสระ และตัวแปรตามของการวิจัย โดยแบบสอบถามแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และข้อมูลท่ัวไปของผู้ปกครองตัวอย่าง 
ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความง่ายต่อการใช้งานและประโยชน์จากการใช้งานระบบ

แพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ส่วนท่ี 3 การยอมรับของผู้ปกครองของผู้ปว่ยท่ีมีต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบ

แพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ส่วนท่ี 4 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะของผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีต่อการให้บริการด้าน

สาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
1)  ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบด้วย 
 (1) สถานภาพการสมรส 
 (2) ระดับการศึกษา 
 (3) ระยะทางจากท่ีต้ังบ้านเรือนถึงสถานพยาบาล 
 (4) ความคุ้นเคยกับบุคลากร 
 (5) ความง่ายต่อการใช้งาน 
 (6) ประโยชน์จากการใช้งาน 
 (7) ความรู้เกี่ยวกับระบบแพทย์ทางไกล 
2)  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ การยอมรับการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วย

ระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ด าเนินการน าแบบสอบถามท่ีได้เก็บรวบรวมข้อมูลทุกฉบับมาตรวจสอบความถูกต้องและ

ความสมบูรณ์ (Editing) ท าการลงรหัส (Coding) และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
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1)  การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนท่ีเป็นข้อมูลลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม ข้อมูลท่ัวไป 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความง่ายต่อการใช้งาน ประโยชน์จากการใช้งานระบบแพทย์ทางไกล และ
ระดับการยอมรับของผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์
ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี น าเสนอข้อมูลในรูปตาราง
พร้อมแสดงค่าสถิติอย่างง่าย ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) ค่าร้อย
ละ (Percentage) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าต่ าสุด (Minimum) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: S.D.) และค่าเฉล่ีย (�̅�𝑥) 

2)  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
 เป็นการวิเคราะห์ทดสอบสมมติฐานการวิจัย (Hypothesis Testing) เพื่อหาปัจจัยท่ีมีผล

ต่อการยอมรับของผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกล
ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ใช้สถิติ t-test กับตัวแปรอิสระ
ท่ีแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม และใช้สถิติ F-test หรือการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) กับตัวแปรอิสระท่ีแบ่งกลุ่มต้ังแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป และใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ .05 (p-value = .05) หรือ
ท่ีระดับความเช่ือมั่นทางสถิติร้อยละ 95 

 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง การให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกล เพื่อลดความแออัด

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัยจ าแนกออกเป็น 5 ส่วน ตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

1)  ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครองตัวอย่าง 
 ผลการศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครองของผู้ป่วย

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 138 คน จ าแนกได้ ดังนี้ 
 เพศ พบว่า ผู้ปกครองของผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.77 ส่วน

ท่ีเหลือเป็นเพศชาย ร้อยละ 36.23 
 อายุ พบว่า ผู้ปกครองของผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 41 – 50 ปี ร้อยละ 39.00 

รองลงมามีอายุ 30 – 40 ปี ร้อยละ 31.10 มีอายุเฉล่ีย 44.62 ปี มีอายุมากท่ีสุด 72 ปี และมีอายุน้อย
ท่ีสุด 27 ปี 
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รวมจ านวนทั้งสิ้น 209 คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย ด้วยการค านวณหาขนาด
กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย โดยใช้สูตรของ Yamane (1973) ปรากฏว่าได้จ านวนผู้ปกครองกลุ่มตัวอย่าง
ของการวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ 138 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าหรับเก็บรวบรวม
ข้อมูลกับผู้ปกครองกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย ก าหนดให้มีค าถามท่ีครอบคลุมวัตถุประสงค์ ตัวแปร
อิสระ และตัวแปรตามของการวิจัย โดยแบบสอบถามแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และข้อมูลท่ัวไปของผู้ปกครองตัวอย่าง 
ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความง่ายต่อการใช้งานและประโยชน์จากการใช้งานระบบ

แพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ส่วนท่ี 3 การยอมรับของผู้ปกครองของผู้ปว่ยท่ีมีต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบ

แพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ส่วนท่ี 4 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะของผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีต่อการให้บริการด้าน

สาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
1)  ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบด้วย 
 (1) สถานภาพการสมรส 
 (2) ระดับการศึกษา 
 (3) ระยะทางจากท่ีต้ังบ้านเรือนถึงสถานพยาบาล 
 (4) ความคุ้นเคยกับบุคลากร 
 (5) ความง่ายต่อการใช้งาน 
 (6) ประโยชน์จากการใช้งาน 
 (7) ความรู้เกี่ยวกับระบบแพทย์ทางไกล 
2)  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ การยอมรับการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วย

ระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ด าเนินการน าแบบสอบถามท่ีได้เก็บรวบรวมข้อมูลทุกฉบับมาตรวจสอบความถูกต้องและ

ความสมบูรณ์ (Editing) ท าการลงรหัส (Coding) และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
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1)  การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนท่ีเป็นข้อมูลลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม ข้อมูลท่ัวไป 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความง่ายต่อการใช้งาน ประโยชน์จากการใช้งานระบบแพทย์ทางไกล และ
ระดับการยอมรับของผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์
ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี น าเสนอข้อมูลในรูปตาราง
พร้อมแสดงค่าสถิติอย่างง่าย ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) ค่าร้อย
ละ (Percentage) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าต่ าสุด (Minimum) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: S.D.) และค่าเฉล่ีย (�̅�𝑥) 

2)  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
 เป็นการวิเคราะห์ทดสอบสมมติฐานการวิจัย (Hypothesis Testing) เพื่อหาปัจจัยท่ีมีผล

ต่อการยอมรับของผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกล
ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ใช้สถิติ t-test กับตัวแปรอิสระ
ท่ีแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม และใช้สถิติ F-test หรือการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) กับตัวแปรอิสระท่ีแบ่งกลุ่มต้ังแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป และใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ .05 (p-value = .05) หรือ
ท่ีระดับความเช่ือมั่นทางสถิติร้อยละ 95 

 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง การให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกล เพื่อลดความแออัด

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัยจ าแนกออกเป็น 5 ส่วน ตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

1)  ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครองตัวอย่าง 
 ผลการศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครองของผู้ป่วย

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 138 คน จ าแนกได้ ดังนี้ 
 เพศ พบว่า ผู้ปกครองของผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.77 ส่วน

ท่ีเหลือเป็นเพศชาย ร้อยละ 36.23 
 อายุ พบว่า ผู้ปกครองของผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 41 – 50 ปี ร้อยละ 39.00 

รองลงมามีอายุ 30 – 40 ปี ร้อยละ 31.10 มีอายุเฉล่ีย 44.62 ปี มีอายุมากท่ีสุด 72 ปี และมีอายุน้อย
ท่ีสุด 27 ปี 
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 สถานภาพทางครอบครัว พบว่า ผู้ปกครองของผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพ
สมรส อยู่ด้วยกัน ร้อยละ 55.10 รองลงมามีสถานภาพโสด และหม้าย หย่าร้าง ร้อยละ 26.80 และ 
10.90 ตามล าดับ และน้อยท่ีสุดมีสถานภาพสมรส แยกกันอยู่ ร้อยละ 7.20 

 ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ปกครองของผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ร้อยละ 37.00 รองลงมามีการศึกษาระดับปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา และระดับ
มัธยมศึกษา ร้อยละ 24.60 และ 17.40 ตามล าดับ และน้อยท่ีสุดมีการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูง
กว่า ร้อยละ 8.00 

 อาชีพหลัก พบว่า ผู้ปกครองของผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีเกษตรกรรม (ท าสวน/ท า
ไร่) เป็นอาชีพหลัก ร้อยละ 25.40 รองลงมามีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงาน
บริษัทเป็นอาชีพหลัก ร้อยละ 14.50 และ 13.80 ตามล าดับ และน้อยท่ีสุดมีอาชีพรับจ้างท่ัวไปเป็น
อาชีพหลัก ร้อยละ 9.40 

 รายได้รวมของครอบครัว พบว่า ผู้ปกครองของผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้รวม
ของครอบครัว 250,001 – 500,000 บาทต่อปี ร้อยละ 29.50 รองลงมามีรายได้รวมของครอบครัว 
500,001 – 750,000 และ 100,000 – 250,000 บาทต่อปี ร้อยละ 26.00 และ 21.60 ตามล าดับ มี
รายได้รวมของครอบครัว เฉล่ีย 520,254 บาทต่อปี มากท่ีสุด 1,500,000 บาทต่อปี และน้อยท่ีสุด 
65,000 บาทต่อป ี

 ระยะทางระหว่างท่ีต้ังบ้านเรือนท่ีอยู่อาศัยของครอบครัวท่านกับสถาบันสุขภาพจิตเด็ก
และวัยรุ่นภาคใต้ พบว่า ผู้ปกครองของผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะทาง 20 – 40 กิโลเมตร 
ร้อยละ 39.10 รองลงมามีระยะทางมากกว่า 80 กิโลเมตร และ 41 – 60 กิโลเมตร ร้อยละ 28.70 
และ 14.30 ตามล าดับ มีระยะทางเฉล่ีย 61 กิโลเมตร มากท่ีสุด 180 กิโลเมตร และมีระยะทางน้อย
ท่ีสุด 10 กิโลเมตร 

 เครื่องมือส่ือสารท่ีใช้กับบุคลากรทางการแพทย์ พบว่า ผู้ปกครองของผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ี (สมาร์ทโฟน) ร้อยละ 100.00 รองลงมาใช้แท็บเล็ต ร้อยละ 15.20 และ
น้อยท่ีสุดใช้เครื่องมือส่ือสารของสถานพยาบาลใกล้บ้าน ร้อยละ 12.30 

 การเช่ือมต่อระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ส่ือสารกับบุคลากรทางการแพทย์ พบว่า ผู้ปกครอง
ของผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ี (สมาร์ทโฟน) ของผู้ใช้บริการ
โดยตรง ร้อยละ 98.6 รองลงมาใช้อินเทอร์เน็ตบ้านเช่ือมต่อผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ี (สมาร์ทโฟน) ด้วย
ระบบ Wifi ร้อยละ 42.00 และน้อยท่ีสุดใช้อินเทอร์เน็ตของสถานพยาบาลใกล้บ้านร้อยละ 12.30 

 ประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล พบว่า ผู้ปกครองของผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เคยมีประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ร้อยละ 94.20  ในส่วนที่เหลือไม่เคยมีประสบการณ์
การใช้เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล ร้อยละ 5.80 โดยในส่วนท่ีเคยมีประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล 
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ส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์สนทนาด้วยเสียง/ภาพผ่านแอปพลิเคชันไลน์บนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ร้อยละ 
94.20 รองลงมาเคยมีประสบการณ์การสนทนาด้วยเสียง/ภาพผ่านเฟซบุ๊กบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี และ
ชมการถ่ายทอดสดการขายสินค้าด้วยแอปพลิเคชันต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ ร้อยละ 85.50 และ 
49.30 ตามล าดับ 

ความคุ้นเคยกับบุคลากรทางการแพทย์ พบว่า ผู้ปกครองของผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความคุ้นเคยพอสมควร ร้อยละ 39.90 รองลงมามีความคุ้นเคยน้อย และมีความคุ้นเคยเป็นอย่างดี 
ร้อยละ 33.30 และ 26.80 ตามล าดับ ความรู้เกี่ยวกับระบบแพทย์ทางไกล พบว่า ผู้ปกครองของ
ผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 68.10 ในส่วนท่ีเหลือมีความรู้อยู่ใน
ระดับน้อย ร้อยละ 31.90 

2)  ความคิดเห็นเก่ียวกับความง่ายต่อการใช้งาน และประโยชน์จากการใช้งานระบบ
แพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความง่ายต่อการใช้งาน และประโยชน์จากการใช้งาน
ระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของผู้ปกครอง
ของผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 138 คน จ าแนกได้ ดังนี้ 

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความง่ายต่อการใช้งานระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิต
เด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของผู้ปกครองของผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้ปกครองของ
ผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบค าถามได้คะแนน 22 – 25 คะแนน (เห็นด้วยมากท่ีสุด) ร้อยละ 
50.73 รองลงมาได้คะแนน 18 – 21 คะแนน (เห็นด้วยมาก) และ 10 – 13 คะแนน (เห็นด้วยน้อย) 
ร้อยละ 26.81 และ 21.01 ตามล าดับ ได้คะแนนเฉล่ีย 19.68 คะแนน มากท่ีสุด 25 คะแนน และน้อย
ท่ีสุด 11 คะแนน 

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์จากการใช้งานระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิต
เด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของผู้ปกครองของผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้ปกครองของ
ผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบค าถามได้คะแนน 18 – 21 คะแนน (เห็นด้วยมาก) ร้อยละ 43.48
รองลงมาได้คะแนน 22 – 25 คะแนน (เห็นด้วยมากท่ีสุด) น้อยท่ีสุดได้คะแนน 10 – 13 คะแนน (เห็น
ด้วยน้อย) ร้อยละ 30.43 และ 26.09 ตามล าดับ ได้คะแนนเฉล่ีย 18.75 คะแนน มากท่ีสุด 24 
คะแนน และน้อยท่ีสุด 10 คะแนน 

ส าหรับการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความง่ายต่อการใช้งานและประโยชน์จากการใช้งาน
ระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษา 
พบว่า ผู้ปกครองของผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับความง่ายต่อการใช้งานระบบแพทย์
ทางไกลอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.93 (S.D. = 0.98) ส่วนผลการศึกษาระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับประโยชน์จากการใช้งานระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ 
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 สถานภาพทางครอบครัว พบว่า ผู้ปกครองของผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพ
สมรส อยู่ด้วยกัน ร้อยละ 55.10 รองลงมามีสถานภาพโสด และหม้าย หย่าร้าง ร้อยละ 26.80 และ 
10.90 ตามล าดับ และน้อยท่ีสุดมีสถานภาพสมรส แยกกันอยู่ ร้อยละ 7.20 

 ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ปกครองของผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ร้อยละ 37.00 รองลงมามีการศึกษาระดับปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา และระดับ
มัธยมศึกษา ร้อยละ 24.60 และ 17.40 ตามล าดับ และน้อยท่ีสุดมีการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูง
กว่า ร้อยละ 8.00 

 อาชีพหลัก พบว่า ผู้ปกครองของผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีเกษตรกรรม (ท าสวน/ท า
ไร่) เป็นอาชีพหลัก ร้อยละ 25.40 รองลงมามีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงาน
บริษัทเป็นอาชีพหลัก ร้อยละ 14.50 และ 13.80 ตามล าดับ และน้อยท่ีสุดมีอาชีพรับจ้างท่ัวไปเป็น
อาชีพหลัก ร้อยละ 9.40 

 รายได้รวมของครอบครัว พบว่า ผู้ปกครองของผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้รวม
ของครอบครัว 250,001 – 500,000 บาทต่อปี ร้อยละ 29.50 รองลงมามีรายได้รวมของครอบครัว 
500,001 – 750,000 และ 100,000 – 250,000 บาทต่อปี ร้อยละ 26.00 และ 21.60 ตามล าดับ มี
รายได้รวมของครอบครัว เฉล่ีย 520,254 บาทต่อปี มากท่ีสุด 1,500,000 บาทต่อปี และน้อยท่ีสุด 
65,000 บาทต่อป ี

 ระยะทางระหว่างท่ีต้ังบ้านเรือนท่ีอยู่อาศัยของครอบครัวท่านกับสถาบันสุขภาพจิตเด็ก
และวัยรุ่นภาคใต้ พบว่า ผู้ปกครองของผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะทาง 20 – 40 กิโลเมตร 
ร้อยละ 39.10 รองลงมามีระยะทางมากกว่า 80 กิโลเมตร และ 41 – 60 กิโลเมตร ร้อยละ 28.70 
และ 14.30 ตามล าดับ มีระยะทางเฉล่ีย 61 กิโลเมตร มากท่ีสุด 180 กิโลเมตร และมีระยะทางน้อย
ท่ีสุด 10 กิโลเมตร 

 เครื่องมือส่ือสารท่ีใช้กับบุคลากรทางการแพทย์ พบว่า ผู้ปกครองของผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ี (สมาร์ทโฟน) ร้อยละ 100.00 รองลงมาใช้แท็บเล็ต ร้อยละ 15.20 และ
น้อยท่ีสุดใช้เครื่องมือส่ือสารของสถานพยาบาลใกล้บ้าน ร้อยละ 12.30 

 การเช่ือมต่อระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ส่ือสารกับบุคลากรทางการแพทย์ พบว่า ผู้ปกครอง
ของผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ี (สมาร์ทโฟน) ของผู้ใช้บริการ
โดยตรง ร้อยละ 98.6 รองลงมาใช้อินเทอร์เน็ตบ้านเช่ือมต่อผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ี (สมาร์ทโฟน) ด้วย
ระบบ Wifi ร้อยละ 42.00 และน้อยท่ีสุดใช้อินเทอร์เน็ตของสถานพยาบาลใกล้บ้านร้อยละ 12.30 

 ประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล พบว่า ผู้ปกครองของผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เคยมีประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ร้อยละ 94.20  ในส่วนที่เหลือไม่เคยมีประสบการณ์
การใช้เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล ร้อยละ 5.80 โดยในส่วนท่ีเคยมีประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล 
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ส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์สนทนาด้วยเสียง/ภาพผ่านแอปพลิเคชันไลน์บนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ร้อยละ 
94.20 รองลงมาเคยมีประสบการณ์การสนทนาด้วยเสียง/ภาพผ่านเฟซบุ๊กบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี และ
ชมการถ่ายทอดสดการขายสินค้าด้วยแอปพลิเคชันต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ ร้อยละ 85.50 และ 
49.30 ตามล าดับ 

ความคุ้นเคยกับบุคลากรทางการแพทย์ พบว่า ผู้ปกครองของผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความคุ้นเคยพอสมควร ร้อยละ 39.90 รองลงมามีความคุ้นเคยน้อย และมีความคุ้นเคยเป็นอย่างดี 
ร้อยละ 33.30 และ 26.80 ตามล าดับ ความรู้เกี่ยวกับระบบแพทย์ทางไกล พบว่า ผู้ปกครองของ
ผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 68.10 ในส่วนท่ีเหลือมีความรู้อยู่ใน
ระดับน้อย ร้อยละ 31.90 

2)  ความคิดเห็นเก่ียวกับความง่ายต่อการใช้งาน และประโยชน์จากการใช้งานระบบ
แพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความง่ายต่อการใช้งาน และประโยชน์จากการใช้งาน
ระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของผู้ปกครอง
ของผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 138 คน จ าแนกได้ ดังนี้ 

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความง่ายต่อการใช้งานระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิต
เด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของผู้ปกครองของผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้ปกครองของ
ผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบค าถามได้คะแนน 22 – 25 คะแนน (เห็นด้วยมากท่ีสุด) ร้อยละ 
50.73 รองลงมาได้คะแนน 18 – 21 คะแนน (เห็นด้วยมาก) และ 10 – 13 คะแนน (เห็นด้วยน้อย) 
ร้อยละ 26.81 และ 21.01 ตามล าดับ ได้คะแนนเฉล่ีย 19.68 คะแนน มากท่ีสุด 25 คะแนน และน้อย
ท่ีสุด 11 คะแนน 

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์จากการใช้งานระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิต
เด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของผู้ปกครองของผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้ปกครองของ
ผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบค าถามได้คะแนน 18 – 21 คะแนน (เห็นด้วยมาก) ร้อยละ 43.48
รองลงมาได้คะแนน 22 – 25 คะแนน (เห็นด้วยมากท่ีสุด) น้อยท่ีสุดได้คะแนน 10 – 13 คะแนน (เห็น
ด้วยน้อย) ร้อยละ 30.43 และ 26.09 ตามล าดับ ได้คะแนนเฉล่ีย 18.75 คะแนน มากท่ีสุด 24 
คะแนน และน้อยท่ีสุด 10 คะแนน 

ส าหรับการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความง่ายต่อการใช้งานและประโยชน์จากการใช้งาน
ระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษา 
พบว่า ผู้ปกครองของผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความง่ายต่อการใช้งานระบบแพทย์
ทางไกลอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.93 (S.D. = 0.98) ส่วนผลการศึกษาระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับประโยชน์จากการใช้งานระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ 
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จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ผู้ปกครองของผู้ป่วยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์จากการใช้งานระบบ
แพทย์ทางไกลอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.75 (S.D. = 1.02) 

3)  การยอมรับของผู้ปกครองของผู้ป่วยที่มีต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบ
แพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 ผลการศึกษาการยอมรับของผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีต่อการให้บริการด้านสาธารณสุข
ด้วยระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของ
ผู้ปกครองของผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 138 คน พบว่า ผู้ปกครองของผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ตอบค าถามได้คะแนน 64 – 75 คะแนน (ยอมรับมากที่สุด) ร้อยละ 62.30 รองลงมาได้คะแนน 
52 – 63 คะแนน (ยอมรับมาก) และ 40 – 51 คะแนน (ยอมรับปานกลาง) ร้อยละ 23.20 และ 
14.50 ตามล าดับ ได้คะแนนเฉล่ีย 64.04 คะแนน มากท่ีสุด 75 คะแนน และน้อยท่ีสุด 44 คะแนน 

 ส าหรับการศึกษาระดับการยอมรับของผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีต่อการให้บริการด้าน
สาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ผลการศึกษา พบว่า ผู้ปกครองของผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างมีการยอมรับท่ีมีต่อการให้บริการด้าน
สาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.27 (S.D. = 0.76) จ าแนกเป็น การยอมรับด้านความเหมาะสมต่อ
การใช้งาน การยอมรับด้านประสิทธิภาพในการใช้งาน และ การยอมรับด้านความต้ังใจต่อการใช้งาน 
อยู่ในระดับมากท่ีสุดท้ัง 3 ด้าน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.39 (S.D. = 0.75), 4.35 (S.D. = 0.73) และ 4.26 
(S.D. = 0.81) ตามล าดับ 

4)  ปัจจัยที่ มีผลต่อการยอมรับของผู้ปกครองของผู้ป่วยที่ มีต่อการให้บริการด้าน
สาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จั งหวัด
สุราษฎร์ธานี 

 การเปรียบเทียบการยอมรับของผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีต่อการให้บริการด้านสาธารณสุข
ด้วยระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีระหว่างกลุ่ม
ผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีสถานภาพทางครอบครัวต่างกัน ผลการศึกษา พบว่า ผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมี
สถานภาพทางครอบครัวต่างกัน มีการยอมรับต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์
ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่แตกต่างกัน 

 การเปรียบเทียบการยอมรับของผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีต่อการให้บริการด้านสาธารณสุข
ด้วยระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีระหว่างกลุ่ม
ผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน ผลการศึกษา พบว่า ผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีการยอมรับต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลของสถาบัน
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่แตกต่างกัน 

101 

 

 การเปรียบเทียบการยอมรับของผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีต่อการให้บริการด้านสาธารณสุข
ด้วยระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีระหว่างกลุ่ม
ผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีระยะทางจากท่ีต้ังบ้านเรือนถึงสถานพยาบาลต่างกัน ผู้ศึกษาได้แบ่งระยะทาง
จากที่ตั้งบ้านเรือนถึงสถานพยาบาลของผู้ปกครองของผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
(1) ผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีระยะทางจากท่ีต้ังบ้านเรือนถึงสถานพยาบาลใกล้ (10 – 65 กิโลเมตร) 
(2) ผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีระยะทางจากท่ีต้ังบ้านเรือนถึงสถานพยาบาลปานกลาง (70 – 120 
กิโลเมตร) และ (3) ผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีระยะทางจากท่ีต้ังบ้านเรือนถึงสถานพยาบาลไกล (130 – 
180 กิโลเมตร) ผลการศึกษา พบว่า ผู้ปกครองของผู้ป่วย ท่ีมีระยะทางจากท่ีต้ังบ้านเรือนถึง
สถานพยาบาลต่างกัน มีการยอมรับต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลของ
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 เมื่อน าระยะทางจากท่ีต้ังบ้านเรือนถึงสถานพยาบาลของผู้ปกครองของผู้ป่วยกลุ่ม
ตัวอย่างมาทดสอบเปรียบเทียบการยอมรับท่ีมีต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์
ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ าแนกเป็นรายคู่ พบว่า  

 (1) การยอมรับระหว่างกลุ่มผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีระยะทางจากท่ีต้ังบ้านเรือนถึง
สถานพยาบาลใกล้ กับผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีระยะทางจากท่ีต้ังบ้านเรือนถึงสถานพยาบาลปานกลาง 
มีการยอมรับต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็ก
และวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 (2) การยอมรับระหว่างกลุ่มผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีระยะทางจากท่ีต้ังบ้านเรือนถึง
สถานพยาบาลใกล้ กับผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีระยะทางจากท่ีต้ังบ้านเรือนถึงสถานพยาบาลไกล 
มีการยอมรับต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็ก
และวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 (3) การยอมรับระหว่างกลุ่มผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีระยะทางจากท่ีต้ังบ้านเรือนถึง
สถานพยาบาลปานกลาง กับผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีระยะทางจากท่ีต้ังบ้านเรือนถึงสถานพยาบาลไกล 
มีการยอมรับต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็ก
และวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่แตกต่างกัน 

 การเปรียบเทียบการยอมรับของผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีต่อการให้บริการด้านสาธารณสุข
ด้วยระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีระหว่างกลุ่ม
ผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีความคุ้นเคยกับบุคลากรต่างกัน ผลการศึกษา พบว่า ผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมี
ความคุ้นเคยกับบุคลากรต่างกัน มีการยอมรับต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์
ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่แตกต่างกัน 
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จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ผู้ปกครองของผู้ป่วยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์จากการใช้งานระบบ
แพทย์ทางไกลอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.75 (S.D. = 1.02) 

3)  การยอมรับของผู้ปกครองของผู้ป่วยที่มีต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบ
แพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 ผลการศึกษาการยอมรับของผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีต่อการให้บริการด้านสาธารณสุข
ด้วยระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของ
ผู้ปกครองของผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 138 คน พบว่า ผู้ปกครองของผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ตอบค าถามได้คะแนน 64 – 75 คะแนน (ยอมรับมากที่สุด) ร้อยละ 62.30 รองลงมาได้คะแนน 
52 – 63 คะแนน (ยอมรับมาก) และ 40 – 51 คะแนน (ยอมรับปานกลาง) ร้อยละ 23.20 และ 
14.50 ตามล าดับ ได้คะแนนเฉล่ีย 64.04 คะแนน มากท่ีสุด 75 คะแนน และน้อยท่ีสุด 44 คะแนน 

 ส าหรับการศึกษาระดับการยอมรับของผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีต่อการให้บริการด้าน
สาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ผลการศึกษา พบว่า ผู้ปกครองของผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างมีการยอมรับท่ีมีต่อการให้บริการด้าน
สาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.27 (S.D. = 0.76) จ าแนกเป็น การยอมรับด้านความเหมาะสมต่อ
การใช้งาน การยอมรับด้านประสิทธิภาพในการใช้งาน และ การยอมรับด้านความต้ังใจต่อการใช้งาน 
อยู่ในระดับมากท่ีสุดท้ัง 3 ด้าน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.39 (S.D. = 0.75), 4.35 (S.D. = 0.73) และ 4.26 
(S.D. = 0.81) ตามล าดับ 

4)  ปัจจัยที่ มีผลต่อการยอมรับของผู้ปกครองของผู้ป่วยที่ มีต่อการให้บริการด้าน
สาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จั งหวัด
สุราษฎร์ธานี 

 การเปรียบเทียบการยอมรับของผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีต่อการให้บริการด้านสาธารณสุข
ด้วยระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีระหว่างกลุ่ม
ผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีสถานภาพทางครอบครัวต่างกัน ผลการศึกษา พบว่า ผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมี
สถานภาพทางครอบครัวต่างกัน มีการยอมรับต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์
ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่แตกต่างกัน 

 การเปรียบเทียบการยอมรับของผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีต่อการให้บริการด้านสาธารณสุข
ด้วยระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีระหว่างกลุ่ม
ผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน ผลการศึกษา พบว่า ผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีการยอมรับต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลของสถาบัน
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่แตกต่างกัน 
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 การเปรียบเทียบการยอมรับของผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีต่อการให้บริการด้านสาธารณสุข
ด้วยระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีระหว่างกลุ่ม
ผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีระยะทางจากท่ีต้ังบ้านเรือนถึงสถานพยาบาลต่างกัน ผู้ศึกษาได้แบ่งระยะทาง
จากที่ตั้งบ้านเรือนถึงสถานพยาบาลของผู้ปกครองของผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
(1) ผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีระยะทางจากท่ีต้ังบ้านเรือนถึงสถานพยาบาลใกล้ (10 – 65 กิโลเมตร) 
(2) ผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีระยะทางจากท่ีต้ังบ้านเรือนถึงสถานพยาบาลปานกลาง (70 – 120 
กิโลเมตร) และ (3) ผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีระยะทางจากท่ีต้ังบ้านเรือนถึงสถานพยาบาลไกล (130 – 
180 กิโลเมตร) ผลการศึกษา พบว่า ผู้ปกครองของผู้ป่วย ท่ีมีระยะทางจากท่ีต้ังบ้านเรือนถึง
สถานพยาบาลต่างกัน มีการยอมรับต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลของ
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 เมื่อน าระยะทางจากท่ีต้ังบ้านเรือนถึงสถานพยาบาลของผู้ปกครองของผู้ป่วยกลุ่ม
ตัวอย่างมาทดสอบเปรียบเทียบการยอมรับท่ีมีต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์
ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ าแนกเป็นรายคู่ พบว่า  

 (1) การยอมรับระหว่างกลุ่มผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีระยะทางจากท่ีต้ังบ้านเรือนถึง
สถานพยาบาลใกล้ กับผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีระยะทางจากท่ีต้ังบ้านเรือนถึงสถานพยาบาลปานกลาง 
มีการยอมรับต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็ก
และวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 (2) การยอมรับระหว่างกลุ่มผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีระยะทางจากท่ีต้ังบ้านเรือนถึง
สถานพยาบาลใกล้ กับผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีระยะทางจากท่ีต้ังบ้านเรือนถึงสถานพยาบาลไกล 
มีการยอมรับต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็ก
และวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 (3) การยอมรับระหว่างกลุ่มผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีระยะทางจากท่ีต้ังบ้านเรือนถึง
สถานพยาบาลปานกลาง กับผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีระยะทางจากท่ีต้ังบ้านเรือนถึงสถานพยาบาลไกล 
มีการยอมรับต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็ก
และวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่แตกต่างกัน 

 การเปรียบเทียบการยอมรับของผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีต่อการให้บริการด้านสาธารณสุข
ด้วยระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีระหว่างกลุ่ม
ผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีความคุ้นเคยกับบุคลากรต่างกัน ผลการศึกษา พบว่า ผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมี
ความคุ้นเคยกับบุคลากรต่างกัน มีการยอมรับต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์
ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่แตกต่างกัน 
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 การเปรียบเทียบการยอมรับของผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีต่อการให้บริการด้านสาธารณสุข
ด้วยระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ระหว่าง
กลุ่มผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีความคิดเห็นด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบต่างกัน ผู้ศึกษาได้แบ่ง
ความคิดเห็นด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบของผู้ปกครองของผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ (1) ผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีความคิดเห็นท่ีเห็นด้วยน้อยต่อความง่ายต่อการใช้งานระบบ (1 – 
12 คะแนน) และ (2) ผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีความคิดเห็นท่ีเห็นด้วยมากต่อความง่ายต่อการใช้งาน
ระบบ (13 – 25 คะแนน) ผลการศึกษา พบว่า ผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีความคิดเห็นด้านความง่ายต่อ
การใช้งานระบบต่างกัน มีการยอมรับต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลของ
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 การเปรียบเทียบการยอมรับของผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีต่อการให้บริการด้านสาธารณสุข
ด้วยระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ระหว่าง
กลุ่มผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีความคิดเห็นประโยชน์จากการใช้งานระบบต่างกัน ผู้ศึกษาได้แบ่งความ
คิดเห็นด้านประโยชน์จากการใช้งานระบบของผู้ปกครองของผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ (1) ผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีความคิดเห็นท่ีเห็นด้วยน้อยต่อประโยชน์จากการใช้งานระบบ (1 – 
12 คะแนน) และ (2) ผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีความคิดเห็นท่ีเห็นด้วยมากต่อประโยชน์จากการใช้งาน
ระบบ (13 – 25 คะแนน) ผลการศึกษา พบว่า ผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีความคิดเห็นด้านประโยชน์
จากการใช้งานระบบต่างกัน มีการยอมรับต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกล
ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 การเปรียบเทียบการยอมรับของผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีต่อการให้บริการด้านสาธารณสุข
ด้วยระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ระหว่าง
กลุ่มผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีความรู้เกี่ยวกับระบบแพทย์ทางไกลระบบต่างกัน ผู้ศึกษาได้แบ่งความรู้
เกี่ยวกับระบบแพทย์ทางไกลของผู้ปกครองของผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) ผู้ปกครอง
ของผู้ป่วยท่ีมีความรู้เกี่ยวกับระบบแพทย์ทางไกลน้อย (1 – 5 คะแนน) และ (2) ผู้ปกครองของผู้ป่วย
ท่ีมีความรู้เกี่ยวกับระบบแพทย์ทางไกลมาก (6 – 8 คะแนน) ผลการศึกษา พบว่า ผู้ปกครองของผู้ป่วย
ท่ีมีความรู้เกี่ยวกับระบบแพทย์ทางไกลต่างกัน มีการยอมรับต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วย
ระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

5)  การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเพื่อทดสอบปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับของผู้ปกครองของ
ผู้ป่วยที่มีต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและ
วัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเพื่อทดสอบปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับของผู้ปกครองของ
ผู้ป่วยท่ีมีต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและ
วัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปรากฏรายละเอียดตามตาราง 

 

ตารางท่ี 1  การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเพื่อทดสอบปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับของผู้ปกครองของ
ผู้ป่วยท่ีมีต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลของสถาบัน
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในรูปคะแนนดิบ (B) และคะแนน
มาตรฐาน (Beta) ของสมการ 

 
Model B Std. 

Error 
Beta t p-value 

(Constant) 1.973 .118  16.735 < 0.001 
สถานภาพการสมรส -.008 .024 -0.12 -.337 .737 
ระดับการศึกษา -.004 .024 -.005 -.146 .884 
ระยะทางจากท่ีต้ังบ้านเรือนถึงสถานพยาบาล .236 .034 .269 6.875 < 0.001 
ความคุ้นเคยกับบุคลากร .007 .026 .010 .275 .784 
ความง่ายต่อการใช้งาน .584 .099 .410 5.904 < 0.001 
ประโยชน์จากการใช้งาน .272 .122 .206 2.230 .027 
ความรู้เกี่ยวกับระบบแพทย์ทางไกล .265 .089 .212 2.978 .003 
R = .921 R2 = .848 Std. Error = .233 F = 103.329 p-value = < 0.001 

 
จากตารางพบว่า ระยะทางจากท่ีต้ังบ้านเรือนถึงสถานพยาบาล ความง่ายต่อการใช้งาน 

ประโยชน์จากการใช้งาน และความรู้เกี่ยวกับระบบแพทย์ทางไกล เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับของ
ผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลของสถาบัน
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ร้อยละ  84.80 (R2 = .848) มีความคลาด
เคล่ือนร้อยละ 23.30 จึงเป็นการยอมรับสมมติฐานท่ีว่า ผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีระยะทางจากท่ีต้ัง
บ้านเรือนถึงสถานพยาบาล ความง่ายต่อการใช้งาน ประโยชน์จากการใช้งาน และท่ีมีความรู้เกี่ยวกับ
ระบบแพทย์ทางไกลต่างกัน มีการยอมรับต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกล
ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน 

6)  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของผู้ปกครองของผู้ป่วยที่มีต่อการให้บริการด้าน
สาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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 การเปรียบเทียบการยอมรับของผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีต่อการให้บริการด้านสาธารณสุข
ด้วยระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ระหว่าง
กลุ่มผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีความคิดเห็นด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบต่างกัน ผู้ศึกษาได้แบ่ง
ความคิดเห็นด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบของผู้ปกครองของผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ (1) ผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีความคิดเห็นท่ีเห็นด้วยน้อยต่อความง่ายต่อการใช้งานระบบ (1 – 
12 คะแนน) และ (2) ผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีความคิดเห็นท่ีเห็นด้วยมากต่อความง่ายต่อการใช้งาน
ระบบ (13 – 25 คะแนน) ผลการศึกษา พบว่า ผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีความคิดเห็นด้านความง่ายต่อ
การใช้งานระบบต่างกัน มีการยอมรับต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลของ
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 การเปรียบเทียบการยอมรับของผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีต่อการให้บริการด้านสาธารณสุข
ด้วยระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ระหว่าง
กลุ่มผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีความคิดเห็นประโยชน์จากการใช้งานระบบต่างกัน ผู้ศึกษาได้แบ่งความ
คิดเห็นด้านประโยชน์จากการใช้งานระบบของผู้ปกครองของผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ (1) ผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีความคิดเห็นท่ีเห็นด้วยน้อยต่อประโยชน์จากการใช้งานระบบ (1 – 
12 คะแนน) และ (2) ผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีความคิดเห็นท่ีเห็นด้วยมากต่อประโยชน์จากการใช้งาน
ระบบ (13 – 25 คะแนน) ผลการศึกษา พบว่า ผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีความคิดเห็นด้านประโยชน์
จากการใช้งานระบบต่างกัน มีการยอมรับต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกล
ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 การเปรียบเทียบการยอมรับของผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีต่อการให้บริการด้านสาธารณสุข
ด้วยระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ระหว่าง
กลุ่มผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีความรู้เกี่ยวกับระบบแพทย์ทางไกลระบบต่างกัน ผู้ศึกษาได้แบ่งความรู้
เกี่ยวกับระบบแพทย์ทางไกลของผู้ปกครองของผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) ผู้ปกครอง
ของผู้ป่วยท่ีมีความรู้เกี่ยวกับระบบแพทย์ทางไกลน้อย (1 – 5 คะแนน) และ (2) ผู้ปกครองของผู้ป่วย
ท่ีมีความรู้เกี่ยวกับระบบแพทย์ทางไกลมาก (6 – 8 คะแนน) ผลการศึกษา พบว่า ผู้ปกครองของผู้ป่วย
ท่ีมีความรู้เกี่ยวกับระบบแพทย์ทางไกลต่างกัน มีการยอมรับต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วย
ระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

5)  การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเพื่อทดสอบปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับของผู้ปกครองของ
ผู้ป่วยที่มีต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและ
วัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเพื่อทดสอบปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับของผู้ปกครองของ
ผู้ป่วยท่ีมีต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและ
วัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปรากฏรายละเอียดตามตาราง 

 

ตารางท่ี 1  การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเพื่อทดสอบปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับของผู้ปกครองของ
ผู้ป่วยท่ีมีต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลของสถาบัน
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในรูปคะแนนดิบ (B) และคะแนน
มาตรฐาน (Beta) ของสมการ 

 
Model B Std. 

Error 
Beta t p-value 

(Constant) 1.973 .118  16.735 < 0.001 
สถานภาพการสมรส -.008 .024 -0.12 -.337 .737 
ระดับการศึกษา -.004 .024 -.005 -.146 .884 
ระยะทางจากท่ีต้ังบ้านเรือนถึงสถานพยาบาล .236 .034 .269 6.875 < 0.001 
ความคุ้นเคยกับบุคลากร .007 .026 .010 .275 .784 
ความง่ายต่อการใช้งาน .584 .099 .410 5.904 < 0.001 
ประโยชน์จากการใช้งาน .272 .122 .206 2.230 .027 
ความรู้เกี่ยวกับระบบแพทย์ทางไกล .265 .089 .212 2.978 .003 
R = .921 R2 = .848 Std. Error = .233 F = 103.329 p-value = < 0.001 

 
จากตารางพบว่า ระยะทางจากท่ีต้ังบ้านเรือนถึงสถานพยาบาล ความง่ายต่อการใช้งาน 

ประโยชน์จากการใช้งาน และความรู้เกี่ยวกับระบบแพทย์ทางไกล เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับของ
ผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลของสถาบัน
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ร้อยละ  84.80 (R2 = .848) มีความคลาด
เคล่ือนร้อยละ 23.30 จึงเป็นการยอมรับสมมติฐานท่ีว่า ผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีระยะทางจากท่ีต้ัง
บ้านเรือนถึงสถานพยาบาล ความง่ายต่อการใช้งาน ประโยชน์จากการใช้งาน และท่ีมีความรู้เกี่ยวกับ
ระบบแพทย์ทางไกลต่างกัน มีการยอมรับต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกล
ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน 

6)  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของผู้ปกครองของผู้ป่วยที่มีต่อการให้บริการด้าน
สาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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 การศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะของผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีต่อการให้บริการ
ด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เป็นการรวบรวมข้อมูลการตอบค าถามของผู้ปกครองของผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างจากค าถามส่วนท่ี 4 ของ
แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ผู้ปกครองของผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็ก
และวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถสรุปประเด็นท่ีส าคัญสูงสุด 5 อันดับแรก ดังต่อไปนี้ 

 (1)  ปัญหาและอุปสรรคของผู้ปกครองของผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่าง 

  (1.1) เวลานัดหมายการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกล 
ในบางครั้งอาจมีความทับซ้อนกับการส่ือสารกรณีอื่น ๆ แต่โดยรวมถือว่าก่อให้เกิดผลดีมากกว่า
ผลเสีย จึงเกิดความประทับใจต่อการให้บริการเป็นอย่างมาก 

  (1.2) การให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลในบางครั้งมีข้อจ ากัด
เกี่ยวกับเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต ท าให้ได้ยินการให้บริการจากแพทย์ท่ีไม่ชัดเจนเท่าท่ีควร 

  (1.3) เวลานัดหมายจากแพทย์ในการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์
ทางไกลในบางครั้งตรงกับเวลาเรียนออนไลน์ของเด็กนักเรียน จึงส่งผลให้เป็นอุปสรรคอยู่บ้าง
ในบางครั้ง 

  (1.4) การให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลกับผู้สูงอายุ มีความ
จ าเป็นท่ีจะต้องให้ลูกหลานให้ความช่วยเหลือ ถ้าเป็นช่วงเวลาท่ีลูกหลานไม่อยู่บ้านหรือไปท างานอาจ
ท าให้เกิดความไม่สะดวกบ้าง แต่ในท่ีสุดผู้สูงอายุก็สามารถเรียนรู้การส่ือสารผ่านแอพพลิเคช่ันไลน์ได้ 

  (1.5) การให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลเป็นการให้บริการใน
ช่วงเวลาราชการ จึงเกิดปัญหาบ้างในบางกรณี แต่ก็สามารถก่อให้เกิดความสะดวกกว่าการท่ีผู้ป่วย
ต้องเดินทางมาสถานพยาบาลจากต่างจังหวัด 

 (2)  ข้อเสนอแนะของผู้ปกครองของผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่าง 

  (2.1) การให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลเป็นการให้บริการท่ีดี
อย่างมาก สามารถช่วยลดการเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางข้ามจังหวัดได้เป็นอย่างดี 

  (2.2) การให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลเป็นทางเลือกท่ีดีของ
ผู้ปกครองของผู้ป่วยในการติดต่อเพื่อรับการรักษาผู้ป่วยกับสถานพยาบาล 

  (2.3) อยากให้มีการด าเนินการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกล
อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จะดีขึ้น เนื่องจากช่วย
ลดความแออัดในโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี และสามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
ของผู้ป่วยลงได้เป็นอย่างมาก เช่น จากเดิมท่ีใช้เวลาครึ่งวัน เปล่ียนเป็นนัดเวลาพูดคุยรักษาอาการ
ทางไกลและสามารถรอรับยาท่ีจัดส่งมายังบ้านได้โดยสะดวก 
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  (2.4) การให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลเป็นระบบการให้บริการ
ท่ีดี หากเป็นไปได้ในอนาคตอยากให้แพทย์มาเย่ียมเยียนและให้การรักษาผู้ป่วยยังบ้านของผู้ป่วยด้วย 

  (2.5) อยากให้มีการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลต่อไปอย่าง
ต่อเนื่อง สามารถช่วยให้ผู้ป่วยได้พุดคุยกับคุณแพทย์เกี่ยวกับการรักษาโรคอย่างเปิดเผยได้มากยิ่งขึ้น 

 
สรุปผลการศึกษา 

 
การยอมรับของผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์

ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สรุปได้ว่า ผู้ปกครองของ
ผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างมีการยอมรับท่ีมีต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลของ
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.27 จ าแนกเป็น 

1)  การยอมรับด้านความเหมาะสมต่อการใช้งาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.39  
2)  การยอมรับด้านประสิทธิภาพในการใช้งาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.35 
3)  การยอมรับด้านความต้ังใจต่อการใช้งาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.26 
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับของผู้ปกครองของผู้ป่วยที่มีต่อการให้บริการด้านสาธารณสุข 

ด้วยระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สรุปได้ว่า 
ระยะทางจากท่ีต้ังบ้านเรือนถึงสถานพยาบาล ความคิดเห็นด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ ความคิดเห็น
ด้านประโยชน์จากการใช้งานระบบ และความรู้เกี่ยวกับระบบแพทย์ทางไกล เป็นปัจจัยที่มีผลต่อ
การยอมรับของผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีต่อการให้บริการด้านสาธารณสุข ด้วยระบบแพทย์ทางไกลของ
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะของผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีเกี่ยวกับการให้บริการด้าน
สาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สรุปได้ดังนี้ 

1)  ปัญหาและอุปสรรคของผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีเกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วย
ระบบแพทย์ทางไกล ได้แก่ (1) เวลานัดหมายการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกล
ในบางครั้งมีความทับซ้อนกับการส่ือสารกรณีอื่น ๆ (2) การให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์
ทางไกลในบางครั้งมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต ท าให้การส่ือสารกับแพทย์ท่ีไม่ชัดเจน
เท่าท่ีควร (3) เวลานัดหมายการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลจากแพทย์บางครั้ง
ตรงกับเวลาเรียนออนไลน์ของเด็กนักเรียน (4) การให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกล
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 การศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะของผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีต่อการให้บริการ
ด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เป็นการรวบรวมข้อมูลการตอบค าถามของผู้ปกครองของผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างจากค าถามส่วนท่ี 4 ของ
แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ผู้ปกครองของผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็ก
และวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถสรุปประเด็นท่ีส าคัญสูงสุด 5 อันดับแรก ดังต่อไปนี้ 

 (1)  ปัญหาและอุปสรรคของผู้ปกครองของผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่าง 

  (1.1) เวลานัดหมายการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกล 
ในบางครั้งอาจมีความทับซ้อนกับการส่ือสารกรณีอื่น ๆ แต่โดยรวมถือว่าก่อให้เกิดผลดีมากกว่า
ผลเสีย จึงเกิดความประทับใจต่อการให้บริการเป็นอย่างมาก 

  (1.2) การให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลในบางครั้งมีข้อจ ากัด
เกี่ยวกับเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต ท าให้ได้ยินการให้บริการจากแพทย์ท่ีไม่ชัดเจนเท่าท่ีควร 

  (1.3) เวลานัดหมายจากแพทย์ในการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์
ทางไกลในบางครั้งตรงกับเวลาเรียนออนไลน์ของเด็กนักเรียน จึงส่งผลให้เป็นอุปสรรคอยู่บ้าง
ในบางครั้ง 

  (1.4) การให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลกับผู้สูงอายุ มีความ
จ าเป็นท่ีจะต้องให้ลูกหลานให้ความช่วยเหลือ ถ้าเป็นช่วงเวลาท่ีลูกหลานไม่อยู่บ้านหรือไปท างานอาจ
ท าให้เกิดความไม่สะดวกบ้าง แต่ในท่ีสุดผู้สูงอายุก็สามารถเรียนรู้การส่ือสารผ่านแอพพลิเคช่ันไลน์ได้ 

  (1.5) การให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลเป็นการให้บริการใน
ช่วงเวลาราชการ จึงเกิดปัญหาบ้างในบางกรณี แต่ก็สามารถก่อให้เกิดความสะดวกกว่าการท่ีผู้ป่วย
ต้องเดินทางมาสถานพยาบาลจากต่างจังหวัด 

 (2)  ข้อเสนอแนะของผู้ปกครองของผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่าง 

  (2.1) การให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลเป็นการให้บริการท่ีดี
อย่างมาก สามารถช่วยลดการเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางข้ามจังหวัดได้เป็นอย่างดี 

  (2.2) การให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลเป็นทางเลือกท่ีดีของ
ผู้ปกครองของผู้ป่วยในการติดต่อเพื่อรับการรักษาผู้ป่วยกับสถานพยาบาล 

  (2.3) อยากให้มีการด าเนินการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกล
อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จะดีขึ้น เนื่องจากช่วย
ลดความแออัดในโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี และสามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
ของผู้ป่วยลงได้เป็นอย่างมาก เช่น จากเดิมท่ีใช้เวลาครึ่งวัน เปล่ียนเป็นนัดเวลาพูดคุยรักษาอาการ
ทางไกลและสามารถรอรับยาท่ีจัดส่งมายังบ้านได้โดยสะดวก 
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  (2.4) การให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลเป็นระบบการให้บริการ
ท่ีดี หากเป็นไปได้ในอนาคตอยากให้แพทย์มาเย่ียมเยียนและให้การรักษาผู้ป่วยยังบ้านของผู้ป่วยด้วย 

  (2.5) อยากให้มีการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลต่อไปอย่าง
ต่อเนื่อง สามารถช่วยให้ผู้ป่วยได้พุดคุยกับคุณแพทย์เกี่ยวกับการรักษาโรคอย่างเปิดเผยได้มากยิ่งขึ้น 

 
สรุปผลการศึกษา 

 
การยอมรับของผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์

ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สรุปได้ว่า ผู้ปกครองของ
ผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างมีการยอมรับท่ีมีต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลของ
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.27 จ าแนกเป็น 

1)  การยอมรับด้านความเหมาะสมต่อการใช้งาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.39  
2)  การยอมรับด้านประสิทธิภาพในการใช้งาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.35 
3)  การยอมรับด้านความต้ังใจต่อการใช้งาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.26 
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับของผู้ปกครองของผู้ป่วยที่มีต่อการให้บริการด้านสาธารณสุข 

ด้วยระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สรุปได้ว่า 
ระยะทางจากท่ีต้ังบ้านเรือนถึงสถานพยาบาล ความคิดเห็นด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ ความคิดเห็น
ด้านประโยชน์จากการใช้งานระบบ และความรู้เกี่ยวกับระบบแพทย์ทางไกล เป็นปัจจัยที่มีผลต่อ
การยอมรับของผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีมีต่อการให้บริการด้านสาธารณสุข ด้วยระบบแพทย์ทางไกลของ
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะของ ผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีเกี่ยวกับการให้บริการด้าน
สาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สรุปได้ดังนี้ 

1)  ปัญหาและอุปสรรคของผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีเกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วย
ระบบแพทย์ทางไกล ได้แก่ (1) เวลานัดหมายการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกล
ในบางครั้งมีความทับซ้อนกับการส่ือสารกรณีอื่น ๆ (2) การให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์
ทางไกลในบางครั้งมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต ท าให้การส่ือสารกับแพทย์ท่ีไม่ชัดเจน
เท่าท่ีควร (3) เวลานัดหมายการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลจากแพทย์บางครั้ง
ตรงกับเวลาเรียนออนไลน์ของเด็กนักเรียน (4) การให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกล
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กับผู้ท่ีสูงอายุมีความจ าเป็นต้องให้ลูกหลานให้ความช่วยเหลือ และ (5) การให้บริการด้านสาธารณสุข
ด้วยระบบแพทย์ทางไกลในช่วงเวลาราชการ ส่งผลท าให้เกิดปัญหาในบางกรณี  

2)  ข้อเสนอแนะของผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีเกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบ
แพทย์ทางไกล ได้แก่ (1) การให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลเป็นการให้บริการท่ี
สามารถช่วยลดการเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางข้ามจังหวัดได้เป็นอย่างดี (2) การให้บริการ
ด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลเป็นทางเลือกท่ีดีในการติดต่อเพื่อรับการรักษาผู้ป่วยกับ
สถานพยาบาล (3) การให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลควรด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาล และประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
ของผู้ป่วยลงได้เป็นอย่างมาก (4) การให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลเป็นระบบ
การให้บริการท่ีดี ในอนาคตควรมีการให้แพทย์มาเยี่ยมเยียนและให้การรักษาผู้ป่วยยังบ้านของผู้ป่วย
เพิ่มเติม และ (5) การให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
สามารถช่วยให้ผู้ป่วยได้พุดคุยกับแพทย์เกี่ยวกับการรักษาโรคได้อย่างเปิดเผยมากยิ่งขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
1)  ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ปกครองของผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างมีการยอมรับท่ีมีต่อการให้บริการ

ด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ดังนั้น สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จึงควรให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลต่อไป และส่งเสริมให้สถานพยาบาลต่าง ๆ 
หันมาให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลอย่างกว้างขวาง เนื่องจากก่อให้เกิดประโยชน์ 
ท้ังต่อผู้ป่วยและสถานพยาบาลท่ีให้การรักษา สามารถช่วยลดการเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
มารับการรักษายังสถานพยาบาล รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยของสถานพยาบาลลงได้อีกด้วย 

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ปกครองของผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 31.90 มีความรู้เกี่ยวกับ
ระบบแพทย์ทางไกลอยู่ในระดับน้อย ดังนั้น สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัด สุราษฎร์
ธานี จึงควรประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้ป่วยกลุ่มนี้มีความรู้เกี่ยวกับระบบแพทย์
ทางไกลให้มากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองของผู้ป่วยและผู้ป่วยเองเกิดความเข้าใจท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลมากท่ีสุดต่อไป 

 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ควรประสานงานเกี่ยวกับ
การก าหนดเวลานัดหมายการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลกับผู้ปกครองของ
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ผู้ป่วยในบางรายท่ีมีความทับซ้อนกับการส่ือสารกรณีอื่น ๆ ให้เกิดความชัดเจน เพื่อให้ปัญหาดังกล่าว
ลดน้อยลงหรือหมดส้ินไป 

 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ควรน าปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ในการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลท่ีได้จากการศึกษา
ครั้งนี้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกล ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป เช่น เรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต การเยี่ยมบ้าน ตลอดจนให้การรักษา
ผู้ป่วยถึงบ้าน เป็นต้น 

2)  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ควรด าเนินการศึกษาวิจัยการยอมรับหรือความคิดเห็นของผู้ป่วยเกี่ยวกับการให้บริการ

ด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลกับสถานพยาบาลอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลท่ี
เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวที่รอบด้านมากยิ่งขึ้น และสามารถน าข้อมูลมาใช้ประกอบการแก้ไข ปรับปรุง
และพัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลของสถานพยาบาลต่าง ๆ ใน
ภาพรวมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 

 ควรด าเนินการศึกษาวิจัยความคิดเห็นของบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับการให้บริการ
ด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกล เป็นการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการดังกล่าว
จากบุคลากรทางการแพทย์อีกด้านหนึ่ง เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาใช้ประกอบการพัฒนาการให้บริการด้าน
สาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 
การค้นคว้าอิสระเรื่อง การให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกล เพื่อลด

ความแออัดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส าเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี เพราะได้รับความกรุณาและให้ค าปรึกษาอย่างดี
ยิ่งจากรองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระท่ีได้กรุณา
ถ่ายทอดความรู้ แนวคิด วิธีการ ค าแนะน า และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ นับต้ังแต่เริ่มต้น
จนกระท่ังเสร็จส้ินการวิจัย ในทุกขั้นตอน ตลอดจนให้ก าลังใจแก่ผู้ศึกษาด้วยดีเสมอมา นอกจากนี้
ผู้เขียนใคร่ขอบคุณผู้ปกครองของเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ซึ่งเป็นผู้ป่วยของสถาบันสุขภาพจิตเด็ก
และวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตอบแบบสอบถามและให้ความร่วมมือต่อการวิจัยครั้งนี้
เป็นอย่างดียิ่ง ตลอดจนเพื่อน ๆ ทุกคนท่ีให้ค าปรึกษา ก าลังใจ และความช่วยเหลือด้วยดีเสมอ 
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กับผู้ท่ีสูงอายุมีความจ าเป็นต้องให้ลูกหลานให้ความช่วยเหลือ และ (5) การให้บริการด้านสาธารณสุข
ด้วยระบบแพทย์ทางไกลในช่วงเวลาราชการ ส่งผลท าให้เกิดปัญหาในบางกรณี  

2)  ข้อเสนอแนะของผู้ปกครองของผู้ป่วยท่ีเกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบ
แพทย์ทางไกล ได้แก่ (1) การให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลเป็นการให้บริการท่ี
สามารถช่วยลดการเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางข้ามจังหวัดได้เป็นอย่างดี (2) การให้บริการ
ด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลเป็นทางเลือกท่ีดีในการติดต่อเพื่อรับการรักษาผู้ป่วยกับ
สถานพยาบาล (3) การให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลควรด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาล และประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
ของผู้ป่วยลงได้เป็นอย่างมาก (4) การให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลเป็นระบบ
การให้บริการท่ีดี ในอนาคตควรมีการให้แพทย์มาเยี่ยมเยียนและให้การรักษาผู้ป่วยยังบ้านของผู้ป่วย
เพิ่มเติม และ (5) การให้บริการดา้นสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
สามารถช่วยให้ผู้ป่วยได้พุดคุยกับแพทย์เกี่ยวกับการรักษาโรคได้อย่างเปิดเผยมากยิ่งขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
1)  ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ปกครองของผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างมีการยอมรับท่ีมีต่อการให้บริการ

ด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ดังนั้น สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จึงควรให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลต่อไป และส่งเสริมให้สถานพยาบาลต่าง ๆ 
หันมาให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลอย่างกว้างขวาง เนื่องจากก่อให้เกิดประโยชน์ 
ท้ังต่อผู้ป่วยและสถานพยาบาลท่ีให้การรักษา สามารถช่วยลดการเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
มารับการรักษายังสถานพยาบาล รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยของสถานพยาบาลลงได้อีกด้วย 

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ปกครองของผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 31.90 มีความรู้เกี่ยวกับ
ระบบแพทย์ทางไกลอยู่ในระดับน้อย ดังนั้น สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัด สุราษฎร์
ธานี จึงควรประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้ป่วยกลุ่มนี้มีความรู้เกี่ยวกับระบบแพทย์
ทางไกลให้มากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองของผู้ป่วยและผู้ป่วยเองเกิดความเข้าใจท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลมากท่ีสุดต่อไป 

 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ควรประสานงานเกี่ยวกับ
การก าหนดเวลานัดหมายการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลกับผู้ปกครองของ
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ผู้ป่วยในบางรายท่ีมีความทับซ้อนกับการส่ือสารกรณีอื่น ๆ ให้เกิดความชัดเจน เพื่อให้ปัญหาดังกล่าว
ลดน้อยลงหรือหมดส้ินไป 

 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ควรน าปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ในการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลท่ีได้จากการศึกษา
ครั้งนี้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกล ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป เช่น เรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต การเยี่ยมบ้าน ตลอดจนให้การรักษา
ผู้ป่วยถึงบ้าน เป็นต้น 

2)  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ควรด าเนินการศึกษาวิจัยการยอมรับหรือความคิดเห็นของผู้ป่วยเกี่ยวกับการให้บริการ

ด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลกับสถานพยาบาลอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลท่ี
เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวที่รอบด้านมากยิ่งขึ้น และสามารถน าข้อมูลมาใช้ประกอบการแก้ไข ปรับปรุง
และพัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลของสถานพยาบาลต่าง ๆ ใน
ภาพรวมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 

 ควรด าเนินการศึกษาวิจัยความคิดเห็นของบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับการให้บริการ
ด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกล เป็นการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการดังกล่าว
จากบุคลากรทางการแพทย์อีกด้านหนึ่ง เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาใช้ประกอบการพัฒนาการให้บริการด้าน
สาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 
การค้นคว้าอิสระเรื่อง การให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยระบบแพทย์ทางไกล เพื่อลด

ความแออัดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส าเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี เพราะได้รับความกรุณาและให้ค าปรึกษาอย่างดี
ยิ่งจากรองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระท่ีได้กรุณา
ถ่ายทอดความรู้ แนวคิด วิธีการ ค าแนะน า และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ นับต้ังแต่เริ่มต้น
จนกระท่ังเสร็จส้ินการวิจัย ในทุกขั้นตอน ตลอดจนให้ก าลังใจแก่ผู้ศึกษาด้วยดีเสมอมา นอกจากนี้
ผู้เขียนใคร่ขอบคุณผู้ปกครองของเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ซึ่งเป็นผู้ป่วยของสถาบันสุขภาพจิตเด็ก
และวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตอบแบบสอบถามและให้ความร่วมมือต่อการวิจัยครั้งนี้
เป็นอย่างดียิ่ง ตลอดจนเพื่อน ๆ ทุกคนท่ีให้ค าปรึกษา ก าลังใจ และความช่วยเหลือด้วยดีเสมอ 
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ท้ายท่ีสุดนี้ ขอขอบพระคุณและขอมอบความส าเร็จท้ังหมดนี้ให้แก่บิดา มารดา และสมาชิก
ในครอบครัวท่ีได้สนับสนุนการศึกษาและเป็นก าลังใจท่ีส าคัญยิ่งโดยตลอดจนท าให้การศึกษาค้นคว้า
อิสระในครั้งนี้ประสบผลส าเร็จได้ตามเป้าหมายท่ีต้ังใจไว้ด้วยดี ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ 
ณ โอกาสนี้ 
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ท้ายท่ีสุดนี้ ขอขอบพระคุณและขอมอบความส าเร็จท้ังหมดนี้ให้แก่บิดา มารดา และสมาชิก
ในครอบครัวท่ีได้สนับสนุนการศึกษาและเป็นก าลังใจท่ีส าคัญยิ่งโดยตลอดจนท าให้การศึกษาค้นคว้า
อิสระในครั้งนี้ประสบผลส าเร็จได้ตามเป้าหมายท่ีต้ังใจไว้ด้วยดี ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ 
ณ โอกาสนี้ 
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ความเครียดและการจดัการความเครียดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ            

โรคโควิด - 19 ของเจ้าหน้าทีร่าชทัณฑ์ เรือนจ ากลางสุราษฎร์ธานี 
 

ครรชิต อมรแก้ว * 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาเรื่องความเครียดและการจัดการความเครียดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด - 19 ของเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ เรือนจ ากลางสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเครียด 
และวิธีการจัดการความเครียดของเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 
และน าเสนอข้อเสนอแนะในการพัฒนานโยบายและแนวทางในการบริหารงานของหน่วยงานต้นสังกัด
และผู้บังคับบัญชา เพื่อลดความเครียดของเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ เรือนจ ากลางสุราษฎร์ธานี ผู้ให้ข้อมูล
หลัก (Key Informant) ท้ังหมดเป็นเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ เรือนจ ากลางสุราษฎร์ธานี จ านวน 15 คน  
เก็บรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ในระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม 2564   

ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะความเครียดท่ีพบในผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ อาการทางกาย ความวิตก
กังวล และพฤติกรรมการแยกตัว การหงุดหงิด สาเหตุของความเครียดพบว่า เกิดจากการปรับตัว
ในสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ของหน่วยงาน ท าให้ปริมาณงานและ
ความเคร่งครัดของระเบียบเพิ่มมากขึ้น  ความเครียดจากการท่ีไม่ได้ท าหน้าท่ีในครอบครัว การป่วย
ด้วยโรคโรคโควิด - 19 จากการท างาน รายได้ลดลง ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ความรับผิดชอบมากขึ้น 
ความกังวลว่าจะติดเช้ือ ส าหรับวิธีการจัดการความเครียด เป็นการจัดการร่วมกันระหว่างเรือนจ ากับ
เจ้าหน้าท่ี โดยเรือนจ าก าหนดเวลาผ่อนคลาย เจ้าหน้าท่ีจัดการความเครียดด้วยวิธีของตนเองในเวลา
ท่ีก าหนด ข้อเสนอแนะในการพัฒนานโยบายและแนวทางในการบริหารงานของหน่วยงานต้นสังกัด
และผู้บังคับบัญชา เพื่อลดความเครียดของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ เรือนจ ากลางสุราษฎร์ธานี พบว่า 
เป็นข้อเสนอท่ีให้มีการพักช่วงในการปฏิบัติงาน หรือสับเปล่ียนชุด การประเมินความเครียดอย่าง
สม่ าเสมอ และการปรับสวัสดิการท่ีพักให้เหมาะสม  

 
ค าส าคัญ : ความเครียด ราชทัณฑ์ ผู้ต้องขัง วิกฤต   

                                                     
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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กังวล และพฤติกรรมการแยกตัว การหงุดหงิด สาเหตุของความเครียดพบว่า เกิดจากการปรับตัว
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และผู้บังคับบัญชา เพื่อลดความเครียดของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ เรือนจ ากลางสุราษฎร์ธานี พบว่า 
เป็นข้อเสนอท่ีให้มีการพักช่วงในการปฏิบัติงาน หรือสับเปล่ียนชุด การประเมินความเครียดอย่าง
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และผู้บังคับบัญชา เพื่อลดความเครียดของเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ เรือนจ ากลางสุราษฎร์ธานี ผู้ให้ข้อมูล
หลัก (Key Informant) ท้ังหมดเป็นเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ เรือนจ ากลางสุราษฎร์ธานี จ านวน 15 คน  
เก็บรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ในระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม 2564   

ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะความเครียดท่ีพบในผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ อาการทางกาย ความวิตก
กังวล และพฤติกรรมการแยกตัว การหงุดหงิด สาเหตุของความเครียดพบว่า เกิดจากการปรับตัว
ในสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ของหน่วยงาน ท าให้ปริมาณงานและ
ความเคร่งครัดของระเบียบเพิ่มมากขึ้น  ความเครียดจากการท่ีไม่ได้ท าหน้าท่ีในครอบครัว การป่วย
ด้วยโรคโรคโควิด - 19 จากการท างาน รายได้ลดลง ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ความรับผิดชอบมากขึ้น 
ความกังวลว่าจะติดเช้ือ ส าหรับวิธีการจัดการความเครียด เป็นการจัดการร่วมกันระหว่างเรือนจ ากับ
เจ้าหน้าท่ี โดยเรือนจ าก าหนดเวลาผ่อนคลาย เจ้าหน้าท่ีจัดการความเครียดด้วยวิธีของตนเองในเวลา
ท่ีก าหนด ข้อเสนอแนะในการพัฒนานโยบายและแนวทางในการบริหารงานของหน่วยงานต้นสังกัด
และผู้บังคับบัญชา เพื่อลดความเครียดของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ เรือนจ ากลางสุราษฎร์ธานี พบว่า 
เป็นข้อเสนอท่ีให้มีการพักช่วงในการปฏิบัติงาน หรือสับเปล่ียนชุด การประเมินความเครียดอย่าง
สม่ าเสมอ และการปรับสวัสดิการท่ีพักให้เหมาะสม  

 
ค าส าคัญ : ความเครียด ราชทัณฑ์ ผู้ต้องขัง วิกฤต   

                                                     
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

 

 
ความเครียดและการจดัการความเครียดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ            

โรคโควิด - 19 ของเจ้าหน้าทีร่าชทัณฑ์ เรือนจ ากลางสุราษฎร์ธานี 
 

ครรชิต อมรแก้ว * 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาเรื่องความเครียดและการจัดการความเครียดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด - 19 ของเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ เรือนจ ากลางสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเครียด 
และวิธีการจัดการความเครียดของเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 
และน าเสนอข้อเสนอแนะในการพัฒนานโยบายและแนวทางในการบริหารงานของหน่วยงานต้นสังกัด
และผู้บังคับบัญชา เพื่อลดความเครียดของเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ เรือนจ ากลางสุราษฎร์ธานี ผู้ให้ข้อมูล
หลัก (Key Informant) ท้ังหมดเป็นเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ เรือนจ ากลางสุราษฎร์ธานี จ านวน 15 คน  
เก็บรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ในระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม 2564   

ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะความเครียดท่ีพบในผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ อาการทางกาย ความวิตก
กังวล และพฤติกรรมการแยกตัว การหงุดหงิด สาเหตุของความเครียดพบว่า เกิดจากการปรับตัว
ในสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ของหน่วยงาน ท าให้ปริมาณงานและ
ความเคร่งครัดของระเบียบเพิ่มมากขึ้น  ความเครียดจากการท่ีไม่ได้ท าหน้าท่ีในครอบครัว การป่วย
ด้วยโรคโรคโควิด - 19 จากการท างาน รายได้ลดลง ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ความรับผิดชอบมากขึ้น 
ความกังวลว่าจะติดเช้ือ ส าหรับวิธีการจัดการความเครียด เป็นการจัดการร่วมกันระหว่างเรือนจ ากับ
เจ้าหน้าท่ี โดยเรือนจ าก าหนดเวลาผ่อนคลาย เจ้าหน้าท่ีจัดการความเครียดด้วยวิธีของตนเองในเวลา
ท่ีก าหนด ข้อเสนอแนะในการพัฒนานโยบายและแนวทางในการบริหารงานของหน่วยงานต้นสังกัด
และผู้บังคับบัญชา เพื่อลดความเครียดของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ เรือนจ ากลางสุราษฎร์ธานี พบว่า 
เป็นข้อเสนอท่ีให้มีการพักช่วงในการปฏิบัติงาน หรือสับเปล่ียนชุด การประเมินความเครียดอย่าง
สม่ าเสมอ และการปรับสวัสดิการท่ีพักให้เหมาะสม  

 
ค าส าคัญ : ความเครียด ราชทัณฑ์ ผู้ต้องขัง วิกฤต   

                                                     
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 



112112 

 

บทน า 
 

โรคโควิด - 19 (COVID -19) ถือเป็นโรคอุบัติใหม่ ที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่มีชื่อทางการว่า 
SAR-COV-2 โดยพบการแพร่ระบาดครั้งแรกที่ มณฑลหู่เป่ย์ เมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน 
โดยเช้ือไวรัสได้เกิดการแพร่ระบาดครั้งแรกในปลายเดือนธันวาคม โดยการแพร่ระบาดได้กระจาย
ภายในวงกว้างไปในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก และยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
โดยมีรายงานผู้ติดเช้ือรวมถึงผู้เสียชีวิตของแต่ละประเทศออกมาเป็นจ านวนมาก ประเทศไทยเป็น
อีกประเทศ ท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด - 19 ในวงกว้าง รัฐบาลได้ออก
มาตรการต่าง ๆ ที่ช่วยในการลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ไม่ว่าจะเป็นการจ ากัดการเดินทาง 
เข้าประเทศของชาวต่างชาติ การลดการเดินทางข้างจังหวัด การชุมนุมมากกว่า 5 คนเป็นต้นไป 
การใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาหลังออกจากบ้าน รวมถึงมาตรการการเว้นระยะห่าง (Social 
Distancing) โดยมาตรการดังกล่าวได้ถูกต้ังขึ้นจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 หรือ ศบค. 
ซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะกิจท่ีถูกจัดต้ังขึ้นจากความร่วมมือของแต่ละกระทรวงและหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี
ในการยับยั้ง ป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด - 19 โดยมาตรการท่ีทาง ศบค. ได้
ก าหนดออกมานั้น ได้เกิดผลลัพธ์จากความร่วมมือของประชาชนทุกคนในประเทศที่ช่วยกันปฏิบติั
ตามนโยบาย จึงท าให้ประเทศไทยผ่านวิกฤตการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด - 19 ในระลอกท่ี 1 
และระลอกท่ี 2 มาได้ เป็นผลให้ได้รับความช่ืนชมจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO รวมถึงนานา 
ประเทศ ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด - 19 ได้เป็นอย่างดี ขณะนี้
ประเทศไทยก าลังเผชิญกับการระบาดของเช้ือไวรัสโควิด - 19 ระลอกท่ี 3 มีการแพร่ระบาดของสาย
พันธุ์ใหม่ แพร่ระบาดกระจายรวดเร็วไปยังหลายจังหวัดท่ัวประเทศมีผู้ป่วยต่อวันเพิ่มมากขึ้น (กรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2563)  จึงส่งผลให้ระยะเวลาในการบริหารจัดการค่อนข้างยาวนาน 
และมีการแพร่ระบาดหนักในเรือนจ าและทัณฑสถานท่ัวประเทศ   

ผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์เป็นบุคลากรท่ีปฏิบัติงานภายใต้ความรับผิดชอบในการควบคุมดูแล
ผู้ต้องขัง และข้อกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
เกี ่ยวกับการกักกัน ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2510 พระราชพระราชบัญญัติวิธีปฏบิัติ
เกี่ยวกับการกักกัน ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2506 ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2499 และ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2478 รวมทั้งการปฏิบัติตามข้อก าหนดมาตรฐาน
ขั้นต่ าส าหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้ององค์การสหประชาชาติ 
ตามความเหมาะสมและงบประมาณท่ีได้รับ (ฐิติพันธุ์ มนูจันทรัถ, 2556)  โดยมีภารกิจหลักท่ีส าคัญ
คือการควบคุมผู้ต้องขังไม่ให้หลบหนี ซึ่งเป็นงานท่ีต้องปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องภายใต้ข้อจ ากัดของ

113 

 

ทรัพยากรบุคคล โดยได้รับอนุมัติกรอบอัตราก าลังให้ปฏิบัติงานในเวลาราชการ วันละ 8 ช่ัวโมง และ
นอกเวลาราชการอีกวันละ 16 ช่ัวโมง และในวันหยุดราชการต้องสับเปล่ียนหมุนเวียนข้าราชการ
ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในเวลาราชการปกติทุกต าแหน่งมาเข้าเวรยามรักษาการณ์ ซึ่งท าให้ข้าราชการของ
เรือนจ าต้องปฏิบัติหน้าท่ีต่อเนื่องและเสียสละกว่าข้าราชการอ่ืน ๆ เนื่องจากเป็นงานท่ีไม่สามารถ
ปฏิเสธหรือผ่อนผันการปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้ เช่น การควบคุมหรือปล่อยตัวผู้ต้องขัง ต้องท าทันที
ที่ศาลส่ัง หรือได้รับค าส่ังตามกฎหมาย จะผ่อนผันปฏิบัติการเป็นวันอ่ืนไม่ได้ และจะต้องปฏิบัติด้วย
ความรอบคอบ ระมัดระวังและต้องอาศัยความละเอียดถี่ถ้วนและถูกต้อง ท้ังนี้ต้องอาศัยความช านาญ
การและประสบการณ์เฉพาะทาง โดยการเป็นผู้คุมท่ีดีนั้นมีงานหลักอีกประการท่ีจะต้องด า เนินการ 
คือการแก้ไขผู้ต้องขังให้กลับตัวเป็นพลเมืองดีของสังคม (ณัฐดนัย ตระกูลรัมย์ และเพ็ญศรี ฉิรินัง,  
2562)  เรือนจ ากลางสุราษฎร์ธานี มีผู้ต้องขังในความดูแลจ านวน  3,386 ราย มีเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์
ผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 124 คน แบ่งเป็น ข้าราชการ ชาย 91 คน หญิง 13 คน รวม 104 คน พนักงาน
ราชการ ชาย 5 คน หญิง 9 คน รวม 14 คน ลูกจ้างช่ัวคราว ชาย 2 คน  พนักงานจ้างเหมา ชาย 2 
คน หญิง 1 คน รวม 4 คน ซึ่งเมื่อเทียบสัดส่วนกับจ านวนผู้ต้องขังพบว่ามีความแตกต่างกันมาก (งาน
บริหาร เรือนจ ากลางสุราษฎร์ธานี, 2564) ซึ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
ภาระรับผิดชอบเหล่านี้ไม่ได้ลดลง แต่กลับเพิ่มในเรื่องของความเข้มงวดของการปฏิบัติตามมาตรการ
การป้องกันควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกรมราชทัณฑ์ได้มีข้อส่ังการท่ีเข้มงวดในการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าท่ีภายใต้การระบาดหนักในห้วงเวลาเมษายนเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมาตรการ
เข้มข้นในห้วงเวลาปัจจุบันและภาระความรับผิดชอบที่ผิดพลาดไม่ได้ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานเกิด
ความเหน็ดเหนื่อยกว่าห้วงเวลาปกติ การศึกษาความเครียดและการจัดการความเครียดของเจ้าหน้าท่ี
ราชทัณฑ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 จึงเป็นงานวิจัยท่ีจะน าไปสู่ข้อมูลส าคัญ
ในการจัดการแนวทางการจัดการความเครียดในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์ต่อไป  
  

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1) เพื่อศึกษาความเครียดของเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด - 19 

2)   เพื่อศึกษาวิธีการจัดการความเครียดเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด - 19 
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บทน า 
 

โรคโควิด - 19 (COVID -19) ถือเป็นโรคอุบัติใหม่ ที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่มีชื่อทางการว่า 
SAR-COV-2 โดยพบการแพร่ระบาดครั้งแรกที่ มณฑลหู่เป่ย์ เมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน 
โดยเช้ือไวรัสได้เกิดการแพร่ระบาดครั้งแรกในปลายเดือนธันวาคม โดยการแพร่ระบาดได้กระจาย
ภายในวงกว้างไปในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก และยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
โดยมีรายงานผู้ติดเช้ือรวมถึงผู้เสียชีวิตของแต่ละประเทศออกมาเป็นจ านวนมาก ประเทศไทยเป็น
อีกประเทศ ท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด - 19 ในวงกว้าง รัฐบาลได้ออก
มาตรการต่าง ๆ ที่ช่วยในการลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ไม่ว่าจะเป็นการจ ากัดการเดินทาง 
เข้าประเทศของชาวต่างชาติ การลดการเดินทางข้างจังหวัด การชุมนุมมากกว่า 5 คนเป็นต้นไป 
การใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาหลังออกจากบ้าน รวมถึงมาตรการการเว้นระยะห่าง (Social 
Distancing) โดยมาตรการดังกล่าวได้ถูกต้ังขึ้นจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 หรือ ศบค. 
ซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะกิจท่ีถูกจัดต้ังขึ้นจากความร่วมมือของแต่ละกระทรวงและหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี
ในการยับยั้ง ป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด - 19 โดยมาตรการท่ีทาง ศบค. ได้
ก าหนดออกมานั้น ได้เกิดผลลัพธ์จากความร่วมมือของประชาชนทุกคนในประเทศที่ช่วยกันปฏิบติั
ตามนโยบาย จึงท าให้ประเทศไทยผ่านวิกฤตการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด - 19 ในระลอกท่ี 1 
และระลอกท่ี 2 มาได้ เป็นผลให้ได้รับความช่ืนชมจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO รวมถึงนานา 
ประเทศ ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด - 19 ได้เป็นอย่างดี ขณะนี้
ประเทศไทยก าลังเผชิญกับการระบาดของเช้ือไวรัสโควิด - 19 ระลอกท่ี 3 มีการแพร่ระบาดของสาย
พันธุ์ใหม่ แพร่ระบาดกระจายรวดเร็วไปยังหลายจังหวัดท่ัวประเทศมีผู้ป่วยต่อวันเพิ่มมากขึ้น (กรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2563)  จึงส่งผลให้ระยะเวลาในการบริหารจัดการค่อนข้างยาวนาน 
และมีการแพร่ระบาดหนักในเรือนจ าและทัณฑสถานท่ัวประเทศ   

ผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์เป็นบุคลากรท่ีปฏิบัติงานภายใต้ความรับผิดชอบในการควบคุมดูแล
ผู้ต้องขัง และข้อกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
เกี ่ยวกับการกักกัน ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2510 พระราชพระราชบัญญัติวิธีปฏบิัติ
เกี่ยวกับการกักกัน ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2506 ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2499 และ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2478 รวมทั้งการปฏิบัติตามข้อก าหนดมาตรฐาน
ขั้นต่ าส าหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้ององค์การสหประชาชาติ 
ตามความเหมาะสมและงบประมาณท่ีได้รับ (ฐิติพันธุ์ มนูจันทรัถ, 2556)  โดยมีภารกิจหลักท่ีส าคัญ
คือการควบคุมผู้ต้องขังไม่ให้หลบหนี ซึ่งเป็นงานท่ีต้องปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องภายใต้ข้อจ ากัดของ
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ทรัพยากรบุคคล โดยได้รับอนุมัติกรอบอัตราก าลังให้ปฏิบัติงานในเวลาราชการ วันละ 8 ช่ัวโมง และ
นอกเวลาราชการอีกวันละ 16 ช่ัวโมง และในวันหยุดราชการต้องสับเปล่ียนหมุนเวียนข้าราชการ
ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในเวลาราชการปกติทุกต าแหน่งมาเข้าเวรยามรักษาการณ์ ซึ่งท าให้ข้าราชการของ
เรือนจ าต้องปฏิบัติหน้าท่ีต่อเนื่องและเสียสละกว่าข้าราชการอื่น ๆ เนื่องจากเป็นงานท่ีไม่สามารถ
ปฏิเสธหรือผ่อนผันการปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้ เช่น การควบคุมหรือปล่อยตัวผู้ต้องขัง ต้องท าทันที
ที่ศาลส่ัง หรือได้รับค าส่ังตามกฎหมาย จะผ่อนผันปฏิบัติการเป็นวันอื่นไม่ได้ และจะต้องปฏิบัติด้วย
ความรอบคอบ ระมัดระวังและต้องอาศัยความละเอียดถี่ถ้วนและถูกต้อง ท้ังนี้ต้องอาศัยความช านาญ
การและประสบการณ์เฉพาะทาง โดยการเป็นผู้คุมท่ีดีนั้นมีงานหลักอีกประการท่ีจะต้องด า เนินการ 
คือการแก้ไขผู้ต้องขังให้กลับตัวเป็นพลเมืองดีของสังคม (ณัฐดนัย ตระกูลรัมย์ และเพ็ญศรี ฉิรินัง,  
2562)  เรือนจ ากลางสุราษฎร์ธานี มีผู้ต้องขังในความดูแลจ านวน  3,386 ราย มีเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์
ผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 124 คน แบ่งเป็น ข้าราชการ ชาย 91 คน หญิง 13 คน รวม 104 คน พนักงาน
ราชการ ชาย 5 คน หญิง 9 คน รวม 14 คน ลูกจ้างช่ัวคราว ชาย 2 คน  พนักงานจ้างเหมา ชาย 2 
คน หญิง 1 คน รวม 4 คน ซึ่งเมื่อเทียบสัดส่วนกับจ านวนผู้ต้องขังพบว่ามีความแตกต่างกันมาก (งาน
บริหาร เรือนจ ากลางสุราษฎร์ธานี, 2564) ซึ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
ภาระรับผิดชอบเหล่านี้ไม่ได้ลดลง แต่กลับเพิ่มในเรื่องของความเข้มงวดของการปฏิบัติตามมาตรการ
การป้องกันควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกรมราชทัณฑ์ได้มีข้อส่ังการท่ีเข้มงวดในการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าท่ีภายใต้การระบาดหนักในห้วงเวลาเมษายนเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมาตรการ
เข้มข้นในห้วงเวลาปัจจุบันและภาระความรับผิดชอบที่ผิดพลาดไม่ได้ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานเกิด
ความเหน็ดเหนื่อยกว่าห้วงเวลาปกติ การศึกษาความเครียดและการจัดการความเครียดของเจ้าหน้าท่ี
ราชทัณฑ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 จึงเป็นงานวิจัยท่ีจะน าไปสู่ข้อมูลส าคัญ
ในการจัดการแนวทางการจัดการความเครียดในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์ต่อไป  
  

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1) เพื่อศึกษาความเครียดของเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด - 19 

2)   เพื่อศึกษาวิธีการจัดการความเครียดเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด - 19 
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3)  เพื่อน าเสนอข้อเสนอแนะในการพัฒนานโยบายและแนวทางในการบริหารงานของ
หน่วยงานต้นสังกัดและผู้บังคับบัญชา เพื่อลดความเครียดของเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ เรือนจ ากลาง
สุราษฎร์ธานี 

 
วิธีการศึกษา 

 
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 

Interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นค าถามน าในการสนทนา เก็บรวบรวมข้อมูลในเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานราชทัณฑ์ เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในระหว่างเดือน กันยายน - พฤศจิกายน 
2564 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) และการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis)  

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานราชทัณฑ์ตามโครงสร้างของหน่วยงาน จ านวน 15 คน แบ่งออกเป็น 

ผู้บริหาร จ านวน 2 คน เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานควบคุมรักษาการณ์ภายในเรือนจ า จ านวน 5 คน 
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานควบคุมภายนอกเรือนจ า จ านวน 5 และเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานฝ่ายบริหารและ
จัดการฐานข้อมูลทะเบียนผู้ต้องขัง จ านวน 3 คน  

1)  เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครจากการวิจัย (Inclusion Criteria) 
 (1)  เป็นเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานราชทัณฑ์ ท่ีมีอายุงาน 1 ปีข้ึนไป  
 (2)  ปฏิบัติงานตามโครงสร้างของหน่วยงานสังกัดเรือนจ ากลางสุราษฎร์ธานี 
2)  เกณฑ์การแยกอาสาสมัครออกจากการวิจัย (Exclusion Criteria) 
 (1)  ปฏิเสธการให้ข้อมูล 
 (2)  อยู่ระหว่างการเกิดคดีร้ายแรงท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  
1) ขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บังคับบัญชา  
2) คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นตัวแทนท่ีดี  
3)  เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยจะท าการบันทึกการสนทนา โดยจะมี

การขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลทุกราย และปฏิบัติตามแนวทางการรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมถึง
การท าลายข้อมูลภายหลังจากการวิจัยเสร็จส้ิน  

4)  วิเคราะห์ข้อมูล 
5)  สรุปผลการศึกษาวิจัย 
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เคร่ืองมือการวิจัย  
แบบสัมภาษณ์ ประเด็นของความเครียดท่ีเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานราชทัณฑ์ และการจัดการ

ความเครียดท่ีใช้มีกรอบในการสัมภาษณ์ ดังนี้  
1)  ปัจจัยด้านงาน ประกอบด้วย ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ บทบาทในหน่วยงาน ความก้าวหน้า

ในงาน สัมพันธภาพในหน่วยงาน โครงสร้างของเรือนจ า บรรยากาศท่ัวไป สภาพแวดล้อม เสียง แสง 
อุณหภูมิ ส่ิงอ านวยความสะดวกในการท างาน และพักผ่อน งานหนัก จากปริมาณงานท่ีมากเกินไป 
และความเคร่งครัดของระเบียบ   

2)  ปัจจัยด้านบุคคล  ประกอบด้วยความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้น ท้ังภายในตัวบุคคล รวมไปถึง
ครอบครัวกับการท างาน การไม่ชอบระเบียบข้อบังคับ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การสัมภาษณ์ (Interview) การวิจัยครั้งนี้ใช้ท้ังการสัมภาษณ์แบบกึ่งทางการ (Semi Formal 

Interview) และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Information Interview) ด าเนินการสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่างในเรือนจ ากลางสุราษฎร์ธานี จ านวน 15 คน โดยค าถามท่ีใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์
เพื่อให้ได้มาซึ่งความเครียดและการจัดการความเครียดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 
ของเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ เรือนจ ากลางสุราษฎร์ธานี และให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบและมีอิสระในการตอบ
โดยข้อมูลท่ีได้จะเป็นข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ท้ังหมดท าให้ทราบภาพสะท้อนข้อเท็จจริง  

การวิเคราะห์ข้อมูล  
1) ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ ( Interview) ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic 

Induction) โดยน าข้อมูลมาเรียบเรียงและจ าแนกอย่างเป็นระบบ จากนั้นน ามาตีความหมายเช่ือมโยง
ความสัมพันธ์ และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่าง ๆ ท่ีรวบรวมได้ โดยท าไปพร้อมกับการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ท้ังนี้เพื่อจะได้ศึกษาประเด็นต่าง ๆ ได้ลึกซึ้ง เมื่อประเด็นใดวิเคราะห์แล้วไม่มีความชัดเจน
ก็จะตามไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ในประเด็นต่าง ๆ เหล่านั้น เพื่อตอบค าถามหลักตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย ข้อมูลเชิงคุณภาพได้น ามาวิเคราะห์เพื่อหาความเช่ือมโยง ความสัมพันธ์เชิงทฤษฎี  

2)  การตรวจสอบและการวิเคราะห์ข้อมูล ในขั้นแรกผู้วิจัยได้ตรวจสอบว่าได้ข้อมูลเพียงพอ
แล้วหรือยัง ข้อมูลนั้นได้ตอบปัญหาของการวิจัยแล้วหรือไม่ หากผู้วิจัยพบว่าได้ข้อมูลท่ีไม่ตรงกัน 
ผู้วิจัยจะตรวจสอบว่าข้อมูลท่ีแท้จริงเป็นอย่างไร ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกวิธีการตรวจสอบข้อมูลท่ีใช้กันมาก
ในการวิจัยเชิงคุณภาพคือการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ดังต่อไปนี้  

 (1)  การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) คือ การพิสูจน์ว่าข้อมูล
ที่ผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ วิธีการตรวจสอบคือ การตรวจสอบแหล่งของข้อมูล แหล่งท่ีมา ท่ีจะ
พิจารณาในการตรวจสอบ ได้แก่ (1.1) แหล่งเวลา ถ้าเวลาต่างกันข้อมูลท่ีได้รับจะเหมือนกันหรือไม่ 
(1.2) แหล่งสถานท่ี ถ้าสถานท่ีต่างกันข้อมูลท่ีได้รับจะเหมือนกันหรือไม่ (1.3) แหล่งบุคคล ถ้าบุคคล
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3)  เพื่อน าเสนอข้อเสนอแนะในการพัฒนานโยบายและแนวทางในการบริหารงานของ
หน่วยงานต้นสังกัดและผู้บังคับบัญชา เพื่อลดความเครียดของเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ เรือนจ ากลาง
สุราษฎร์ธานี 

 
วิธีการศึกษา 

 
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 

Interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นค าถามน าในการสนทนา เก็บรวบรวมข้อมูลในเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานราชทัณฑ์ เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในระหว่างเดือน กันยายน - พฤศจิกายน 
2564 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) และการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis)  

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานราชทัณฑ์ตามโครงสร้างของหน่วยงาน จ านวน 15 คน แบ่งออกเป็น 

ผู้บริหาร จ านวน 2 คน เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานควบคุมรักษาการณ์ภายในเรือนจ า จ านวน 5 คน 
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานควบคุมภายนอกเรือนจ า จ านวน 5 และเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานฝ่ายบริหารและ
จัดการฐานข้อมูลทะเบียนผู้ต้องขัง จ านวน 3 คน  

1)  เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครจากการวิจัย (Inclusion Criteria) 
 (1)  เป็นเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานราชทัณฑ์ ท่ีมีอายุงาน 1 ปีข้ึนไป  
 (2)  ปฏิบัติงานตามโครงสร้างของหน่วยงานสังกัดเรือนจ ากลางสุราษฎร์ธานี 
2)  เกณฑ์การแยกอาสาสมัครออกจากการวิจัย (Exclusion Criteria) 
 (1)  ปฏิเสธการให้ข้อมูล 
 (2)  อยู่ระหว่างการเกิดคดีร้ายแรงท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  
1) ขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บังคับบัญชา  
2) คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นตัวแทนท่ีดี  
3)  เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยจะท าการบันทึกการสนทนา โดยจะมี

การขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลทุกราย และปฏิบัติตามแนวทางการรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมถึง
การท าลายข้อมูลภายหลังจากการวิจัยเสร็จส้ิน  

4)  วิเคราะห์ข้อมูล 
5)  สรุปผลการศึกษาวิจัย 
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เคร่ืองมือการวิจัย  
แบบสัมภาษณ์ ประเด็นของความเครียดท่ีเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานราชทัณฑ์ และการจัดการ

ความเครียดท่ีใช้มีกรอบในการสัมภาษณ์ ดังนี้  
1)  ปัจจัยด้านงาน ประกอบด้วย ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ บทบาทในหน่วยงาน ความก้าวหน้า

ในงาน สัมพันธภาพในหน่วยงาน โครงสร้างของเรือนจ า บรรยากาศท่ัวไป สภาพแวดล้อม เสียง แสง 
อุณหภูมิ ส่ิงอ านวยความสะดวกในการท างาน และพักผ่อน งานหนัก จากปริมาณงานท่ีมากเกินไป 
และความเคร่งครัดของระเบียบ   

2)  ปัจจัยด้านบุคคล  ประกอบด้วยความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้น ท้ังภายในตัวบุคคล รวมไปถึง
ครอบครัวกับการท างาน การไม่ชอบระเบียบข้อบังคับ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การสัมภาษณ์ (Interview) การวิจัยครั้งนี้ใช้ท้ังการสัมภาษณ์แบบกึ่งทางการ (Semi Formal 

Interview) และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Information Interview) ด าเนินการสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่างในเรือนจ ากลางสุราษฎร์ธานี จ านวน 15 คน โดยค าถามท่ีใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์
เพื่อให้ได้มาซึ่งความเครียดและการจัดการความเครียดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 
ของเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ เรือนจ ากลางสุราษฎร์ธานี และให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบและมีอิสระในการตอบ
โดยข้อมูลท่ีได้จะเป็นข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ท้ังหมดท าให้ทราบภาพสะท้อนข้อเท็จจริง  

การวิเคราะห์ข้อมูล  
1) ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ ( Interview) ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic 

Induction) โดยน าข้อมูลมาเรียบเรียงและจ าแนกอย่างเป็นระบบ จากนั้นน ามาตีความหมายเช่ือมโยง
ความสัมพันธ์ และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่าง ๆ ท่ีรวบรวมได้ โดยท าไปพร้อมกับการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ท้ังนี้เพื่อจะได้ศึกษาประเด็นต่าง ๆ ได้ลึกซึ้ง เมื่อประเด็นใดวิเคราะห์แล้วไม่มีความชัดเจน
ก็จะตามไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ในประเด็นต่าง ๆ เหล่านั้น เพื่อตอบค าถามหลักตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย ข้อมูลเชิงคุณภาพได้น ามาวิเคราะห์เพื่อหาความเช่ือมโยง ความสัมพันธ์เชิงทฤษฎี  

2)  การตรวจสอบและการวิเคราะห์ข้อมูล ในขั้นแรกผู้วิจัยได้ตรวจสอบว่าได้ข้อมูลเพียงพอ
แล้วหรือยัง ข้อมูลนั้นได้ตอบปัญหาของการวิจัยแล้วหรือไม่ หากผู้วิจัยพบว่าได้ข้อมูลท่ีไม่ตรงกัน 
ผู้วิจัยจะตรวจสอบว่าข้อมูลท่ีแท้จริงเป็นอย่างไร ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกวิธีการตรวจสอบข้อมูลท่ีใช้กันมาก
ในการวิจัยเชิงคุณภาพคือการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ดังต่อไปนี้  

 (1)  การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) คือ การพิสูจน์ว่าข้อมูล
ที่ผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ วิธีการตรวจสอบคือ การตรวจสอบแหล่งของข้อมูล แหล่งท่ีมา ท่ีจะ
พิจารณาในการตรวจสอบ ได้แก่ (1.1) แหล่งเวลา ถ้าเวลาต่างกันข้อมูลท่ีได้รับจะเหมือนกันหรือไม่ 
(1.2) แหล่งสถานท่ี ถ้าสถานท่ีต่างกันข้อมูลท่ีได้รับจะเหมือนกันหรือไม่ (1.3) แหล่งบุคคล ถ้าบุคคล
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ผู้ให้ข้อมูลเปล่ียนไปข้อมูลจะเหมือนเดิมอยู่อีกหรือไม่ โดยเปรียบเทียบข้อมูลในกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
ทั้ง 4 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานควบคุมผู้ต้องขังภายใน กลุ่มผู้ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารและเอกสาร 
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานควบคุมผู้ต้องขังภายนอก และกลุ่มผู้บริหาร 

 (2)  การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodology Triangulation) คือ
การใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ กัน เพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน เช่น ใช้วิธีการสังเกตควบคู่กับ
การซักถามพร้อมกัน    

3)  สร้างบทสรุปและการพิสูจน์บทสรุป เป็นการน าแนวคิด ทฤษฎีงานวิจัยต่าง ๆ ทางวิชาการ 
มาสร้างเป็นบทสรุปร่วมกับข้อมูลท่ีเช่ือถือได้อีกครั้งหนึ่ง โดยเน้นความเช่ือมโยง เพื่อนาไปสู่การพิสูจน์
ท่ีเป็นรูปธรรมและตรงต่อข้อเท็จจริงท่ีปรากฏ  

 
ผลการศึกษา 

 
ผลการศึกษาลักษณะความเครียดของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคโควิด-19 ดังนี้  
1) ร่างกายอ่อนแอ  
 การแสดงออกถึงความเครียดท่ีเกิดขึ้นของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์ พบการแสดงออก

ในรูปแบบของอาการทางกายท่ีเกิดจากความเครียดในการปฏิบัติงาน หลากหลายอาการแตกต่างกัน 
ได้แก่ อาการท้องเสีย ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย ผิวหนังเป็นผ่ืนคัน และ
มีสิวขึ้น 

 ในผู้ปฏิบัติงานท่ีเข้าเวรด้านในเรือนจ าต่อเนื่องกัน 7 วัน 7 คืน มีภาวะความเครียดท่ี
แสดงออกทางกาย มากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ เนื่องจากมีการเข้าเวรต่อเนื่องภายใต้ข้อจ ากัดของอาคาร
สถานท่ี และอุปกรณ์อ านวยความสะดวก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่านหนึ่งกล่าวว่า  

 “....มีอาการปวดหัวทุกวันตอนเย็นๆ ไม่แน่ใจจะติดโควิดไหม…ตอนอยู่เวรโรงพยาบาล
ติดต่อกันไม่เคยมีอาการแบบนี้ พอเข้าในต้องปรับตัวค่อนข้างมาก ไม่รู้ว่าป่วยจริงหรือคิดไปเอง แต่
ปวดหัวนี่เป็นทุกวันเลย..” 

 ซึ่งจะเห็นว่า การต้องปรับตัวในสภาวะการท างานท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการท างาน
แบบเดิมของเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ ส่งผลให้ความเครียดท่ีส่งผลเสียต่อร่างกาย  

2) ความวิตกกังวล  
 วิตกกังวล คือ ประเด็นท่ีได้รับการสะท้อนจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ว่าเกิดความวิตกกังวล

หลายอย่างในการปฏิบัติงาน เช่น การกลัวที่จะติดเช้ือและป่วยเป็นโรคโควิด – 19 
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 “…กังวลไปหมด ท่ีนอนถูกท าความสะอาดโดยนักโทษ ซึ่งก็ยังมีการระบาดอยู่ท่ีนี่ ซึ่งเรา
ก็ไม่มั่นใจในความปลอดภัยเท่าไหร่”  

 “…นอนรวมกัน ถ้ามีใครป่วยสักคน ก็มีลุ้นว่าติด เพราะใช้ห้องน้ าร่วมกัน เดินผ่านกันไป
ใช้ห้องน้ า...” 

 ความไม่สะดวกสบายในการพักผ่อน ท าให้พักผ่อนไม่เพียงพอ ส่งผลให้อารมณ์แปรปรวน 
และท าให้หงุดหงิดง่าย  

 ความเครียดท่ีเกิดขึ้น นอกกังวลกับการปฏิบัติหน้าท่ี ยังมีครอบครัว ภาระท่ีต้องดูแล 
การท่ีไม่ได้ท าหน้าท่ีในครอบครัวเลย ก็สร้างความกดดันให้กับผู้ปฏิบัติงาน ในด้านความมั่นคงในจิตใจ 
หลายคนมีลูก มีพ่อแม่ท่ีต้องดูแล แต่ด้วยหน้าท่ีท่ีต้องรักษาอย่างเคร่งครัดจึงท าให้ต้องเสียสละ 

 “...อยากขอไม่กักตัว เพราะอยากมีเวลาให้คนท่ีบ้าน แต่ก็กลัวจะเอาโควิดไปติดเขา...” 
 “...เข้าเวร 7 วัน 7 คืน แบบนี้ คนท่ีบ้านอยู่อย่างไรก็ไม่รู้ เจ็บไข้ไม่สบายก็ออกไปดูแล

ไม่ได้…” 
 “...ลูกเพิ่งคลอดได้ 3 เดือน เข้าเวรเสร็จออกไปกักตัวกลับเข้ามาเข้าเวรอีก ไม่ได้อยู่กับ

ครอบครัวเลย...” 
 นอกจากนี้ในผู้ปฏิบัติงานท่ีป่วยยังพบภาวะวิตกกังวล จากอาการของโรค    
 “...ในระหว่างท่ีกักตัวใน CI รู้สึกเหมือนได้พัก ได้นอนท่ีนอนนิ่ม แต่ก็กังวลกลัวอาการ

ของโรคจะรุนแรงและลงปอด กลัวตายเหมือนกันนะ…”   
 ผู้ปฏิบัติงานท่านหนึ่งท่ีป่วยติดเช้ือ ยังได้เล่าให้ฟังอีกว่า มีผู้ปฏิบัติงานท่ีติดเช้ือเข้ารับการ

กักตัวด้วยกันในสถานกักกันตัวของกระทรวงสาธารณสุข เกิดความเครียดถึงกับจะขอออกจากท่ีกักตัว
ก่อนครบก าหนด เนื่องจากเป็นห่วงแม่ท่ีบ้าน  

 “...พี่คนท่ีมาใหม่ เขาป่วยติดเช้ือ ถูกกักอยู่ด้วยกันกับผมท่ีโรงแรม เขาอยากกลับบ้าน
มาก บอกว่าแม่ไม่มีคนดูแล อยากกลับไปดูแลแม่ แต่ไปไม่ได้ ต้องกักตัวให้ครบ 14 วัน…”  

3)  สัมพันธภาพท่ีแย่ลง   
 สัมพันธภาพท่ีแย่ลงพบว่า มีการแยกตัว หงุดหงิด การใช้อารมณ์กับคนใกล้ชิด คนใน

ครอบครัว ในสภาวะการท างานท่ีเต็มไปด้วยความกดดัน และต่อเนื่องของอาชีพผู้คุมหรือผู้ปฏิบัติงาน
ราชทัณฑ์ มักจะถูกสะท้อนจากคนรอบข้างว่า เจ้าระเบียบ ดุ ชอบใช้อารมณ์ จริงจัง ไม่ฟังใคร นั้นเกิด
จากบทบาทในการปฏิบัติงานท่ีต้องควบคุมก ากับผู้ต้องขังในความดูแล การต้องปฏิบัติตามกฎอย่าง
เคร่งครัด และในความเคร่งครัดอย่างมากนี้เอง ส่งผลให้พฤติกรรมท่ีแสดงออกเป็นในเชิงลบ ซึ่งส่งผล
ต่อสัมพันธภาพต่อคนรอบข้างเป็นอย่างมาก 

 “...หงุดหงิดมาก ใครท าอะไรก็ไม่ถูกใจ คนท่ีบ้านโทรมาผมก็ขึ้นเสียงตลอด รู้สึกร าคาญ 
ไม่อยากคุยด้วย...” 
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ผู้ให้ข้อมูลเปล่ียนไปข้อมูลจะเหมือนเดิมอยู่อีกหรือไม่ โดยเปรียบเทียบข้อมูลในกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
ทั้ง 4 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานควบคุมผู้ต้องขังภายใน กลุ่มผู้ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารและเอกสาร 
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานควบคุมผู้ต้องขังภายนอก และกลุ่มผู้บริหาร 

 (2)  การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodology Triangulation) คือ
การใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ กัน เพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน เช่น ใช้วิธีการสังเกตควบคู่กับ
การซักถามพร้อมกัน    

3)  สร้างบทสรุปและการพิสูจน์บทสรุป เป็นการน าแนวคิด ทฤษฎีงานวิจัยต่าง ๆ ทางวิชาการ 
มาสร้างเป็นบทสรุปร่วมกับข้อมูลท่ีเช่ือถือได้อีกครั้งหนึ่ง โดยเน้นความเช่ือมโยง เพื่อนาไปสู่การพิสูจน์
ท่ีเป็นรูปธรรมและตรงต่อข้อเท็จจริงท่ีปรากฏ  

 
ผลการศึกษา 

 
ผลการศึกษาลักษณะความเครียดของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคโควิด-19 ดังนี้  
1) ร่างกายอ่อนแอ  
 การแสดงออกถึงความเครียดท่ีเกิดขึ้นของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์ พบการแสดงออก

ในรูปแบบของอาการทางกายท่ีเกิดจากความเครียดในการปฏิบัติงาน หลากหลายอาการแตกต่างกัน 
ได้แก่ อาการท้องเสีย ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย ผิวหนังเป็นผ่ืนคัน และ
มีสิวขึ้น 

 ในผู้ปฏิบัติงานท่ีเข้าเวรด้านในเรือนจ าต่อเนื่องกัน 7 วัน 7 คืน มีภาวะความเครียดท่ี
แสดงออกทางกาย มากกว่ากลุ่มอื่น ๆ เนื่องจากมีการเข้าเวรต่อเนื่องภายใต้ข้อจ ากัดของอาคาร
สถานท่ี และอุปกรณ์อ านวยความสะดวก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่านหนึ่งกล่าวว่า  

 “....มีอาการปวดหัวทุกวันตอนเย็นๆ ไม่แน่ใจจะติดโควิดไหม…ตอนอยู่เวรโรงพยาบาล
ติดต่อกันไม่เคยมีอาการแบบนี้ พอเข้าในต้องปรับตัวค่อนข้างมาก ไม่รู้ว่าป่วยจริงหรือคิดไปเอง แต่
ปวดหัวนี่เป็นทุกวันเลย..” 

 ซึ่งจะเห็นว่า การต้องปรับตัวในสภาวะการท างานท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการท างาน
แบบเดิมของเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ ส่งผลให้ความเครียดท่ีส่งผลเสียต่อร่างกาย  

2) ความวิตกกังวล  
 วิตกกังวล คือ ประเด็นท่ีได้รับการสะท้อนจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ว่าเกิดความวิตกกังวล

หลายอย่างในการปฏิบัติงาน เช่น การกลัวที่จะติดเช้ือและป่วยเป็นโรคโควิด – 19 
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 “…กังวลไปหมด ท่ีนอนถูกท าความสะอาดโดยนักโทษ ซึ่งก็ยังมีการระบาดอยู่ท่ีนี่ ซึ่งเรา
ก็ไม่มั่นใจในความปลอดภัยเท่าไหร่”  

 “…นอนรวมกัน ถ้ามีใครป่วยสักคน ก็มีลุ้นว่าติด เพราะใช้ห้องน้ าร่วมกัน เดินผ่านกันไป
ใช้ห้องน้ า...” 

 ความไม่สะดวกสบายในการพักผ่อน ท าให้พักผ่อนไม่เพียงพอ ส่งผลให้อารมณ์แปรปรวน 
และท าให้หงุดหงิดง่าย  

 ความเครียดท่ีเกิดขึ้น นอกกังวลกับการปฏิบัติหน้าท่ี ยังมีครอบครัว ภาระท่ีต้องดูแล 
การท่ีไม่ได้ท าหน้าท่ีในครอบครัวเลย ก็สร้างความกดดันให้กับผู้ปฏิบัติงาน ในด้านความมั่นคงในจิตใจ 
หลายคนมีลูก มีพ่อแม่ท่ีต้องดูแล แต่ด้วยหน้าท่ีท่ีต้องรักษาอย่างเคร่งครัดจึงท าให้ต้องเสียสละ 

 “...อยากขอไม่กักตัว เพราะอยากมีเวลาให้คนท่ีบ้าน แต่ก็กลัวจะเอาโควิดไปติดเขา...” 
 “...เข้าเวร 7 วัน 7 คืน แบบนี้ คนท่ีบ้านอยู่อย่างไรก็ไม่รู้ เจ็บไข้ไม่สบายก็ออกไปดูแล

ไม่ได้…” 
 “...ลูกเพิ่งคลอดได้ 3 เดือน เข้าเวรเสร็จออกไปกักตัวกลับเข้ามาเข้าเวรอีก ไม่ได้อยู่กับ

ครอบครัวเลย...” 
 นอกจากนี้ในผู้ปฏิบัติงานท่ีป่วยยังพบภาวะวิตกกังวล จากอาการของโรค    
 “...ในระหว่างท่ีกักตัวใน CI รู้สึกเหมือนได้พัก ได้นอนท่ีนอนนิ่ม แต่ก็กังวลกลัวอาการ

ของโรคจะรุนแรงและลงปอด กลัวตายเหมือนกันนะ…”   
 ผู้ปฏิบัติงานท่านหนึ่งท่ีป่วยติดเช้ือ ยังได้เล่าให้ฟังอีกว่า มีผู้ปฏิบัติงานท่ีติดเช้ือเข้ารับการ

กักตัวด้วยกันในสถานกักกันตัวของกระทรวงสาธารณสุข เกิดความเครียดถึงกับจะขอออกจากท่ีกักตัว
ก่อนครบก าหนด เนื่องจากเป็นห่วงแม่ท่ีบ้าน  

 “...พี่คนท่ีมาใหม่ เขาป่วยติดเช้ือ ถูกกักอยู่ด้วยกันกับผมท่ีโรงแรม เขาอยากกลับบ้าน
มาก บอกว่าแม่ไม่มีคนดูแล อยากกลับไปดูแลแม่ แต่ไปไม่ได้ ต้องกักตัวให้ครบ 14 วัน…”  

3)  สัมพันธภาพท่ีแย่ลง   
 สัมพันธภาพท่ีแย่ลงพบว่า มีการแยกตัว หงุดหงิด การใช้อารมณ์กับคนใกล้ชิด คนใน

ครอบครัว ในสภาวะการท างานท่ีเต็มไปด้วยความกดดัน และต่อเนื่องของอาชีพผู้คุมหรือผู้ปฏิบัติงาน
ราชทัณฑ์ มักจะถูกสะท้อนจากคนรอบข้างว่า เจ้าระเบียบ ดุ ชอบใช้อารมณ์ จริงจัง ไม่ฟังใคร นั้นเกิด
จากบทบาทในการปฏิบัติงานท่ีต้องควบคุมก ากับผู้ต้องขังในความดูแล การต้องปฏิบัติตามกฎอย่าง
เคร่งครัด และในความเคร่งครัดอย่างมากนี้เอง ส่งผลให้พฤติกรรมท่ีแสดงออกเป็นในเชิงลบ ซึ่งส่งผล
ต่อสัมพันธภาพต่อคนรอบข้างเป็นอย่างมาก 

 “...หงุดหงิดมาก ใครท าอะไรก็ไม่ถูกใจ คนท่ีบ้านโทรมาผมก็ขึ้นเสียงตลอด รู้สึกร าคาญ 
ไม่อยากคุยด้วย...” 
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 “...คนท่ีบ้านไม่โทรหาคืนเดียว น้อยใจ วันพักเลยไม่กลับบ้าน ไปกักตัวท่ี CI เอง เพราะ
รู้สึกว่าอยู่ในนั้นเราเหนื่อยมาก แต่ท าไมคนท่ีบ้านถึงไม่สนใจไม่ดูแล…” 

 “…ใครพูดไม่เข้าหู ตะคอกเลย ไม่สนเหนื่อยมากแล้วอย่าให้ต้องมาหนักใจเรื่องเล็ก ๆ 
น้อย ๆ อีก”  

 ในสถานการณ์การปรับตัวกับมาตรการป้องกันควบคุมเช้ือไวรัสโคโรนานี้ นอกจาก
พฤติกรรมการแสดงออกที่เปล่ียนแปลงไปแล้ว ยังส่งผลถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวที่แย่ลงด้วย 

 “…แฟนเป็นเหมือนท่ีรองรับอารมณ์ อึดอัดเก็บกดจากข้างใน ไม่พอใจใคร พอแฟนโทร
มาพูดไม่เข้าหูก็จะกดวางสาย และพิมพ์ข้อความหยาบคายไปด่า...สุดท้ายแฟนโกรธ ไม่พูดด้วย ไม่
รับสาย ไม่ไลน์หา เป็นแบบนี้บ่อยครับ ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกัน ว่าท าไมถึงลงท่ีแฟนทุกอย่าง หรือ
เพราะเขาเป็นคนเดียวบนโลกท่ีเรากดข่ีได้...” 

 “…ไม่ได้อยู่ข้างๆภรรยา ในตอนท่ีลูกเล็ก เพราะหน้าท่ีท่ี กลับบ้านก็ไม่ได้ ได้แต่อดทน...” 
 “…ฝากพ่อกับแม่ไว้กับภรรยา ลูกก็เล็ก ส่งแต่เงินกลับไปไม่ได้กลับไปเลย...” 
ผลการศึกษาสาเหตุของความเครียด   
สาเหตุหลักของความเครียดของผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์  เกิดจากการปรับตัวในสถานการณ์

วิกฤตการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาของหน่วยงาน ท าให้ปริมาณงานและความเคร่งครัดของ
ระเบียบเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสามารถจ าแนกตามลักษณะงานภายในและภายนอกเรือนจ า และผู้บริหาร ได้
ดังนี้  

1) วิธีการท างานท่ีเปล่ียนไป     
 ในสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาของหน่วยงาน สามารถแบ่ง

วิธีการท างานออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 
 กลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในส่วนท่ีควบคุมผู้ต้องขังภายใน ความเครียดท่ีเกิดจาก

ปฏิบัติงานท่ีมีความเคร่งครัดต่อเนื่องเป็นเวลานาน ซึ่งจากการสัมภาษณ์พบว่า มีการแสดงออกถึง
ความเครียดมากท่ีสุด เนื่องจากลักษณะงานจะมีการเข้าเวรภายในเรือนจ าต่อเนื่องกัน 7 วัน 7 คืน 
และออกจากเรือนจ าไปกักตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ณ เรือนจ าช่ัวคราวทุ่งเขน หรือ
สถานท่ีกักกันท่ีได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอีก 7 วัน จากนั้นเข้าปฏิบัติงานต่อในเรือนจ า
และเข้ารับการกักกันต่อเนื่องไป  

 “… 7/7/0 ครับ มาตรการท่ีใช้อยู่ตอนนี้ อยู่ข้างใน 7 วัน กักตัว 7 วัน กลับมาท างานต่อ 
ก่อนหน้านี้เป็น 7/7/2 ยังได้อยู่บ้านกับครอบครัว 2 วัน รอบนี้ไม่เจอกับท่ีบ้านเลยครับ...” 

 “…เป็นชุดท่ีถูกสลับมาจากโรงพยาบาล จากท่ีเข้าเวรทุกวัน ก็มาเป็น เข้า 7 วัน พัก 7 วัน 
แล้วเข้าต่อ...” 
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 ท้ังนี้ มาตรการดังกล่าวเป็นไปเพื่อป้องกันควบคุมการระบาดของโรค ซึ่งภารกิจในแต่ละ
วันประกอบด้วย การประจ าในจุดท่ีก าหนด ได้แก่ เรือนนอน ป้อม ประตู หออวน  และจุดอื่น ๆ 
ภายในเรือนจ า เพื่อควบคุมความสงบเรียบร้อยของผู้ต้องขัง และเฝ้าระวังการเกิดเหตุต่าง ๆ เช่น 
ทะเลาะวิวาท การแหกหักหลบหนี ซึ่งจะต้องมีการรักษาการณ์ 24 ช่ัวโมง โดยใช้ชุดเดียวกันกับท่ี
เข้าเวรกลางวัน สลับเวรกัน ในการปฏิบัติหน้าท่ีภายในของเจ้าหน้าท่ีชุดนี้ พบความเครียดท่ีจะต้องใช้
ชีวิตในเรือนจ า 7 วัน 7 คืน โดยท่ีไม่ได้กลับบ้าน  

 “...เรื่องท่ีห่วงในการเข้าเวรใน คงเป็นนักโทษก่อจลาจล จะท าให้การควบคุมยากเส่ียงต่อ
การแหกหักหลบหนี…” 

 นอกจากนี้ยังต้องรับความกดดันเมื่อต้องแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในสถานการณ์ฉุกเฉิน เมื่อ
ผู้ต้องขังท าผิดระเบียบ ผู้ต้องขังมีอาการป่วย ซึมเศร้า คิดท าร้ายตัวเอง  ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ 
จิตวิทยา ค าพูด การแก้ไขปัญหาท่ีแตกต่างกัน 

 “...นักโทษจะฆ่าตัวตาย ไม่มีญาติเย่ียม เราก็ต้องกล่อม…” 
 ในระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นช่วงท่ีพบการระบาดของเช้ือในเรือนจ าท่ัวประเทศ 

และเริ่มมีการระบาดในเรือนจ าสุราษฎร์ธานี  ซึ่งมาตรการสนับสนุนจากเรือนจ าพบว่า มีการตรวจเช้ือ
โควิดด้วย ATK (Antigen Test Kit) ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าท่ีในเรือนจ า และก่อนออกเข้าสู่สถานกักกัน
ตน และเจ้าหน้าท่ีท่ีตรวจพบเช้ือโควิด ก็ได้รับการรักษาตามระดับของอาการคือ กลุ่มสีเขียว (ป่วยแต่
ไม่แสดงอาการ) ก็จะเข้าสู่ Community Isolate ท่ีทางสาธารณสุขจัดให้ในโรงแรมต่าง ๆ เป็นเวลา 
14 วัน หรือจนตรวจไม่พบเช้ือ กลุ่มท่ีเป็นสีเหลือง พบการติดเช้ือท่ีปอด ก็จะได้รับการรักษาท่ี
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  

 “…โดนแหย่จมูก ท้ังก่อนเข้า และก่อนออกจากเรือนจ า...” 
 “…คนท่ีนอนข้างกันป่วย เขาส่งไปกักตัวที่ CI เพราะไม่แสดงอาการ...” 
 สวัสดิการท่ีผู้ปฏิบัติงานได้รับมีอาหารและน้ า 3 มื้อ อุปกรณ์ป้องกันเช้ือโควิด ได้แก่ 

หน้ากากอนามัย ถุงมือ ชุดป้องกันเช้ือ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานคิดว่าได้รับเพียงพอ  
 “…คิดว่าอุปกรณ์ท่ีมีให้เพียงพอ...” 
 ปริมาณงานและความเคร่งครัดของระเบียบ เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้ผู้ให้ข้อมูลส าคญั 

มีข้อกังวลในหน้าท่ีการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด - 19 ในแง่ของการดูแล
ผู้ต้องขังท่ีต้องระมัดระวังมากขึ้น เนื่องจากเริ่มมีผู้ต้องขังท่ีติดเช้ือ และป่วย โดยมีการท าตามมาตรการ 
Bubble and Seal ของกระทรวงสาธารณสุข ท าให้ผู้ต้องขังมีความวิตกกังวล ซึ่งมีโอกาสเกิด
เหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดได้เสมอ เช่น การก่อจลาจล การทะเลาะวิวาท การฆ่าตัวตาย ซึ่งเจ้าหน้าท่ี
ราชทัณฑ์ท่ีปฏิบัติงานภายในต้องเข้มงวดในการเฝ้าระวัง รวมถึงการสร้างความเช่ือมั่นให้กับนักโทษ
ว่ามาตรการควบคุมโรคนั้นจะประสบความส าเร็จ  
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 “...คนท่ีบ้านไม่โทรหาคืนเดียว น้อยใจ วันพักเลยไม่กลับบ้าน ไปกักตัวท่ี CI เอง เพราะ
รู้สึกว่าอยู่ในนั้นเราเหนื่อยมาก แต่ท าไมคนท่ีบ้านถึงไม่สนใจไม่ดูแล…” 

 “…ใครพูดไม่เข้าหู ตะคอกเลย ไม่สนเหนื่อยมากแล้วอย่าให้ต้องมาหนักใจเรื่องเล็ก ๆ 
น้อย ๆ อีก”  

 ในสถานการณ์การปรับตัวกับมาตรการป้องกันควบคุมเช้ือไวรัสโคโรนานี้ นอกจาก
พฤติกรรมการแสดงออกที่เปล่ียนแปลงไปแล้ว ยังส่งผลถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวที่แย่ลงด้วย 

 “…แฟนเป็นเหมือนท่ีรองรับอารมณ์ อึดอัดเก็บกดจากข้างใน ไม่พอใจใคร พอแฟนโทร
มาพูดไม่เข้าหูก็จะกดวางสาย และพิมพ์ข้อความหยาบคายไปด่า...สุดท้ายแฟนโกรธ ไม่พูดด้วย ไม่
รับสาย ไม่ไลน์หา เป็นแบบนี้บ่อยครับ ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกัน ว่าท าไมถึงลงท่ีแฟนทุกอย่าง หรือ
เพราะเขาเป็นคนเดียวบนโลกท่ีเรากดข่ีได้...” 

 “…ไม่ได้อยู่ข้างๆภรรยา ในตอนท่ีลูกเล็ก เพราะหน้าท่ีท่ี กลับบ้านก็ไม่ได้ ได้แต่อดทน...” 
 “…ฝากพ่อกับแม่ไว้กับภรรยา ลูกก็เล็ก ส่งแต่เงินกลับไปไม่ได้กลับไปเลย...” 
ผลการศึกษาสาเหตุของความเครียด   
สาเหตุหลักของความเครียดของผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์  เกิดจากการปรับตัวในสถานการณ์

วิกฤตการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาของหน่วยงาน ท าให้ปริมาณงานและความเคร่งครัดของ
ระเบียบเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสามารถจ าแนกตามลักษณะงานภายในและภายนอกเรือนจ า และผู้บริหาร ได้
ดังนี้  

1) วิธีการท างานท่ีเปล่ียนไป     
 ในสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาของหน่วยงาน สามารถแบ่ง

วิธีการท างานออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 
 กลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในส่วนท่ีควบคุมผู้ต้องขังภายใน ความเครียดท่ีเกิดจาก

ปฏิบัติงานท่ีมีความเคร่งครัดต่อเนื่องเป็นเวลานาน ซึ่งจากการสัมภาษณ์พบว่า มีการแสดงออกถึง
ความเครียดมากท่ีสุด เนื่องจากลักษณะงานจะมีการเข้าเวรภายในเรือนจ าต่อเนื่องกัน 7 วัน 7 คืน 
และออกจากเรือนจ าไปกักตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ณ เรือนจ าช่ัวคราวทุ่งเขน หรือ
สถานท่ีกักกันท่ีได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอีก 7 วัน จากนั้นเข้าปฏิบัติงานต่อในเรือนจ า
และเข้ารับการกักกันต่อเนื่องไป  

 “… 7/7/0 ครับ มาตรการท่ีใช้อยู่ตอนนี้ อยู่ข้างใน 7 วัน กักตัว 7 วัน กลับมาท างานต่อ 
ก่อนหน้านี้เป็น 7/7/2 ยังได้อยู่บ้านกับครอบครัว 2 วัน รอบนี้ไม่เจอกับท่ีบ้านเลยครับ...” 

 “…เป็นชุดท่ีถูกสลับมาจากโรงพยาบาล จากท่ีเข้าเวรทุกวัน ก็มาเป็น เข้า 7 วัน พัก 7 วัน 
แล้วเข้าต่อ...” 
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 ท้ังนี้ มาตรการดังกล่าวเป็นไปเพื่อป้องกันควบคุมการระบาดของโรค ซึ่งภารกิจในแต่ละ
วันประกอบด้วย การประจ าในจุดท่ีก าหนด ได้แก่ เรือนนอน ป้อม ประตู หออวน  และจุดอื่น ๆ 
ภายในเรือนจ า เพื่อควบคุมความสงบเรียบร้อยของผู้ต้องขัง และเฝ้าระวังการเกิดเหตุต่าง ๆ เช่น 
ทะเลาะวิวาท การแหกหักหลบหนี ซึ่งจะต้องมีการรักษาการณ์ 24 ช่ัวโมง โดยใช้ชุดเดียวกันกับท่ี
เข้าเวรกลางวัน สลับเวรกัน ในการปฏิบัติหน้าท่ีภายในของเจ้าหน้าท่ีชุดนี้ พบความเครียดท่ีจะต้องใช้
ชีวิตในเรือนจ า 7 วัน 7 คืน โดยท่ีไม่ได้กลับบ้าน  

 “...เรื่องท่ีห่วงในการเข้าเวรใน คงเป็นนักโทษก่อจลาจล จะท าให้การควบคุมยากเส่ียงต่อ
การแหกหักหลบหนี…” 

 นอกจากนี้ยังต้องรับความกดดันเมื่อต้องแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในสถานการณ์ฉุกเฉิน เมื่อ
ผู้ต้องขังท าผิดระเบียบ ผู้ต้องขังมีอาการป่วย ซึมเศร้า คิดท าร้ายตัวเอง  ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ 
จิตวิทยา ค าพูด การแก้ไขปัญหาท่ีแตกต่างกัน 

 “...นักโทษจะฆ่าตัวตาย ไม่มีญาติเย่ียม เราก็ต้องกล่อม…” 
 ในระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นช่วงท่ีพบการระบาดของเช้ือในเรือนจ าท่ัวประเทศ 

และเริ่มมีการระบาดในเรือนจ าสุราษฎร์ธานี  ซึ่งมาตรการสนับสนุนจากเรือนจ าพบว่า มีการตรวจเช้ือ
โควิดด้วย ATK (Antigen Test Kit) ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าท่ีในเรือนจ า และก่อนออกเข้าสู่สถานกักกัน
ตน และเจ้าหน้าท่ีท่ีตรวจพบเช้ือโควิด ก็ได้รับการรักษาตามระดับของอาการคือ กลุ่มสีเขียว (ป่วยแต่
ไม่แสดงอาการ) ก็จะเข้าสู่ Community Isolate ท่ีทางสาธารณสุขจัดให้ในโรงแรมต่าง ๆ เป็นเวลา 
14 วัน หรือจนตรวจไม่พบเช้ือ กลุ่มท่ีเป็นสีเหลือง พบการติดเช้ือท่ีปอด ก็จะได้รับการรักษาท่ี
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  

 “…โดนแหย่จมูก ท้ังก่อนเข้า และก่อนออกจากเรือนจ า...” 
 “…คนท่ีนอนข้างกันป่วย เขาส่งไปกักตัวที่ CI เพราะไม่แสดงอาการ...” 
 สวัสดิการท่ีผู้ปฏิบัติงานได้รับมีอาหารและน้ า 3 มื้อ อุปกรณ์ป้องกันเช้ือโควิด ได้แก่ 

หน้ากากอนามัย ถุงมือ ชุดป้องกันเช้ือ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานคิดว่าได้รับเพียงพอ  
 “…คิดว่าอุปกรณ์ท่ีมีให้เพียงพอ...” 
 ปริมาณงานและความเคร่งครัดของระเบียบ เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้ผู้ให้ข้อมูลส าคญั 

มีข้อกังวลในหน้าท่ีการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด - 19 ในแง่ของการดูแล
ผู้ต้องขังท่ีต้องระมัดระวังมากขึ้น เนื่องจากเริ่มมีผู้ต้องขังท่ีติดเช้ือ และป่วย โดยมีการท าตามมาตรการ 
Bubble and Seal ของกระทรวงสาธารณสุข ท าให้ผู้ต้องขังมีความวิตกกังวล ซึ่งมีโอกาสเกิด
เหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดได้เสมอ เช่น การก่อจลาจล การทะเลาะวิวาท การฆ่าตัวตาย ซึ่งเจ้าหน้าท่ี
ราชทัณฑ์ท่ีปฏิบัติงานภายในต้องเข้มงวดในการเฝ้าระวัง รวมถึงการสร้างความเช่ือมั่นให้กับนักโทษ
ว่ามาตรการควบคุมโรคนั้นจะประสบความส าเร็จ  
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 “...พอมีนักโทษเริ่มป่วย ก็จะระส่ าระสาย กลัวว่าตัวเองจะป่วย จะตาย…” 
 “…เราต้องพร้อมอยู่เสมอ ในการควบคุมนักโทษ ท่ีเอาแน่ไม่ได้ว่าจะก่อจลาจลตอนไหน...” 
 “...ท้ิงเรือนนอนไปไหนไม่ได้เลย ต้องเฝ้า...”  
 กลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มท่ีปฏิบัติหน้าท่ีภายในเรือนจ า ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับงานบริหารและ

งานทะเบียน ความเครียดท่ีเกี่ยวข้องกับความถูกต้องของระเบียบเอกสาร พบว่าเป็นกลุ่มท่ีต้องใช้
ความละเอียดในการปฏิบัติงานท่ีเป็นเอกสาร ผู้ให้ข้อมูลส าคัญรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน และ
ทะเบียนประวัตินักโทษ การพักโทษ และการอภัยโทษ   

 “...ตอนนี้ไม่มีเข้าเวร ได้นอนท่ีบ้านทุกคืน แต่งานก็หนักมาก บางวันก็ต้องเคลียร์เอกสาร
ท่ีค้างให้เสร็จถึงจะได้กลับบ้าน…” 

 “…ค านวณวันอภัยโทษ พลาดไม่ได้เลย ต้องละเอียด และแม่น...” 
 “...การเงินถ้าบวกผิด คิดค่าเวรผิดก็จะมีคนโวย และแก้ยาก ต้องต้ังใจ...” 
 “…มีหน้าท่ีเข้าเวรในด้วยในส่วนขังหญิง ท าให้บางเดือนการเบิกจ่ายล่าช้า เห็นใจทุกคน 

แต่เราก็ต้องท าหน้าท่ีข้างในด้วย...” 
 “…สวัสดิการเจ้าหน้าท่ี เงินค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเล่าเรียนบุตร ตอนนี้ท าเบิกจ่าย

ไม่ทัน มีความล่าช้า เนื่องจากพี่ต้องมาปฏิบัติงาน 7/7/0 ...”  
 กลุ่มที่ 3 เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมรักษาการณ์ภายนอกเรือนจ า ความเครียดที่มีเหตุจาก

การควบคุมภายนอก ซึ่งมีโอกาสในการหลบหนีสูง  ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในระหว่างสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 คือ การควบคุมผู้ต้องขังภายนอกเรือนจ า ในกรณีเจ็บป่วยเข้ารับ
การรักษาพยาบาลภายนอก  พบว่า ในระหว่างสถานการณ์ระบาดหนักมีผู้ต้องขังป่วยเข้ารับการรักษา
ท่ีโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลสวนสราญรมย์หลายราย ซึ่งการดูแลภายนอกเรือนจ า 
จะต้องมีความรอบคอบ และใกล้ชิดผู้ต้องขังมากกว่า เนื่องจากการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล 
มีโอกาสในการหลบหนีของผู้ต้องหาท่ีมีโทษสูง ท าให้ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยมีเวรควบคุม
ผู้ต้องขัง 24 ชั่วโมงเช่นกัน ต่างที่จุดที่ควบคุมเป็นหอผู้ป่วยที่มีคนพลุกพล่าน และต้องนั่งเฝ้า
ท้ังกลางวันและกลางคืนตามเวรที่ได้รับมอบหมายในชุด  

 “...ช่องทางการหนีมีเยอะมากเลย ท้ังบันไดหนีไฟ บันไดหน้า ข้างห้องน้ า ต้องวางแผน
และส ารวจทางหนีของผู้ต้องขัง…”   

 “...ผู้ต้องขังท่ีน ามาฟอกไตเมื่อวันก่อน ตรวจพบเช้ือโควิด กังวลมากว่าจะติดด้วยไหม แต่
พอตรวจแล้วไม่ติด ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น…”  

 “...ถ้าผู้ต้องขังหลบหนี เราก็จะมีความผิด ซึ่งด้วยหน้าท่ีจะต้องรับผิดชอบไม่ให้เกิด
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น...”  
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 “...ไม่ค่อยได้นอน ยิ่งถ้าช่วงท่ีมีนักโทษติดโควิดออกมาหลายคน จะต้องเฝ้าตลอด 
เนื่องจากอยู่ในห้องแยกโรค ไม่ได้ใส่ตรวน…”  

 นอกจากการระวังเรื่องการหลบหนีแล้ว ยังต้องระวังเรื่องของการติดเช้ือ ตามมาตรการ
ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ระมัดระวังการสัมผัสอุปกรณ์ต่าง  ๆ บันได ประตูใน
โรงพยาบาล ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลตลอดเวลา ท าให้ในสถานการณ์ระบาดรุนแรงชุดปฏิบัติการ
ควบคุมผู้ต้องขังภายนอกเรือนจ าไม่พบการติดเช้ือโควิด 19 เลย  

 “...ช่วงระบาดหนัก ใส่ท้ังหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า เฟซชีลด์ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์
ทุกจุดในโรงพยาบาลท่ีเดินผ่าน...”  

 “...บางหอผู้ป่วยไม่มีท่ีให้นั่ง ก็ต้องเดินไปมา แล้วไปนั่งท่ีพักญาติ…” 
 นอกจากนี้การควบคุมผู้ต้องขังภายนอกเรือนจ ายังมีค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้น ในการควบคุมใน

โรงพยาบาลท่ีอยู่นอกอ าเภอเมือง ซึ่งต้องขับรถไปปฏิบัติหน้าท่ีควบคุม ผู้ปฏิบัติงานท่ีไม่มีรถยนต์
ส่วนตัว ขับรถจักรยานยนต์ไปเข้าเวร ก็เป็นการเพิ่มความเส่ียงในการปฏิบัติหน้าท่ีจากอุบัติเหตุจราจร  

 “...เวรท่ีสราญรมย์ดูเหมือนจะไม่เส่ียงหลบหนีในยามกลางคืน แต่ก็ต้องระวังช่วงท่ีปล่อย
มากินข้าว และเราก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเป็นค่าน้ ามันไปกลับ…” 

 “...คนท่ีไม่มีรถ เขาขี่รถเครื่องไป เราตอนไม่มีรถก็นั่งรถเมล์พุนพิน แล้วก็เดินไปตึกผู้ป่วย
...” 

 ชุดควบคุมภายนอกต้องมีความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีจะเกิดขึ้นเสมอ 
ได้แก่ เวรส ารองต้องพร้อมออกไปควบคุมผู้ต้องขังเม่ือมีการออกไปรับการรักษาท่ีโรงพยาบาล และ
ต้องพร้อมให้ความช่วยเหลือในการรับโทรศัพท์ส่ือสารกับเรือนจ า ในกรณีท่ีผู้ต้องขังเสียชีวิต ต้อง
ประสานต ารวจ ญาติและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งความพร้อมนี้คือความพร้อม 24 ช่ัวโมง แม้ในเวลาท่ีไม่ใช่เวร
ตนเองก็ตาม นอกจากนี้ยังมีมุมท่ีไม่ค่อยปรากฏคือ ผู้คุม ท าหน้าท่ีเหมือนญาติ ดูแลผู้ต้องขังป่วยท่ีไม่มี
ญาติดูแล ซื้อข้าว ซื้อน้ าให้รับประทานขณะรอเข้ารับการรักษา จึงเป็นเสมือนการควบคุมท่ีสงเคราะห์
เพื่อนมนุษย์ไปด้วยในคราวเดียวกัน 

 “…แกแก่แล้ว 80 กว่าปีแล้ว ญาติอยู่ไกลไม่ได้มาดู มาฟอกไตทุกครั้งก็ซื้อข้าวซื้อน้ าดีๆให้
กินตลอด...”  

 “…พยาบาลโทรมา นักโทษเสียชีวิต ไม่ใช่เวรเราหรอก แต่ต้องต่ืนมารับสายทุกครั้ง เพื่อ
จะประสานงานให้ บางทีเขาบันทึกเบอร์ไว้ ก็จะโทรซ้ า ๆ ท่ีเบอร์เดิม...” 

 ชีวิตครอบครัวในช่วงสถานการณ์วิกฤตนี้ กิจกรรมทางสังคมท่ีท าร่วมกันแทบจะต้องงด 
เพราะนอกจากจะต้องระมัดระวังไม่ให้ไปสัมผัสเช้ือตามมาตรการของกรมราชทัณฑ์แล้ว ยังไม่สามารถ
ก าหนดวันท่ีแน่นอนในการไปท ากิจกรรมร่วมกับครอบครัวได้ เนื่องจากการเจ็บป่วยของผู้ต้องขังนั้นมี
โอกาสเกิดได้ตลอดเวลา จากการท่ีผู้ต้องขังเองมีโรคประจ าตัว  การอยู่รวมกันในสถานท่ีท่ีแออัดใน
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 “...พอมีนักโทษเริ่มป่วย ก็จะระส่ าระสาย กลัวว่าตัวเองจะป่วย จะตาย…” 
 “…เราต้องพร้อมอยู่เสมอ ในการควบคุมนักโทษ ท่ีเอาแน่ไม่ได้ว่าจะก่อจลาจลตอนไหน...” 
 “...ท้ิงเรือนนอนไปไหนไม่ได้เลย ต้องเฝ้า...”  
 กลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มท่ีปฏิบัติหน้าท่ีภายในเรือนจ า ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับงานบริหารและ

งานทะเบียน ความเครียดท่ีเกี่ยวข้องกับความถูกต้องของระเบียบเอกสาร พบว่าเป็นกลุ่มท่ีต้องใช้
ความละเอียดในการปฏิบัติงานท่ีเป็นเอกสาร ผู้ให้ข้อมูลส าคัญรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน และ
ทะเบียนประวัตินักโทษ การพักโทษ และการอภัยโทษ   

 “...ตอนนี้ไม่มีเข้าเวร ได้นอนท่ีบ้านทุกคืน แต่งานก็หนักมาก บางวันก็ต้องเคลียร์เอกสาร
ท่ีค้างให้เสร็จถึงจะได้กลับบ้าน…” 

 “…ค านวณวันอภัยโทษ พลาดไม่ได้เลย ต้องละเอียด และแม่น...” 
 “...การเงินถ้าบวกผิด คิดค่าเวรผิดก็จะมีคนโวย และแก้ยาก ต้องต้ังใจ...” 
 “…มีหน้าท่ีเข้าเวรในด้วยในส่วนขังหญิง ท าให้บางเดือนการเบิกจ่ายล่าช้า เห็นใจทุกคน 

แต่เราก็ต้องท าหน้าท่ีข้างในด้วย...” 
 “…สวัสดิการเจ้าหน้าท่ี เงินค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเล่าเรียนบุตร ตอนนี้ท าเบิกจ่าย

ไม่ทัน มีความล่าช้า เนื่องจากพี่ต้องมาปฏิบัติงาน 7/7/0 ...”  
 กลุ่มที่ 3 เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมรักษาการณ์ภายนอกเรือนจ า ความเครียดที่มีเหตุจาก

การควบคุมภายนอก ซึ่งมีโอกาสในการหลบหนีสูง  ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในระหว่างสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 คือ การควบคุมผู้ต้องขังภายนอกเรือนจ า ในกรณีเจ็บป่วยเข้ารับ
การรักษาพยาบาลภายนอก  พบว่า ในระหว่างสถานการณ์ระบาดหนักมีผู้ต้องขังป่วยเข้ารับการรักษา
ท่ีโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลสวนสราญรมย์หลายราย ซึ่งการดูแลภายนอกเรือนจ า 
จะต้องมีความรอบคอบ และใกล้ชิดผู้ต้องขังมากกว่า เนื่องจากการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล 
มีโอกาสในการหลบหนีของผู้ต้องหาท่ีมีโทษสูง ท าให้ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยมีเวรควบคุม
ผู้ต้องขัง 24 ชั่วโมงเช่นกัน ต่างที่จุดที่ควบคุมเป็นหอผู้ป่วยที่มีคนพลุกพล่าน และต้องนั่งเฝ้า
ท้ังกลางวันและกลางคืนตามเวรที่ได้รับมอบหมายในชุด  

 “...ช่องทางการหนีมีเยอะมากเลย ท้ังบันไดหนีไฟ บันไดหน้า ข้างห้องน้ า ต้องวางแผน
และส ารวจทางหนีของผู้ต้องขัง…”   

 “...ผู้ต้องขังท่ีน ามาฟอกไตเมื่อวันก่อน ตรวจพบเช้ือโควิด กังวลมากว่าจะติดด้วยไหม แต่
พอตรวจแล้วไม่ติด ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น…”  

 “...ถ้าผู้ต้องขังหลบหนี เราก็จะมีความผิด ซึ่งด้วยหน้าท่ีจะต้องรับผิดชอบไม่ให้เกิด
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น...”  
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 “...ไม่ค่อยได้นอน ยิ่งถ้าช่วงท่ีมีนักโทษติดโควิดออกมาหลายคน จะต้องเฝ้าตลอด 
เนื่องจากอยู่ในห้องแยกโรค ไม่ได้ใส่ตรวน…”  

 นอกจากการระวังเรื่องการหลบหนีแล้ว ยังต้องระวังเรื่องของการติดเช้ือ ตามมาตรการ
ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ระมัดระวังการสัมผัสอุปกรณ์ต่าง  ๆ บันได ประตูใน
โรงพยาบาล ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลตลอดเวลา ท าให้ในสถานการณ์ระบาดรุนแรงชุดปฏิบัติการ
ควบคุมผู้ต้องขังภายนอกเรือนจ าไม่พบการติดเช้ือโควิด 19 เลย  

 “...ช่วงระบาดหนัก ใส่ท้ังหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า เฟซชีลด์ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์
ทุกจุดในโรงพยาบาลท่ีเดินผ่าน...”  

 “...บางหอผู้ป่วยไม่มีท่ีให้นั่ง ก็ต้องเดินไปมา แล้วไปนั่งท่ีพักญาติ…” 
 นอกจากนี้การควบคุมผู้ต้องขังภายนอกเรือนจ ายังมีค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้น ในการควบคุมใน

โรงพยาบาลท่ีอยู่นอกอ าเภอเมือง ซึ่งต้องขับรถไปปฏิบัติหน้าท่ีควบคุม ผู้ปฏิบัติงานท่ีไม่มีรถยนต์
ส่วนตัว ขับรถจักรยานยนต์ไปเข้าเวร ก็เป็นการเพิ่มความเส่ียงในการปฏิบัติหน้าท่ีจากอุบัติเหตุจราจร  

 “...เวรท่ีสราญรมย์ดูเหมือนจะไม่เส่ียงหลบหนีในยามกลางคืน แต่ก็ต้องระวังช่วงท่ีปล่อย
มากินข้าว และเราก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเป็นค่าน้ ามันไปกลับ…” 

 “...คนท่ีไม่มีรถ เขาขี่รถเครื่องไป เราตอนไม่มีรถก็นั่งรถเมล์พุนพิน แล้วก็เดินไปตึกผู้ป่วย
...” 

 ชุดควบคุมภายนอกต้องมีความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีจะเกิดขึ้นเสมอ 
ได้แก่ เวรส ารองต้องพร้อมออกไปควบคุมผู้ต้องขังเมื่อมีการออกไปรับการรักษาท่ีโรงพยาบาล และ
ต้องพร้อมให้ความช่วยเหลือในการรับโทรศัพท์ส่ือสารกับเรือนจ า ในกรณีท่ีผู้ต้องขังเสียชีวิต ต้อง
ประสานต ารวจ ญาติและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งความพร้อมนี้คือความพร้อม 24 ช่ัวโมง แม้ในเวลาท่ีไม่ใช่เวร
ตนเองก็ตาม นอกจากนี้ยังมีมุมท่ีไม่ค่อยปรากฏคือ ผู้คุม ท าหน้าท่ีเหมือนญาติ ดูแลผู้ต้องขังป่วยท่ีไม่มี
ญาติดูแล ซื้อข้าว ซื้อน้ าให้รับประทานขณะรอเข้ารับการรักษา จึงเป็นเสมือนการควบคุมท่ีสงเคราะห์
เพื่อนมนุษย์ไปด้วยในคราวเดียวกัน 

 “…แกแก่แล้ว 80 กว่าปีแล้ว ญาติอยู่ไกลไม่ได้มาดู มาฟอกไตทุกครั้งก็ซื้อข้าวซื้อน้ าดีๆให้
กินตลอด...”  

 “…พยาบาลโทรมา นักโทษเสียชีวิต ไม่ใช่เวรเราหรอก แต่ต้องต่ืนมารับสายทุกครั้ง เพื่อ
จะประสานงานให้ บางทีเขาบันทึกเบอร์ไว้ ก็จะโทรซ้ า ๆ ท่ีเบอร์เดิม...” 

 ชีวิตครอบครัวในช่วงสถานการณ์วิกฤตนี้ กิจกรรมทางสังคมท่ีท าร่วมกันแทบจะต้องงด 
เพราะนอกจากจะต้องระมัดระวังไม่ให้ไปสัมผัสเช้ือตามมาตรการของกรมราชทัณฑ์แล้ว ยังไม่สามารถ
ก าหนดวันท่ีแน่นอนในการไปท ากิจกรรมร่วมกับครอบครัวได้ เนื่องจากการเจ็บป่วยของผู้ต้องขังนั้นมี
โอกาสเกิดได้ตลอดเวลา จากการท่ีผู้ต้องขังเองมีโรคประจ าตัว  การอยู่รวมกันในสถานท่ีท่ีแออัดใน
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โครงสร้างเรือนจ าเก่า ท าให้มีโอกาสเกิดโรคได้ตลอดเวลา และในช่วงเวลานี้ก็ยังพบผู้ป่วยท าร้าย
ตนเอง พยายามฆ่าตัวตายอยู่เป็นระยะ  

 กลุ่มท่ี 4 กลุ่มผู้บริหารท่ีเป็นหัวหน้าฝ่าย ความเครียดมีสาเหตุจากการต้องประเมิน
สถานการณ์ตลอดเวลา ภาระหนักคือการควบคุมก ากับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานท้ัง 2 กลุ่ม กลุ่มนี้จะเป็น
ผู้ท่ีมีบทบาทในการวางแผน ออกค าส่ัง มาตรการต่าง ๆ ให้สอดรับกับมาตรการของกรมราชทัณฑ์ 
และสถานการณ์การระบาดของเรือนจ ากลางสุราษฎร์ธานี ซึ่งจะต้องมีการประเมินสถานการณ์
ตลอดเวลา ยกตัวอย่างเช่น ในการระบาดระลอกแรกของเรือนจ า เมื่อเดือนเมษายน 2564 พบ
ผู้ติดเช้ือโควิดรายแรกในเรือนจ าสุราษฎร์ธานี เป็นผู้ต้องขังและเจ้าหน้ าท่ีราชทัณฑ์จากจังหวัด
นราธิวาสที่มาร่วมกิจกรรมการประกวดต่อต้านยาเสพติดในระดับภาคใต้ ซึ่งมีการจัดการแยก
กลุ่มสัมผัสเส่ียงสูงไปกักตัวท่ีเรือนจ าทุ่งเขนอย่างรวดเร็วท าให้ไม่มีผู้ป่วยเพิ่ม หรือการระบาดไปยัง
ผู้ต้องขังกลุ่มอื่น ๆ  

 “…เรามีประสบการณ์ในการยับยั้งการระบาดในกลุ่มผู้ต้องขัง รอบนั้นไม่มีนักโทษของเรา
ป่วยเลย เพราะเราแยกได้เร็ว...” 

 “… ถ้าเราวางแผนผิด เกิดการระบาด นอกจากจะโดนต าหนิ ยังส่งผลให้ผู้ต้องขังและ
เจ้าหน้าท่ีเราติดเช้ือไปด้วย...” 

 มาตรการที่เข้มข้นของเรือนจ าสุราษฎร์ธานี ที่แยกชุดปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ไม่มี
การปนเปื้อนกันระหว่างชุด และการกักตัวผู้ต้องขังก่อนเข้าภายในก่อน 14 วัน และกักตัวก่อนปล่อย
ตัวพ้นโทษ 14 วัน และตรวจหาเช้ือทุกราย ถือเป็นโมเดลการจัดการควบคุมโรคท่ีดีมาก ท าให้ไม่พบ
ผู้ป่วยรายใหม่เลยในระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2564 จนถึงการระบาดหนักในจังหวัดในรอบ
เดือนตุลาคมท่ีผ่านมา มีผู้ต้องขังติดเช้ือโควิด และผู้คุมชุดท่ีปฏิบัติหน้าท่ีภายในมีการติดเช้ือและสัมผัส
เส่ียงสูง รวมถึงมีความอ่อนล้าในการปฏิบัติหน้าท่ี จึงสลับก าลังคนบางส่วนจากชุดปฏิบัติงานด้านนอก 
เข้ามาประจ าการหมุนเวียนภายใน และมีก าลังพลท่ีปฏิบัติงานรอบนอกท่ีพร้อมจะเป็นก าลังส ารองใน
กรณีท่ีผู้ปฏิบัติงานชุดต่างๆมีการลาด้วยเหตุจ าเป็น โดยผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์ทุกคนในเรือนจ าได้รับ
การฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และได้รับการกระตุ้นเข็ม 3  และมีสวัสดิการในการท าประกันโควิด - 19 
ให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคน ให้ได้รับค่าชดเชยเมื่อติดเช้ือจากการปฏิบัติหน้าท่ี  

 “… ต้องปรับค าส่ังให้รับกับค าส่ังของกรม และเหมาะกับการปฏิบัติงานของเรือนจ าเรา
ด้วย…” 

 “...เรามีคนจ ากัด เมื่อเทียบกับจ านวนนักโทษ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องจัดเวรให้สามารถ
หมุนเวียนได้ท่ัวถึงมากท่ีสุด…”  
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 “…วันก่อนผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขมาตรวจเยี่ยม ก็ได้รับค าช่ืนชม ช่วงท่ี
เรือนจ าอื่นเขายอดพุ่ง แต่เรือนจ าเราพบการติดเช้ือไม่มาก เพราะเราปฏิบัติตามมาตรการได้ดีมาก ท้ัง
ผู้คุมทุกคนไม่มีใครติดเช้ือจากการไปสังสรรค์ หรือจากกิจกรรมอื่น ๆ เลย...” 

 “…เราพยายามจัดสวัสดิการให้นะ มีอาหาร น้ า ประกันชีวิต แล้วก็มีช่วงให้ทุกคนได้พัก 
ออกมาโทรศัพท์หาญาติได้ วันละประมาณ 1 ช่ัวโมง…”  

 “...การจัดเวรอาจจะดูเครียด แต่ผู้คุมทุกคนก็พร้อมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ี เขาเข้าใจว่าเราอยู่
ในสถานการณ์ท่ีวิกฤต เรามีนักโทษท่ีดูแลส่ีพันกว่าคน เป็นไปได้ก็ไม่อยากให้เขาป่วยหรือตาย…” 

 ในมุมของผู้บริหารนี่คือการก้าวผ่านการเป็นผู้คุมที่เข้าเวรแบบเดิม มาสู่การเป็นผู้คุม
ในวิถีใหม่ ท่ีมีบทบาทในการเฝ้าระวังควบคุมโรคในเรือนจ าด้วย โดยนอกจากจะต้องรับผิดชอบ
ผู้ต้องขัง ยังต้องรับผิดชอบต่อหน้าท่ี รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งดูเหมือนจะเป็นการเพิ่มแรงกดดันให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์ แต่ผลในทางปฏิบัติท่ีดีนับเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นในเชิงประจักษ์ว่า มาตรการท่ี
เรือนจ าสุราษฎร์ธานีใช้นั้นได้ผลดี  

 “...มันคือการก้าวผ่าน จากท่ีเราเคยเข้าเวรสลับกับการท างานปกติในเวลางาน เราปรับ
เป็นชุด เข้าเวร 7 วัน ออก 7 วัน ซึ่งมันดีในแง่การควบคุมโรค ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเราไม่มีผู้ป่วยเลยจนถึง
เดือนกันยายน...”  

 “...ทุกครั้งท่ีออกค าส่ังเวรยาม จะถูกกล่ันกรองแล้ว ว่าจัดแบบนี้เพราะอะไร คนไหนอยู่
ต าแหน่งไหนของการควบคุม คือผ่านการคิด และพยายามปรับให้เหมาะกับบุคลิกและความสามารถ
ของแต่ละคน…” 

 “...ก็มีเครียดบ้าง จะมีบางคนท่ีชอบโวยวาย นู่นไม่ดี นี่ไม่เอา แต่สุดท้ายด้วยความท่ีทุก
คนก็มีความรับผิดชอบ ก็ต้องท า ท าหน้าท่ีของตัวเองจนสุดความสามารถอยู่ดี…” 

2) รายได้ท่ีลดลง หนี้สินคงท่ี  
 ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลา เป็นอีกขวัญและก าลังใจ และแรงจูงใจใน

การปฏิบัติหน้าท่ีบนความเส่ียงและความกดดันของผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์ แต่ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนานี้ค่าตอบแทนนี้ลดลงในทุกกลุ่มของผู้ปฏิบัติงาน จากปริมาณการเข้าเวรท่ี
มีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ผู้ให้ข้อมูลสะท้อนว่า รายได้นั้นลดลง แต่รายจ่าย และหนี้สินไม่ได้
แตกต่างจากเดิม ถึงแม้จะเข้าไปปฏิบัติงานภายในไม่ได้ดูแลครอบครัว ก็ยังต้องรับภาระในการดูแล
ครอบครัวเหมือนเดิม 

 “…รายได้ลดลง ค่าเวรปกติก่อนโควิด ได้คนละ 16 – 18 เวร เมื่อปฏิบัติหน้าท่ีตาม
มาตรการ 7/7/0 เวรคงเหลือ 12 -13 เวรต่อเดือน เวรละ 400 – 420 บาท ลดลง 2,000 บาทต่อ
เดือน แต่หนี้สินหรือค่าใช้จ่ายเท่าเดิม การรับจ้างแทนเวรยามเพื่อหารายได้เพิ่มไม่สามารถท าได้ 
เพราะปฏิบัติหน้าท่ีเป็นชุด….” 
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โครงสร้างเรือนจ าเก่า ท าให้มีโอกาสเกิดโรคได้ตลอดเวลา และในช่วงเวลานี้ก็ยังพบผู้ป่วยท าร้าย
ตนเอง พยายามฆ่าตัวตายอยู่เป็นระยะ  

 กลุ่มท่ี 4 กลุ่มผู้บริหารท่ีเป็นหัวหน้าฝ่าย ความเครียดมีสาเหตุจากการต้องประเมิน
สถานการณ์ตลอดเวลา ภาระหนักคือการควบคุมก ากับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานท้ัง 2 กลุ่ม กลุ่มนี้จะเป็น
ผู้ท่ีมีบทบาทในการวางแผน ออกค าส่ัง มาตรการต่าง ๆ ให้สอดรับกับมาตรการของกรมราชทัณฑ์ 
และสถานการณ์การระบาดของเรือนจ ากลางสุราษฎร์ธานี ซึ่งจะต้องมีการประเมินสถานการณ์
ตลอดเวลา ยกตัวอย่างเช่น ในการระบาดระลอกแรกของเรือนจ า เมื่อเดือนเมษายน 2564 พบ
ผู้ติดเช้ือโควิดรายแรกในเรือนจ าสุราษฎร์ธานี เป็นผู้ต้องขังและเจ้าหน้ าท่ีราชทัณฑ์จากจังหวัด
นราธิวาสที่มาร่วมกิจกรรมการประกวดต่อต้านยาเสพติดในระดับภาคใต้ ซึ่งมีการจัดการแยก
กลุ่มสัมผัสเส่ียงสูงไปกักตัวท่ีเรือนจ าทุ่งเขนอย่างรวดเร็วท าให้ไม่มีผู้ป่วยเพิ่ม หรือการระบาดไปยัง
ผู้ต้องขังกลุ่มอื่น ๆ  

 “…เรามีประสบการณ์ในการยับยั้งการระบาดในกลุ่มผู้ต้องขัง รอบนั้นไม่มีนักโทษของเรา
ป่วยเลย เพราะเราแยกได้เร็ว...” 

 “… ถ้าเราวางแผนผิด เกิดการระบาด นอกจากจะโดนต าหนิ ยังส่งผลให้ผู้ต้องขังและ
เจ้าหน้าท่ีเราติดเช้ือไปด้วย...” 

 มาตรการที่เข้มข้นของเรือนจ าสุราษฎร์ธานี ที่แยกชุดปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ไม่มี
การปนเปื้อนกันระหว่างชุด และการกักตัวผู้ต้องขังก่อนเข้าภายในก่อน 14 วัน และกักตัวก่อนปล่อย
ตัวพ้นโทษ 14 วัน และตรวจหาเช้ือทุกราย ถือเป็นโมเดลการจัดการควบคุมโรคท่ีดีมาก ท าให้ไม่พบ
ผู้ป่วยรายใหม่เลยในระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2564 จนถึงการระบาดหนักในจังหวัดในรอบ
เดือนตุลาคมท่ีผ่านมา มีผู้ต้องขังติดเช้ือโควิด และผู้คุมชุดท่ีปฏิบัติหน้าท่ีภายในมีการติดเช้ือและสัมผัส
เส่ียงสูง รวมถึงมีความอ่อนล้าในการปฏิบัติหน้าท่ี จึงสลับก าลังคนบางส่วนจากชุดปฏิบัติงานด้านนอก 
เข้ามาประจ าการหมุนเวียนภายใน และมีก าลังพลท่ีปฏิบัติงานรอบนอกท่ีพร้อมจะเป็นก าลังส ารองใน
กรณีท่ีผู้ปฏิบัติงานชุดต่างๆมีการลาด้วยเหตุจ าเป็น โดยผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์ทุกคนในเรือนจ าได้รับ
การฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และได้รับการกระตุ้นเข็ม 3  และมีสวัสดิการในการท าประกันโควิด - 19 
ให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคน ให้ได้รับค่าชดเชยเมื่อติดเช้ือจากการปฏิบัติหน้าท่ี  

 “… ต้องปรับค าส่ังให้รับกับค าส่ังของกรม และเหมาะกับการปฏิบัติงานของเรือนจ าเรา
ด้วย…” 

 “...เรามีคนจ ากัด เมื่อเทียบกับจ านวนนักโทษ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องจัดเวรให้สามารถ
หมุนเวียนได้ท่ัวถึงมากท่ีสุด…”  
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 “…วันก่อนผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขมาตรวจเยี่ยม ก็ได้รับค าช่ืนชม ช่วงท่ี
เรือนจ าอื่นเขายอดพุ่ง แต่เรือนจ าเราพบการติดเช้ือไม่มาก เพราะเราปฏิบัติตามมาตรการได้ดีมาก ท้ัง
ผู้คุมทุกคนไม่มีใครติดเช้ือจากการไปสังสรรค์ หรือจากกิจกรรมอื่น ๆ เลย...” 

 “…เราพยายามจัดสวัสดิการให้นะ มีอาหาร น้ า ประกันชีวิต แล้วก็มีช่วงให้ทุกคนได้พัก 
ออกมาโทรศัพท์หาญาติได้ วันละประมาณ 1 ช่ัวโมง…”  

 “...การจัดเวรอาจจะดูเครียด แต่ผู้คุมทุกคนก็พร้อมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ี เขาเข้าใจว่าเราอยู่
ในสถานการณ์ท่ีวิกฤต เรามีนักโทษท่ีดูแลส่ีพันกว่าคน เป็นไปได้ก็ไม่อยากให้เขาป่วยหรือตาย…” 

 ในมุมของผู้บริหารนี่คือการก้าวผ่านการเป็นผู้คุมที่เข้าเวรแบบเดิม มาสู่การเป็นผู้คุม
ในวิถีใหม่ ท่ีมีบทบาทในการเฝ้าระวังควบคุมโรคในเรือนจ าด้วย โดยนอกจากจะต้องรับผิดชอบ
ผู้ต้องขัง ยังต้องรับผิดชอบต่อหน้าท่ี รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งดูเหมือนจะเป็นการเพิ่มแรงกดดันให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์ แต่ผลในทางปฏิบัติท่ีดีนับเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นในเชิงประจักษ์ว่า มาตรการท่ี
เรือนจ าสุราษฎร์ธานีใช้นั้นได้ผลดี  

 “...มันคือการก้าวผ่าน จากท่ีเราเคยเข้าเวรสลับกับการท างานปกติในเวลางาน เราปรับ
เป็นชุด เข้าเวร 7 วัน ออก 7 วัน ซึ่งมันดีในแง่การควบคุมโรค ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเราไม่มีผู้ป่วยเลยจนถึง
เดือนกันยายน...”  

 “...ทุกครั้งท่ีออกค าส่ังเวรยาม จะถูกกล่ันกรองแล้ว ว่าจัดแบบนี้เพราะอะไร คนไหนอยู่
ต าแหน่งไหนของการควบคุม คือผ่านการคิด และพยายามปรับให้เหมาะกับบุคลิกและความสามารถ
ของแต่ละคน…” 

 “...ก็มีเครียดบ้าง จะมีบางคนท่ีชอบโวยวาย นู่นไม่ดี นี่ไม่เอา แต่สุดท้ายด้วยความท่ีทุก
คนก็มีความรับผิดชอบ ก็ต้องท า ท าหน้าท่ีของตัวเองจนสุดความสามารถอยู่ดี…” 

2) รายได้ท่ีลดลง หนี้สินคงท่ี  
 ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลา เป็นอีกขวัญและก าลังใจ และแรงจูงใจใน

การปฏิบัติหน้าท่ีบนความเส่ียงและความกดดันของผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์ แต่ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนานี้ค่าตอบแทนนี้ลดลงในทุกกลุ่มของผู้ปฏิบัติงาน จากปริมาณการเข้าเวรท่ี
มีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ผู้ให้ข้อมูลสะท้อนว่า รายได้นั้นลดลง แต่รายจ่าย และหนี้สินไม่ได้
แตกต่างจากเดิม ถึงแม้จะเข้าไปปฏิบัติงานภายในไม่ได้ดูแลครอบครัว ก็ยังต้องรับภาระในการดูแล
ครอบครัวเหมือนเดิม 

 “…รายได้ลดลง ค่าเวรปกติก่อนโควิด ได้คนละ 16 – 18 เวร เมื่อปฏิบัติหน้าท่ีตาม
มาตรการ 7/7/0 เวรคงเหลือ 12 -13 เวรต่อเดือน เวรละ 400 – 420 บาท ลดลง 2,000 บาทต่อ
เดือน แต่หนี้สินหรือค่าใช้จ่ายเท่าเดิม การรับจ้างแทนเวรยามเพื่อหารายได้เพิ่มไม่สามารถท าได้ 
เพราะปฏิบัติหน้าท่ีเป็นชุด….” 



124124 

 

 “…โอนเงินให้แม่ปกติ แม้รายได้เราจะลดลง แต่เคยให้เท่าไหร่ก็ต้องให้เท่านั้น แม่แกไม่
เข้าใจหรอกว่ารายได้เราลดลง...” 

 “...รายได้บางส่วนหายไป ค่าเวรไม่มีเลยต้ังแต่ใช้มาตรการนี้…” 
 “…หนี้สหกรณ์เท่าเดิม ค่าเวรไม่มี ก็ต้องลดรายจ่ายอื่น ๆ เพื่อให้อยู่รอด...” 
3)  สภาพแวดล้อมในการท างานท่ีไม่สามารถเปล่ียนได้ในขณะนี้ โครงสร้างเรือนจ าอาคาร

เก่าส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกสะบายในการปฏิบัติหน้าท่ีและพักผ่อน มีการจัดการด้านท่ีพัก ตาม
มาตรการของกรมราชทัณฑ์ มีการแยกท่ีพักชัดเจน ตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ แต่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามรูปแบบท้ังหมด ด้วยปัจจัยจ ากัดด้านอาคารสถานท่ีไม่เพียงพอ  

 สถานท่ีปฏิบัติงานเป็นเรือนจ าความมั่นคงสูงท่ีเป็นโครงสร้างอาคารแบบเก่า ท าให้มี
ความแออัดของผู้ต้องขัง และสถานท่ีพักเวรของผู้คุมเป็นห้องพักรวมของเจ้าหน้าท่ีท้ัง 27 คนท่ีเข้าเวร
ด้วยกัน ซึ่งมีห้องน้ าไม่เพียงพอ และยังต้องระมัดระวังในการป้องกันตนเองในสถานการณ์ระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรนาในเรือนจ าอีกด้วย 

 “…เราท้ังหมดท่ีเข้าเวรต้องอยู่รวมกัน เพราะว่าโครงสร้างอาคารเป็นแบบเก่า ห้องน้ าก็
ต้องใช้ร่วมกัน ซึ่งก็ไม่ได้มีมากเท่าไหร่...” 

 “…เข้าใจข้อจ ากัดของเรือนจ านะ แต่ถ้าเราได้พักผ่อนเต็มท่ี เราจะท างานได้เต็มท่ีด้วย...” 
 “…ท่ีปวดหัวทุกวันตอนเย็น ส่วนหนึ่งก็เพราะอากาศภายในอบอ้าวมาก...” 
ผลการศึกษาการจัดการความเครียด 
1) การจัดการความเครียดในกลุ่มผู้ปฏิบัติหน้าท่ีควบคุมภายใน  
 (1) พักเวรด้วยการติดต่อโลกภายนอก มีการจัดการความเครียดด้วยการออกมาพักท่ี

ประตู ในช่วงเย็นของทุกวันท่ีเข้าเวร แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ออกด้านนอก หรือกลับบ้านในเวลา
ดังกล่าว ช่วงเวลานี้จึงเป็นช่วงเวลาท่ีผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้ผ่อนคลาย สามารถออกมาใช้โทรศัพท์
ติดต่อกับบุคคลภายนอก ใช้ส่ือออนไลน์ต่าง ๆ ตามความสนใจ  

 (2) ลดช่องโหว่ในการท างาน ส าหรับความเครียดจากการปฏิบัติหน้าท่ี ผู้ปฏิบัติงานลด
ความเครียดด้วยการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดช่องโหว่ในการก่อเหตุต่าง ๆ ของ
ผู้ต้องขัง เมื่อทุกคนท างานตามหน้าท่ีอย่างเคร่งครัด ความเส่ียงลดลง ความเครียดก็จะลดลงด้วย  

 (3) กักกันตัวแบบผ่อนคลาย นอกจากนี้ในเวลาท่ีต้องกักตัว 7 วัน ในสถานท่ีกักกันท่ีได้
มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เจ้าหน้าท่ีท่ีไปกักกันตัวท่ีเรือนจ าช่ัวคราวทุ่งเขน มีวิธีการผ่อน
คลายความเครียดด้วยการออกก าลังกาย ดูหนังฟังเพลง ติดต่อกับครอบครัว และการนอนหลับ 
ส าหรับผู้ท่ีกักกันตัวในสถานกักกันตัวที่บ้าน (Home Quarantine) ก็ไม่แตกต่างกัน 

2) การจัดการความเครียดในกลุ่มผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับงานบริหารและงานเอกสาร  
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 (1) จัดการงานไม่ให้ค้าง วิธีการจัดการความเครียดในกลุ่มผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับงาน
บริหารและงานเอกสาร ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีพบว่ามีความเครียดจากงาน คือ การจัดการงานเอกสารท่ีมีไม่ให้
ค้าง  มีการแบ่งงานท าตามก าหนดเวลา เพื่อลดความกดดันกับการต้องเร่งงานให้ทันตามเวลาท่ี
ก าหนด  

 (2)  ใช้ชีวิตกับครอบครัวในวันพัก ในวันพัก หรือวันหยุดของผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเอกสารจะ
เป็นช่วงท่ีผ่อนคลายท่ีสุด ได้พักผ่อน ได้ท ากิจกรรมร่วมกันกับคนในครอบครัว เช่น ไปกินข้าวนอก
บ้าน ออกก าลังกายร่วมกัน  

3)  การจัดการความเครียดในกลุ่มผู้ปฏิบัติหน้าท่ีภายนอกเรือนจ า  
 (1)  ควบคุมอย่างปลอดภัย การควบคุมผู้ต้องขังภายนอกในสถานการณ์แพร่ระบาดของ

โรคโควิด – 19  การป้องกันตนเองให้การควบคุมผู้ต้องขังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่เกิดความเส่ียง
ต่อการติดเช้ือโควิด – 19 ท้ังผู้ปฏิบัติงาน และผู้ต้องขัง  

 (2)  จัดตารางเวรแบบยืดหยุ่น ในการจัดการความเครียดจากการอยู่เวรตลอด 7 วัน 
แบบไม่มีวันพัก กลุ่มผู้ปฏิบัติงานภายนอกเรือนจ า จะมีการจัดเวรต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีวัน
พักแบบเต็มวัน กล่าวคือ จะมีผู้ปฏิบัติงานท่ีอยู่เวรต่อเนื่องติดกัน 1-2 เวร หรือขออยู่เวรต่อเนื่อง 24 
ช่ัวโมง เพื่อให้มีวันพักเต็มวัน ในสัปดาห์ อย่างน้อย 1 – 2 วัน เป็นการแลกสลับเพื่อให้ได้มีเวลาท า
ภารกิจกับครอบครัว  

4)  การจัดการความเครียดในกลุ่มผู้บริหารท่ีเป็นหัวหน้าฝ่าย  
 (1)  หมั่นตรวจตราผู้ปฏิบัติงาน การพูดคุยกับผู้ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมก ากับถือ

เป็นการผ่อนคลายความเครียดอย่างหนึ่งของผู้บริหาร ซึ่งในสถานการณ์วิกฤตท่ีเกิดขึ้น การตรวจตรา
นอกจากเป็นการระมัดระวังการบกพร่องในหน้าท่ีของผู้ปฏิบัติงานแล้ว ผู้บริหารยังใช้เป็นการเสริม
พลังท่ีจะลดความตึงเครียดท้ังผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารเองด้วย เมื่อผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าท่ีเต็มก าลัง
ความสามารถ ลดช่องโหว่ หรือโอกาสในการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด – 19 ท าให้ผู้บริหารลดความ
กังวล  

 (2)  ผ่อนปรนมาตรการ จากเดิมการเข้าเวรด้านในเรือนจ า จะห้ามมิให้ผู้ปฏิบัติงาน
ควบคุมผู้ต้องขังออกมาด้านนอกอย่างเด็ดขาด การผ่อนปรนมาตรการให้เจ้าหน้าที่สามารถออกมา
พักเวร ส่ือสารกับภายนอกได้ นอกจากช่วยลดความตึงเครียดให้เจ้าหน้าท่ีแล้ว ยังลดแรงกดดันท่ีจะ
สร้างความเครียดให้กับผู้บริหารอีกด้วย 

ผลการศึกษาข้อเสนอแนะในการพัฒนานโยบายและแนวทางในการบริหารงานของ
หน่วยงานต้นสังกัดและผู้บังคับบัญชา  

ข้อเสนอแนะในการพัฒนานโยบายและแนวทางในการบริหารงานของหน่วยงานต้นสังกัดและ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อลดความเครียดของเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ เรือนจ ากลางสุราษฎร์ธานี  มีดังนี้ 
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 “…โอนเงินให้แม่ปกติ แม้รายได้เราจะลดลง แต่เคยให้เท่าไหร่ก็ต้องให้เท่านั้น แม่แกไม่
เข้าใจหรอกว่ารายได้เราลดลง...” 

 “...รายได้บางส่วนหายไป ค่าเวรไม่มีเลยต้ังแต่ใช้มาตรการนี้…” 
 “…หนี้สหกรณ์เท่าเดิม ค่าเวรไม่มี ก็ต้องลดรายจ่ายอื่น ๆ เพื่อให้อยู่รอด...” 
3)  สภาพแวดล้อมในการท างานท่ีไม่สามารถเปล่ียนได้ในขณะนี้ โครงสร้างเรือนจ าอาคาร

เก่าส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกสะบายในการปฏิบัติหน้าท่ีและพักผ่อน มีการจัดการด้านท่ีพัก ตาม
มาตรการของกรมราชทัณฑ์ มีการแยกท่ีพักชัดเจน ตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ แต่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามรูปแบบท้ังหมด ด้วยปัจจัยจ ากัดด้านอาคารสถานท่ีไม่เพียงพอ  

 สถานท่ีปฏิบัติงานเป็นเรือนจ าความมั่นคงสูงท่ีเป็นโครงสร้างอาคารแบบเก่า ท าให้มี
ความแออัดของผู้ต้องขัง และสถานท่ีพักเวรของผู้คุมเป็นห้องพักรวมของเจ้าหน้าท่ีท้ัง 27 คนท่ีเข้าเวร
ด้วยกัน ซึ่งมีห้องน้ าไม่เพียงพอ และยังต้องระมัดระวังในการป้องกันตนเองในสถานการณ์ระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรนาในเรือนจ าอีกด้วย 

 “…เราท้ังหมดท่ีเข้าเวรต้องอยู่รวมกัน เพราะว่าโครงสร้างอาคารเป็นแบบเก่า ห้องน้ าก็
ต้องใช้ร่วมกัน ซึ่งก็ไม่ได้มีมากเท่าไหร่...” 

 “…เข้าใจข้อจ ากัดของเรือนจ านะ แต่ถ้าเราได้พักผ่อนเต็มท่ี เราจะท างานได้เต็มท่ีด้วย...” 
 “…ท่ีปวดหัวทุกวันตอนเย็น ส่วนหนึ่งก็เพราะอากาศภายในอบอ้าวมาก...” 
ผลการศึกษาการจัดการความเครียด 
1) การจัดการความเครียดในกลุ่มผู้ปฏิบัติหน้าท่ีควบคุมภายใน  
 (1) พักเวรด้วยการติดต่อโลกภายนอก มีการจัดการความเครียดด้วยการออกมาพักท่ี

ประตู ในช่วงเย็นของทุกวันท่ีเข้าเวร แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ออกด้านนอก หรือกลับบ้านในเวลา
ดังกล่าว ช่วงเวลานี้จึงเป็นช่วงเวลาท่ีผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้ผ่อนคลาย สามารถออกมาใช้โทรศัพท์
ติดต่อกับบุคคลภายนอก ใช้ส่ือออนไลน์ต่าง ๆ ตามความสนใจ  

 (2) ลดช่องโหว่ในการท างาน ส าหรับความเครียดจากการปฏิบัติหน้าท่ี ผู้ปฏิบัติงานลด
ความเครียดด้วยการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดช่องโหว่ในการก่อเหตุต่าง ๆ ของ
ผู้ต้องขัง เมื่อทุกคนท างานตามหน้าท่ีอย่างเคร่งครัด ความเส่ียงลดลง ความเครียดก็จะลดลงด้วย  

 (3) กักกันตัวแบบผ่อนคลาย นอกจากนี้ในเวลาท่ีต้องกักตัว 7 วัน ในสถานท่ีกักกันท่ีได้
มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เจ้าหน้าท่ีท่ีไปกักกันตัวท่ีเรือนจ าช่ัวคราวทุ่งเขน มีวิธีการผ่อน
คลายความเครียดด้วยการออกก าลังกาย ดูหนังฟังเพลง ติดต่อกับครอบครัว และการนอนหลับ 
ส าหรับผู้ท่ีกักกันตัวในสถานกักกันตัวที่บ้าน (Home Quarantine) ก็ไม่แตกต่างกัน 

2) การจัดการความเครียดในกลุ่มผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับงานบริหารและงานเอกสาร  
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 (1) จัดการงานไม่ให้ค้าง วิธีการจัดการความเครียดในกลุ่มผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับงาน
บริหารและงานเอกสาร ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีพบว่ามีความเครียดจากงาน คือ การจัดการงานเอกสารท่ีมีไม่ให้
ค้าง  มีการแบ่งงานท าตามก าหนดเวลา เพื่อลดความกดดันกับการต้องเร่งงานให้ทันตามเวลาท่ี
ก าหนด  

 (2)  ใช้ชีวิตกับครอบครัวในวันพัก ในวันพัก หรือวันหยุดของผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเอกสารจะ
เป็นช่วงท่ีผ่อนคลายท่ีสุด ได้พักผ่อน ได้ท ากิจกรรมร่วมกันกับคนในครอบครัว เช่น ไปกินข้าวนอก
บ้าน ออกก าลังกายร่วมกัน  

3)  การจัดการความเครียดในกลุ่มผู้ปฏิบัติหน้าท่ีภายนอกเรือนจ า  
 (1)  ควบคุมอย่างปลอดภัย การควบคุมผู้ต้องขังภายนอกในสถานการณ์แพร่ระบาดของ

โรคโควิด – 19  การป้องกันตนเองให้การควบคุมผู้ต้องขังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่เกิดความเส่ียง
ต่อการติดเช้ือโควิด – 19 ท้ังผู้ปฏิบัติงาน และผู้ต้องขัง  

 (2)  จัดตารางเวรแบบยืดหยุ่น ในการจัดการความเครียดจากการอยู่เวรตลอด 7 วัน 
แบบไม่มีวันพัก กลุ่มผู้ปฏิบัติงานภายนอกเรือนจ า จะมีการจัดเวรต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีวัน
พักแบบเต็มวัน กล่าวคือ จะมีผู้ปฏิบัติงานท่ีอยู่เวรต่อเนื่องติดกัน 1-2 เวร หรือขออยู่เวรต่อเนื่อง 24 
ช่ัวโมง เพื่อให้มีวันพักเต็มวัน ในสัปดาห์ อย่างน้อย 1 – 2 วัน เป็นการแลกสลับเพื่อให้ได้มีเวลาท า
ภารกิจกับครอบครัว  

4)  การจัดการความเครียดในกลุ่มผู้บริหารท่ีเป็นหัวหน้าฝ่าย  
 (1)  หมั่นตรวจตราผู้ปฏิบัติงาน การพูดคุยกับผู้ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมก ากับถือ

เป็นการผ่อนคลายความเครียดอย่างหนึ่งของผู้บริหาร ซึ่งในสถานการณ์วิกฤตท่ีเกิดขึ้น การตรวจตรา
นอกจากเป็นการระมัดระวังการบกพร่องในหน้าท่ีของผู้ปฏิบัติงานแล้ว ผู้บริหารยังใช้เป็นการเสริม
พลังท่ีจะลดความตึงเครียดท้ังผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารเองด้วย เมื่อผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าท่ีเต็มก าลัง
ความสามารถ ลดช่องโหว่ หรือโอกาสในการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด – 19 ท าให้ผู้บริหารลดความ
กังวล  

 (2)  ผ่อนปรนมาตรการ จากเดิมการเข้าเวรด้านในเรือนจ า จะห้ามมิให้ผู้ปฏิบัติงาน
ควบคุมผู้ต้องขังออกมาด้านนอกอย่างเด็ดขาด การผ่อนปรนมาตรการให้เจ้าหน้าที่สามารถออกมา
พักเวร ส่ือสารกับภายนอกได้ นอกจากช่วยลดความตึงเครียดให้เจ้าหน้าท่ีแล้ว ยังลดแรงกดดันท่ีจะ
สร้างความเครียดให้กับผู้บริหารอีกด้วย 

ผลการศึกษาข้อเสนอแนะในการพัฒนานโยบายและแนวทางในการบริหารงานของ
หน่วยงานต้นสังกัดและผู้บังคับบัญชา  

ข้อเสนอแนะในการพัฒนานโยบายและแนวทางในการบริหารงานของหน่วยงานต้นสังกัดและ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อลดความเครียดของเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ เรือนจ ากลางสุราษฎร์ธานี  มีดังนี้ 
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1) ควรมีการสลับชุดท่ีท างานปกติ กับชุดปฏิบัติงานภายในเป็นระยะ เช่น 28 วัน มีการหมุน
ชุด 1 ครั้ง เพื่อให้ชุดปฏิบัติงานภายในได้มีโอกาสพักใช้ชีวิตกับครอบครัว   

2) ควรมีการประเมินความเครียดโดยใช้เครื่องมือประเมินอย่างง่ายในเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ 
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเฝ้าระวังผู้ท่ีมีความเครียดจนน าไปสู่ภาวะซึมเศร้า หรือฆ่าตัวตาย  

3) ควรแยกเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ท่ีประเมินพบความเครียดในระดับสูงออกจากการปฏิบัติงาน
ในขณะนั้น แก้ไขและปรับเปล่ียนให้เข้าสู่ภาวะปกติ 

4) ควรมีสวัสดิการเพิ่มเติม เช่น ห้องนอนท่ีสะดวกสบาย เป็นสัดส่วน ปรับภูมิทัศน์ให้มี
ความสุขในการพัก   

 
สรุปผลการศึกษา 

 
ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) ทั้งหมดเป็นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ จ านวน 15 คน โดยใช้

การสัมภาษณ์เชิงลึก ในเดือนกันยายน - ตุลาคม 2564 พบความเครียดของเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ดังนี้ ลักษณะความเครียดท่ีพบในผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ 
อาการทางกาย ความวิตกกังวล และพฤติกรรมการแยกตัว การหงุดหงิด สาเหตุของความเครียด พบว่า 
เกิดจากการปรับตัวในสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ของหน่วยงาน ท าให้ปริมาณ
งานและความเคร่งครัดของระเบียบเพิ่มมากขึ้น ความเครียดจากการท่ีไม่ได้ท าหน้าท่ีในครอบครัว 
การป่วยด้วยโรคติดโรคโควิด - 19 จากการท างาน รายได้ลดลง ค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน ความรับผิดชอบมาก
ขึ้น ความกังวลว่าจะติดเช้ือ ส าหรับวิธีการจัดการความเครียด เป็นการจัดการร่วมกันระหว่างเรือนจ า
กับเจ้าหน้าท่ี โดยเรือนจ าก าหนดเวลาผ่อนคลาย เจ้าหน้าท่ีจัดการความเครียดด้วยวิธีของตนเองใน
เวลาท่ีก าหนด  ข้อเสนอแนะในการพัฒนานโยบายและแนวทางในการบริหารงานของหน่วยงานต้น
สังกัดและผู้บังคับบัญชา เพื่อลดความเครียดของเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ เรือนจ ากลางสุราษฎร์ธานี พบว่า 
เป็นข้อเสนอท่ีให้มีการพักช่วงในการปฏิบัติงาน หรือสับเปล่ียนชุด การประเมินความเครียดอย่าง
สม่ าเสมอ และการปรับสวัสดิการท่ีพักให้เหมาะสม  

 
ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการ 

 
1)  เนื่องจากการศึกษานี้เป็นการศึกษาในบริบทของเรือนจ าสุราษฎร์ธานี ซึ่งการน าไปใช้ใน

การออกแบบการจัดการความเครียดของเรือนจ าอื่น ๆ จ าเป็นต้องพิจารณาบริบทของเรือนจ านั้น ๆ
ด้วย  
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2)  ผู้บริหารสามารถน าข้อมูลจากงานวิจัยนี้ไปออกแบบระบบการจัดการความเครียดของ
เจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ในมิติต่าง ๆ เพื่อให้เกิดคนท างานท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และงานควบคุมท่ีมีคุณภาพ 

3)  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
4)  ควรมีการวิจัยประเมินความเครียด ภาวะซึมเศร้า โดยใช้แบบประเมินของกรมสุขภาพจิต 

ในเจ้าหน้าท่ีทุกคน เพื่อให้ได้เห็นปัญหาในภาพตัดขวาง  
5)  ควรมีการวิจัยต่อยอดจากการศึกษานี้ ในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนา

รูปแบบการจัดการความเครียดท่ีเหมาะสมกับเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

การศึกษาความเครียดและการจัดการความเครียดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด - 19 ของเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ เรือนจ ากลางสุราษฎร์ธานี ส าเร็จลุล่วงด้วยคุณาปการของ           
รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ. ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา อาจารย์ท่ีปรึกษา ท่ีช่วยขัดเกลาการศึกษาอิสระ
ในครั้งนี้ให้เกิดประโยชน์ท้ังในวงการวิชาการ และประโยชน์ในเชิงพื้นท่ีท่ีจะน าไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ และขอบคุณข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ เรือนจ ากลาง  
สุราษฎร์ธานีทุกท่าน ท่ีเป็นส่วนส าคัญในการให้ข้อมูลท่ีจะน าไปสู่การสะท้อนความเครียดท่ีเกิดจาก
ปรับเปล่ียนวิธีการท างานในสถานการณ์วิกฤตนี้ร่วมกัน 

 
 เอกสารอ้างอิง 

 
กรมสุขภาพจิต. (2563ก). คู่มือการปฏิบัติงานทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจทุกระดับผู้ประสบภาวะวิกฤต

ในกรณีการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).  สืบค้นจาก 

https://www.dmh.go.th/covid19/pnews/files/MCATTupdate.pdf 
กรมสุขภาพจิต. (2563ข). แนวทางการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร

นา2019 (COVID-19). สืบค้นจาก https://www.dmh.go.th/covid19/  
จิราภรณ์ สรรพวีรวงศ์ และคณะ. (2559). ความเครียด การจัดการความเครียดและความต้องการ

ความช่วยเหลือของนักศึกษาพยาบาล. วารสารการพยาบาลและการศึกษา, 9(3), 36-50.  
ฐิติพันธุ์ มนูจันทรัถ. (2556). การรับรู้ความเส่ียงในการปฏิบัติหน้าท่ีควบคุมผู้ต้องขังของเจ้าหน้าท่ี

เรือนจ าความมั่นคงสูง (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
กรุงเทพฯ. 
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ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีต่อการประกอบกิจการ

ประมงทะเล: กรณีศึกษาท้องที่จงัหวัดภูเก็ต 
 

ณัฏฐนันทน์ ตันติกฤตยา * 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ท่ีมีต่อการประกอบ
กิจการประมงทะเล: กรณีศึกษาท้องท่ีจังหวัดภูเก็ตมี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็น ปัจจัยส าคัญ
ตามความคิดเห็นของผู้ประกอบกิจการประมงทะเลจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-
19 ที่มีต่อการประกอบกิจการประมงทะเลในท้องที่จังหวัดภูเก็ต  และเพื่อศึกษาข้อเรียกร้องหรือ
ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบกิจการประมงทะเลเกี่ยวกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 ท่ีมีต่อการประกอบกิจการประมงทะเลในท้องท่ีจังหวัดภูเก็ตการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัย
แบบผสมผสาน (Mixed Methods) เป็นการผสมการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใน
รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ข้อมูลการวิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบกิจการประมง
ทะเลกลุ่มตัวอย่างในท้องท่ีจังหวัดภูเก็ต ท่ีได้รับการออกใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ในรอบปีการ
ประมง 2563 - 2566 จ านวน 116 ราย น าเสนอข้อมูลในรูปตารางประกอบค าอธิบายพร้อมท้ังแสดง
ค่าสถิติอย่างง่าย ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าสูงสุด (Maximum) 
ค่าต่ าสุด (Minimum) ค่าเฉล่ีย (�̅�𝑥) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) รวมถึงวิเคราะห์สมมติฐาน 
(Hypothesis) โดยใช้สถิติ t-test กับตัวแปรอิสระท่ีแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม และใช้สถิติ F-test หรือ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) กับตัวแปรอิสระท่ีแบ่งกลุ่มต้ังแต่ 3 กลุ่ม
ขึ้นไป ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ .05 (p-value = .05) 

ผลการศึกษาวิจัย ปรากฏตามล าดับ ดังนี้ 
1) ความคิดเห็นของผู้ประกอบกิจการประมงทะเลเกี่ยวกับผลกระทบจากการแพร่ระบาด

ของโรคโควิด-19 ท่ีมีต่อการประกอบกิจการประมงทะเลในท้องท่ีจังหวัดภูเก็ต พบว่าผู้ประกอบ
กิจการประมงทะเลกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค

                                                     
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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โควิด-19 ท่ีมีต่อการประกอบกิจการประมงทะเลในท้องท่ีจังหวัดภูเก็ต อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.12 จ าแนกเป็น (1) ความคิดเห็นด้านผลกระทบทางตรง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.11 และ (2) ความคิดเห็นด้านผลกระทบทางอ้อม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.13 

2) ปัจจัยส าคัญตามความคิดเห็นของผู้ประกอบกิจการประมงทะเลจากผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีมีต่อการประกอบกิจการประมงทะเลในท้องท่ีจังหวัดภูเก็ต ได้แก่
จ านวนเรือประมงความต้องการแรงงานและปริมาณการจับสัตว์น้ า 

3) ข้อเรียกร้องหรือข้อเสนอแนะของผู้ประกอบกิจการประมงทะเลเกี่ยวกับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีมีต่อการประกอบกิจการประมงทะเลในท้องท่ีจังหวัดภูเก็ต มีดังนี้ 
(1) การแก้ไขปัญหาแรงงานประมงทะเลติดเช้ือโควิด-19 อย่างต่อเนื่องและจริงจัง (2) การแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมง (3) การก าหนดมาตรการความช่วยเหลือทางด้านการเงินหรือ
หาแหล่งเงินทุนมาช่วยพยุงสภาพคล่องทางการเงินให้กับผู้ประกอบกิจการประมงทะเลท่ีประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน (4) รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้บริโภคสัตว์น้ า
จากภาคการประมงว่ามีมาตรฐานและปลอดภัยจากโรคโควิด-19 (5) การแก้ไขปัญหาการชะลอน าเข้า
สัตว์น้ าของประเทศท่ีเป็นตลาดหลักของไทย เช่น จีน อเมริกา (6) แก้ไขปัญหาการกีดกันการส่งออก
สัตว์น้ าไปยังสหภาพยุโรป (EU) กรณีประเทศไทยโดนให้ใบเหลืองท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงานและไร้การควบคุม (IUU) ให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว (7) การหาตลาดสัตว์น้ าใหม่ภายในประเทศมา
ทดแทนตลาดต่างประเทศเพิ่มเติม เช่น  ตลาดออนไลน์ หรือให้หน่วยงานในจังหวัดต่าง ๆ ทั่ว
ประเทศรับซื้อสัตว์น้ าไปจ าหน่าย และ (8) ขยายเวลาอายุของทะเบียน หนังสือรับรอง ใบรับรองหรือ
หนังสือประกาศรับรองการประกอบกิจการประมงทะเลของผู้ประกอบกิจการในช่วงการแพร่ระบาด
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ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีต่อการประกอบกิจการ

ประมงทะเล: กรณีศึกษาท้องที่จงัหวัดภูเก็ต 
 

ณัฏฐนันทน์ ตันติกฤตยา * 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ท่ีมีต่อการประกอบ
กิจการประมงทะเล: กรณีศึกษาท้องท่ีจังหวัดภูเก็ตมี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็น ปัจจัยส าคัญ
ตามความคิดเห็นของผู้ประกอบกิจการประมงทะเลจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-
19 ที่มีต่อการประกอบกิจการประมงทะเลในท้องที่จังหวัดภูเก็ต  และเพื่อศึกษาข้อเรียกร้องหรือ
ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบกิจการประมงทะเลเกี่ยวกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 ท่ีมีต่อการประกอบกิจการประมงทะเลในท้องท่ีจังหวัดภูเก็ตการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัย
แบบผสมผสาน (Mixed Methods) เป็นการผสมการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใน
รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ข้อมูลการวิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบกิจการประมง
ทะเลกลุ่มตัวอย่างในท้องท่ีจังหวัดภูเก็ต ท่ีได้รับการออกใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ในรอบปีการ
ประมง 2563 - 2566 จ านวน 116 ราย น าเสนอข้อมูลในรูปตารางประกอบค าอธิบายพร้อมท้ังแสดง
ค่าสถิติอย่างง่าย ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าสูงสุด (Maximum) 
ค่าต่ าสุด (Minimum) ค่าเฉล่ีย (�̅�𝑥) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) รวมถึงวิเคราะห์สมมติฐาน 
(Hypothesis) โดยใช้สถิติ t-test กับตัวแปรอิสระท่ีแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม และใช้สถิติ F-test หรือ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) กับตัวแปรอิสระท่ีแบ่งกลุ่มต้ังแต่ 3 กลุ่ม
ขึ้นไป ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ .05 (p-value = .05) 

ผลการศึกษาวิจัย ปรากฏตามล าดับ ดังนี้ 
1) ความคิดเห็นของผู้ประกอบกิจการประมงทะเลเกี่ยวกับผลกระทบจากการแพร่ระบาด

ของโรคโควิด-19 ท่ีมีต่อการประกอบกิจการประมงทะเลในท้องท่ีจังหวัดภูเก็ต พบว่าผู้ประกอบ
กิจการประมงทะเลกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค

                                                     
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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โควิด-19 ท่ีมีต่อการประกอบกิจการประมงทะเลในท้องท่ีจังหวัดภูเก็ต อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.12 จ าแนกเป็น (1) ความคิดเห็นด้านผลกระทบทางตรง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.11 และ (2) ความคิดเห็นด้านผลกระทบทางอ้อม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.13 

2) ปัจจัยส าคัญตามความคิดเห็นของผู้ประกอบกิจการประมงทะเลจากผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีมีต่อการประกอบกิจการประมงทะเลในท้องท่ีจังหวัดภูเก็ต ได้แก่
จ านวนเรือประมงความต้องการแรงงานและปริมาณการจับสัตว์น้ า 

3) ข้อเรียกร้องหรือข้อเสนอแนะของผู้ประกอบกิจการประมงทะเลเกี่ยวกับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีมีต่อการประกอบกิจการประมงทะเลในท้องท่ีจังหวัดภูเก็ต มีดังนี้ 
(1) การแก้ไขปัญหาแรงงานประมงทะเลติดเช้ือโควิด-19 อย่างต่อเนื่องและจริงจัง (2) การแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมง (3) การก าหนดมาตรการความช่วยเหลือทางด้านการเงินหรือ
หาแหล่งเงินทุนมาช่วยพยุงสภาพคล่องทางการเงินให้กับผู้ประกอบกิจการประมงทะเลท่ีประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน (4) รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้บริโภคสัตว์น้ า
จากภาคการประมงว่ามีมาตรฐานและปลอดภัยจากโรคโควิด-19 (5) การแก้ไขปัญหาการชะลอน าเข้า
สัตว์น้ าของประเทศท่ีเป็นตลาดหลักของไทย เช่น จีน อเมริกา (6) แก้ไขปัญหาการกีดกันการส่งออก
สัตว์น้ าไปยังสหภาพยุโรป (EU) กรณีประเทศไทยโดนให้ใบเหลืองท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงานและไร้การควบคุม (IUU) ให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว (7) การหาตลาดสัตว์น้ าใหม่ภายในประเทศมา
ทดแทนตลาดต่างประเทศเพิ่มเติม เช่น  ตลาดออนไลน์ หรือให้หน่วยงานในจังหวัดต่าง ๆ ทั่ว
ประเทศรับซื้อสัตว์น้ าไปจ าหน่าย และ (8) ขยายเวลาอายุของทะเบียน หนังสือรับรอง ใบรับรองหรือ
หนังสือประกาศรับรองการประกอบกิจการประมงทะเลของผู้ประกอบกิจการในช่วงการแพร่ระบาด
โรคโควิด– 19 ออกไปก่อน 
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* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 



132132 

 

บทน า 
 

กิจการประมงทะเลของประเทศไทยเป็นกิจการท่ีอยู่คู่กับคนไทยมาอย่างช้านาน แต่กิจการ
ดังกล่าวมักประสบกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากลักษณะการท างาน
มีความยากล าบากมีความเส่ียงภัยอันตรายสูงสภาพการท างานไม่สามารถก าหนดเวลาพักท่ีแน่นอน
รวมถึงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ ไม่เหมือนอาชีพอื่น ๆ ซึ่งแรงงานในกิจการประมงทะเลไทย
เป็นแรงงานคนไทยและแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน 3 สัญชาติ ได้แก่ เมียนมาร์กัมพูชาและลาว
โดยท่ีผ่านมาแรงงานจากเพื่อนบ้าน 3 สัญชาติ มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะท่ีแรงงานไทย
มีจ านวนลดน้อยลง เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่หันไปท าธุรกิจหรือเป็นแรงงานประเภทอื่น งานนั่งโต๊ะ 
หรือท าสวน อีกท้ังเป็นท่ีทราบกันดีว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่ทนกับงานท่ีมีความล าบาก ซึ่งงานประมง
ทะเลเป็นงานประเภท 3D คือ งานท่ีมีลักษณะเป็นงานหนัก (Difficult) เป็นงานท่ีสกปรก (Dirty) และ
เป็นงานท่ีเส่ียงอันตราย (Dangerous) ต้องออกไปท างานกลางทะเล ต้องท างาน กิน นอน อยู่ในพื้นท่ี
เรือแคบ เห็นแต่น้ ากับฟ้า เสี่ยงชีวิตทั้งจากภัยธรรมชาติ ดินฟ้าอากาศที่แปรปรวน อันตรายจาก
การปฏิบัติงานในเรือ รวมท้ังเส่ียงต่อการถูกจับกุมและรับโทษในต่างแดน เมื่อเกิดการละเมิดน่านน้ า
ในต่างประเทศ ในฐานะประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารทะเลและสินค้าท่ีเกี่ยวกับการประมง
ทะเลรายใหญ่ของโลกจึงได้รับความสนใจจากสังคมโลกเกี่ยวกับเรื่องปัญหาการค้ามนุษย์และการท า
ประมงแบบผิดกฎหมายท าให้ผู้ประกอบการประมงทะเลหาแรงงานได้ยากขึ้น จึงจ าเป็นต้องพึ่งพา
แรงงานต่างด้าวท้ังท่ีถูกต้องและไม่ถูกต้องตามกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้าน 3 สัญชาติให้เข้ามา
ท างานประมงทะเลเป็นหลัก ท้ังนี้ แรงงานต่างด้าวเป็นกลุ่มมีความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ แต่ก่อให้เกิด
ปัญหาส่งผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจสาธารณสุขการศึกษาการเมืองและความมั่นคงของประเทศ 
ซึ่งภาครัฐได้พยายามแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองท่ีสะสมและเรื้อรังมานานปี  
มีการก าหนดนโยบายมาตรการผ่อนผันและการด าเนินการให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองท่ีมา
ท างานเป็นแรงงานต่างด้าวท่ีถูกต้องตามกฎหมายแต่ก็ยังไม่สามารถจัดระบบแรงงานต่างด้าวได้อย่าง
เป็นระบบเท่าท่ีควรปัญหาอุปสรรคท่ีพบ อาทิ การจัดการแรงงานต่างด้าวและการประมงทะเลอยู่ใน
ความรับผิดชอบหลายหน่วยงานมีความซ้ าซ้อนกระบวนการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวการพิสูจน์
สัญชาติการน าเข้าแรงงานตามข้อตกลง (MOU) มีขั้นตอนท่ียุ่งยากใช้ระยะเวลานานมีค่าใช้จ่ายสูง
ปัญหากฎหมายไม่ทันสมัยความหย่อนยานของการบังคับใช้กฎหมายมาตรการติดตามควบคุมเฝ้าระวัง
ขาดประสิทธิภาพปัญหาการจ้างงานท่ีไม่เป็นธรรมและการละเมิดสิทธิแรงงาน ปัญหาการค้ามนุษย์
จากสภาวะการขาดแคลนแรงงานจ านวนมากจึงท าให้เกิดขบวนการนายหน้าค้าแรงงานประมงเพื่อ
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จัดหาแรงงานประมงป้อนเข้าสู่ตลาดที่ขาดแคลน เป็นต้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อ
การประกอบกิจการประมงทะเลในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง 

ท้ังนี้ เมื่อปลายปี 2562 ประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทยได้ประสบกับสถานการณ์
การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลท าให้การประกอบกิจการด้านต่าง ๆ ได้รับ
ผลกระทบในวงกว้าง บางกิจการมีความจ าเป็นต้องหยุดด าเนินกิจการช่ัวคราว และบางกิจการจ าเป็น 
ต้องปิดตัวลง และการระบาดของโรคโควิด-19 ดังกล่าวส่งผลกระทบท าให้การด ารงชีวิตของประชาชน
ท่ัวโลกท่ีมีความยุ่งยากเพิ่มมากขึ้น จากการต้องตรวจเข้มงวดในการดูตัวเอง การสวมใส่หน้ากาก
อนามัยเพื่อป้องกันการติดเช้ือโควิด-19 ซึ่งเมื่อกล่าวถึงการประกอบกิจการด้านต่าง ๆ ในประเทศไทย
ท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การประกอบกิจการประมงทะเลถือได้ว่าเป็น
กิจการหนึ่งท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยผู้ประกอบกิจการประมงทะเล
ต้องประสบกับปัญหาและได้รับผลกระทบในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านแรงงานประมงท่ีต้อง
ควบคุมในเรื่องการติดเช้ือโควิด-19 การหาแรงงานประมงให้มีจ านวนตามท่ีได้แจ้งไว้กับเจ้าหน้าท่ีด่าน
ตรวจประมง อีกท้ังหน่วยงานรัฐมีความเข้มงวดในการตรวจแรงงาน การเข้า -ออกของเรือจาก
เจ้าหน้าท่ีด่านตรวจประมงการท าใบอนุญาตท างานของแรงงานต่างด้าวเองซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง 
รวมถึงการต้องเผชิญกับราคาปลาท่ีตกต่ า ไม่เหมาะสมกับการลงทุน ท้ังค่าเช้ือเพลิง ค่าจ้างแรงงาน 
ตลอดจนปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างด้าวจากการปิดด่านเข้า-ออก ไม่ให้แรงงานต่างด้าวเคล่ือนท่ี
ออกนอกจังหวัด เพื่อลดการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 จึงไม่สามารถน าแรงงานต่างด้าวมาท างาน
ได้ บางครั้งต้องออกเรือประมงไปโดยมีจ านวนแรงงานไม่เพียงพอ ท าให้แรงงานทุกคนต้องท างานหนัก 
บางกรณีมีแรงงานต่างด้าวในกลุ่มอาชีพท่ีตกงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ย้ายมา
ท างานในกิจการประมงทะเลเพื่อหารายได้ แต่จ าเป็นต้องมาฝึกทักษะเพื่อเริ่มงานใหม่ ส่งผลท าให้
ผู้ประกอบการมีต้นทุนท่ีสูงขึ้น บางกรณีมีการซื้อขายตัวแรงงานต่างด้าวท่ีมีทักษะการออกหาสัตว์
ทะเลดีจากเรือล าหนึ่งไปอีกล าหนึ่ง ซึ่งสภาพปัญหาต่าง ๆ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 
ดังกล่าวมาข้างต้น ได้ส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการประมงทะเลของผู้ประกอบกิจการท่ัวทุก
ภูมิภาคในประเทศเป็นอย่างมากมาจนถึงปัจจุบัน 

จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดหนึ่งในพื้นท่ีภาคใต้ฝ่ังทะเลอันดามันท่ีมีผู้ประกอบกิจการประมง
ทะเลท่ีได้รับการออกใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์รอบปีการประมง 2563 - 2566 จ านวน 352 
ฉบับ รวมจ านวน 163 ราย (ส านักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต, 2564) โดยมีเรือประมงขนาดต่าง ๆ 
จ านวน 352 ล า (ส านักงานประมงจังหวัดภูเก็ต, 2564) ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) ดังกล่าวข้างต้น ผู้ประกอบกิจการประมงทะเลในท้องท่ีจังหวัดภูเก็ตก็
ได้รับผลกระทบในการประกอบกิจการจากสถานการณ์ดังกล่าวเช่นเดียวกับผู้ประกอบกิจการประมง
ทะเลในท้องที่จังหวัดอื่น ๆ ดังนั้น ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงผลกระทบที่ผู้ประกอบกิจการประมงทะเล
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กิจการประมงทะเลของประเทศไทยเป็นกิจการท่ีอยู่คู่กับคนไทยมาอย่างช้านาน แต่กิจการ
ดังกล่าวมักประสบกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากลักษณะการท างาน
มีความยากล าบากมีความเส่ียงภัยอันตรายสูงสภาพการท างานไม่สามารถก าหนดเวลาพักท่ีแน่นอน
รวมถึงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ ไม่เหมือนอาชีพอื่น ๆ ซึ่งแรงงานในกิจการประมงทะเลไทย
เป็นแรงงานคนไทยและแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน 3 สัญชาติ ได้แก่ เมียนมาร์กัมพูชาและลาว
โดยท่ีผ่านมาแรงงานจากเพื่อนบ้าน 3 สัญชาติ มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะท่ีแรงงานไทย
มีจ านวนลดน้อยลง เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่หันไปท าธุรกิจหรือเป็นแรงงานประเภทอื่น งานนั่งโต๊ะ 
หรือท าสวน อีกท้ังเป็นท่ีทราบกันดีว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่ทนกับงานท่ีมีความล าบาก ซึ่งงานประมง
ทะเลเป็นงานประเภท 3D คือ งานท่ีมีลักษณะเป็นงานหนัก (Difficult) เป็นงานท่ีสกปรก (Dirty) และ
เป็นงานท่ีเส่ียงอันตราย (Dangerous) ต้องออกไปท างานกลางทะเล ต้องท างาน กิน นอน อยู่ในพื้นท่ี
เรือแคบ เห็นแต่น้ ากับฟ้า เสี่ยงชีวิตทั้งจากภัยธรรมชาติ ดินฟ้าอากาศที่แปรปรวน อันตรายจาก
การปฏิบัติงานในเรือ รวมท้ังเส่ียงต่อการถูกจับกุมและรับโทษในต่างแดน เมื่อเกิดการละเมิดน่านน้ า
ในต่างประเทศ ในฐานะประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารทะเลและสินค้าท่ีเกี่ยวกับการประมง
ทะเลรายใหญ่ของโลกจึงได้รับความสนใจจากสังคมโลกเกี่ยวกับเรื่องปัญหาการค้ามนุษย์และการท า
ประมงแบบผิดกฎหมายท าให้ผู้ประกอบการประมงทะเลหาแรงงานได้ยากข้ึน จึงจ าเป็นต้องพึ่งพา
แรงงานต่างด้าวท้ังท่ีถูกต้องและไม่ถูกต้องตามกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้าน 3 สัญชาติให้เข้ามา
ท างานประมงทะเลเป็นหลัก ท้ังนี้ แรงงานต่างด้าวเป็นกลุ่มมีความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ แต่ก่อให้เกิด
ปัญหาส่งผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจสาธารณสุขการศึกษาการเมืองและความมั่นคงของประเทศ 
ซึ่งภาครัฐได้พยายามแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองท่ีสะสมและเรื้อรังมานานปี  
มีการก าหนดนโยบายมาตรการผ่อนผันและการด าเนินการให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองท่ีมา
ท างานเป็นแรงงานต่างด้าวท่ีถูกต้องตามกฎหมายแต่ก็ยังไม่สามารถจัดระบบแรงงานต่างด้าวได้อย่าง
เป็นระบบเท่าท่ีควรปัญหาอุปสรรคท่ีพบ อาทิ การจัดการแรงงานต่างด้าวและการประมงทะเลอยู่ใน
ความรับผิดชอบหลายหน่วยงานมีความซ้ าซ้อนกระบวนการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวการพิสูจน์
สัญชาติการน าเข้าแรงงานตามข้อตกลง (MOU) มีขั้นตอนท่ียุ่งยากใช้ระยะเวลานานมีค่าใช้จ่ายสูง
ปัญหากฎหมายไม่ทันสมัยความหย่อนยานของการบังคับใช้กฎหมายมาตรการติดตามควบคุมเฝ้าระวัง
ขาดประสิทธิภาพปัญหาการจ้างงานท่ีไม่เป็นธรรมและการละเมิดสิทธิแรงงาน ปัญหาการค้ามนุษย์
จากสภาวะการขาดแคลนแรงงานจ านวนมากจึงท าให้เกิดขบวนการนายหน้าค้าแรงงานประมงเพื่อ
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จัดหาแรงงานประมงป้อนเข้าสู่ตลาดที่ขาดแคลน เป็นต้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อ
การประกอบกิจการประมงทะเลในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง 

ท้ังนี้ เมื่อปลายปี 2562 ประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทยได้ประสบกับสถานการณ์
การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลท าให้การประกอบกิจการด้านต่าง ๆ ได้รับ
ผลกระทบในวงกว้าง บางกิจการมีความจ าเป็นต้องหยุดด าเนินกิจการช่ัวคราว และบางกิจการจ าเป็น 
ต้องปิดตัวลง และการระบาดของโรคโควิด-19 ดังกล่าวส่งผลกระทบท าให้การด ารงชีวิตของประชาชน
ท่ัวโลกท่ีมีความยุ่งยากเพิ่มมากขึ้น จากการต้องตรวจเข้มงวดในการดูตัวเอง การสวมใส่หน้ากาก
อนามัยเพื่อป้องกันการติดเช้ือโควิด-19 ซึ่งเมื่อกล่าวถึงการประกอบกิจการด้านต่าง ๆ ในประเทศไทย
ท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การประกอบกิจการประมงทะเลถือได้ว่าเป็น
กิจการหนึ่งท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยผู้ประกอบกิจการประมงทะเล
ต้องประสบกับปัญหาและได้รับผลกระทบในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านแรงงานประมงท่ีต้อง
ควบคุมในเรื่องการติดเช้ือโควิด-19 การหาแรงงานประมงให้มีจ านวนตามท่ีได้แจ้งไว้กับเจ้าหน้าท่ีด่าน
ตรวจประมง อีกท้ังหน่วยงานรัฐมีความเข้มงวดในการตรวจแรงงาน การเข้า -ออกของเรือจาก
เจ้าหน้าท่ีด่านตรวจประมงการท าใบอนุญาตท างานของแรงงานต่างด้าวเองซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง 
รวมถึงการต้องเผชิญกับราคาปลาท่ีตกต่ า ไม่เหมาะสมกับการลงทุน ท้ังค่าเช้ือเพลิง ค่าจ้างแรงงาน 
ตลอดจนปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างด้าวจากการปิดด่านเข้า-ออก ไม่ให้แรงงานต่างด้าวเคล่ือนท่ี
ออกนอกจังหวัด เพื่อลดการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 จึงไม่สามารถน าแรงงานต่างด้าวมาท างาน
ได้ บางครั้งต้องออกเรือประมงไปโดยมีจ านวนแรงงานไม่เพียงพอ ท าให้แรงงานทุกคนต้องท างานหนัก 
บางกรณีมีแรงงานต่างด้าวในกลุ่มอาชีพท่ีตกงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ย้ายมา
ท างานในกิจการประมงทะเลเพื่อหารายได้ แต่จ าเป็นต้องมาฝึกทักษะเพื่อเริ่มงานใหม่ ส่งผลท าให้
ผู้ประกอบการมีต้นทุนท่ีสูงขึ้น บางกรณีมีการซื้อขายตัวแรงงานต่างด้าวท่ีมีทักษะการออกหาสัตว์
ทะเลดีจากเรือล าหนึ่งไปอีกล าหนึ่ง ซึ่งสภาพปัญหาต่าง ๆ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 
ดังกล่าวมาข้างต้น ได้ส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการประมงทะเลของผู้ประกอบกิจการท่ัวทุก
ภูมิภาคในประเทศเป็นอย่างมากมาจนถึงปัจจุบัน 

จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดหนึ่งในพื้นท่ีภาคใต้ฝ่ังทะเลอันดามันท่ีมีผู้ประกอบกิจการประมง
ทะเลท่ีได้รับการออกใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์รอบปีการประมง 2563 - 2566 จ านวน 352 
ฉบับ รวมจ านวน 163 ราย (ส านักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต, 2564) โดยมีเรือประมงขนาดต่าง ๆ 
จ านวน 352 ล า (ส านักงานประมงจังหวัดภูเก็ต, 2564) ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) ดังกล่าวข้างต้น ผู้ประกอบกิจการประมงทะเลในท้องท่ีจังหวัดภูเก็ตก็
ได้รับผลกระทบในการประกอบกิจการจากสถานการณ์ดังกล่าวเช่นเดียวกับผู้ประกอบกิจการประมง
ทะเลในท้องที่จังหวัดอื่น ๆ ดังนั้น ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงผลกระทบที่ผู้ประกอบกิจการประมงทะเล
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ในท้องที่จังหวัดภูเก็ตประสบอยู่ในปัจจุบัน จึงสนใจที่จะศึกษาว่าผู้ประกอบกิจการประมงทะเล
ในท้องท่ีจังหวัดภูเก็ต มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีมีต่อ
การประกอบกิจการประมงทะเลในท้องที่จังหวัดภูเก็ตอยู่ในระดับใด  มีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อ
ความคิดเห็นของผู้ประกอบกิจการประมงทะเลเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว รวมถึงศึกษาแนวทางแก้ไข
ปัญหาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่มีต่อการประกอบกิจการประมงทะเล
ในท้องท่ีจังหวัดภูเก็ต ท้ังนี้ เพื่อน าผลการวิจัยท่ีได้ไปใช้เป็นแนวทาง แก้ไขผลกระทบและสนับสนุน
หน่วยงานรัฐท่ีเกี่ยวข้องในการร่วมกันแก้ไขผลกระทบดังกล่าวในอนาคตให้ลดน้อยลงหรือหมดส้ินลง
ได้ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบกิจการประมงทะเลเกี่ยวกับผลกระทบจากการแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีมีต่อการประกอบกิจการประมงทะเลในท้องท่ีจังหวัดภูเก็ต 
2) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยส าคัญตามความคิดเห็นของผู้ประกอบกิจการประมงทะเลจาก

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีมีต่อการประกอบกิจการประมงทะเลในท้องท่ี
จังหวัดภูเก็ต 

3) เพื่อศึกษาข้อเรียกร้องหรือข้อเสนอแนะของผู้ประกอบกิจการประมงทะเล เกี่ยวกับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีมีต่อการประกอบกิจการประมงทะเลในท้องท่ี
จังหวัดภูเก็ต 

 
วิธีการศึกษา 

 
การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีท้ังการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพการเก็บรวบรวม

ข้อมูลการวิจัยโดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย 
ประชากรของการวิจัย 

ประชากรของการวิจัย ได้แก่ ผู้ประกอบกิจการประมงทะเลในท้องที่จังหวัดภูเก็ตที่ได้รับ
การออกใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์รอบปีการประมง  2563 – 2566 จ านวน 352 ฉบับ รวม
จ านวน 163 ราย (ส านักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต, 2564) โดยมีเรือประมงขนาดต่าง ๆ ดังนี้ (1) เรือ
ขนาดไม่ถึง 30 ตันกรอสจ านวน 100 ล า (2) เรือขนาดต้ังแต่ 30 ตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่ถึง 60 ตันกรอส
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จ านวน131 ล า (3) เรือขนาดต้ังแต่ 60 ตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึง 150 ตันกรอสจ านวน119 ล า และ (4) 
เรือขนาดต้ังแต่ 150 ตันกรอสขึ้นไป จ านวน 2 ล า (ส านักงานประมงจังหวัดภูเก็ต, 2564) 

กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย ได้แก่ การน าจ านวนผู้ประกอบกิจการประมงทะเลในท้องท่ีจังหวัด
ภูเก็ตจ านวน 163 รายมาค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane (1973) ดังสมการ 

2Ne1
Nn
+

=  

ก าหนดให้  
n = จ านวนผู้ประกอบกิจการประมงทะเลกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย 
e = ค่าความคลาดเคล่ือนของการวิจัย ก าหนดไว้ที่ระดับ .05 
N = จ านวนผู้ประกอบกิจการประมงทะเลท้ังหมด (163 ราย) 

ผลการค านวณได้จ านวนผู้ประกอบกิจการประมงทะเลกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 115.80 ราย 
หรือเท่ากับ 116 ราย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับสลาก
รายช่ือผู้ประกอบกิจการประมงทะเลในท้องท่ีจังหวัดภูเก็ตตามจ านวนท่ีค านวณได้จนครบถ้วนต่อไป 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าหรับ

เก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้ประกอบกิจการประมงทะเลกลุ่มตัวอย่าง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
การศึกษารูปแบบการสร้างแบบสอบถามจากงานวิจัยท่ีเป็นเรื่องลักษณะเดียวกับการค้นคว้า

อิสระครั้งนี้ ก าหนดให้มีค าถามท่ีครอบคลุมวัตถุประสงค์ ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามของการวิจัย 
โดยแบ่งเนื้อหาของแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลลักษณะทางเศรษฐกิจสังคม และข้อมูลท่ัวไปของผู้ประกอบกิจการประมง
ทะเล 

ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นของผู้ประกอบกิจการประมงทะเลเกี่ยวกับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีมีต่อการประกอบกิจการประมงทะเลในท้องท่ีจังหวัดภูเก็ต 

ส่วนท่ี 3  ข้อเรียกร้องหรือข้อเสนอแนะของผู้ประกอบกิจการประมงทะเลเกี่ยวกับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีมีต่อการประกอบกิจการประมงทะเลในท้องท่ีจังหวัดภูเก็ต 
 

(1) 
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ในท้องที่จังหวัดภูเก็ตประสบอยู่ในปัจจุบัน จึงสนใจที่จะศึกษาว่าผู้ประกอบกิจการประมงทะเล
ในท้องท่ีจังหวัดภูเก็ต มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีมีต่อ
การประกอบกิจการประมงทะเลในท้องที่จังหวัดภูเก็ตอยู่ในระดับใด  มีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อ
ความคิดเห็นของผู้ประกอบกิจการประมงทะเลเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว รวมถึงศึกษาแนวทางแก้ไข
ปัญหาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่มีต่อการประกอบกิจการประมงทะเล
ในท้องท่ีจังหวัดภูเก็ต ท้ังนี้ เพื่อน าผลการวิจัยท่ีได้ไปใช้เป็นแนวทาง แก้ไขผลกระทบและสนับสนุน
หน่วยงานรัฐท่ีเกี่ยวข้องในการร่วมกันแก้ไขผลกระทบดังกล่าวในอนาคตให้ลดน้อยลงหรือหมดส้ินลง
ได้ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบกิจการประมงทะเลเกี่ยวกับผลกระทบจากการแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีมีต่อการประกอบกิจการประมงทะเลในท้องท่ีจังหวัดภูเก็ต 
2) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยส าคัญตามความคิดเห็นของผู้ประกอบกิจการประมงทะเลจาก

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีมีต่อการประกอบกิจการประมงทะเลในท้องท่ี
จังหวัดภูเก็ต 

3) เพื่อศึกษาข้อเรียกร้องหรือข้อเสนอแนะของผู้ประกอบกิจการประมงทะเล เกี่ยวกับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีมีต่อการประกอบกิจการประมงทะเลในท้องท่ี
จังหวัดภูเก็ต 

 
วิธีการศึกษา 

 
การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีท้ังการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพการเก็บรวบรวม

ข้อมูลการวิจัยโดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย 
ประชากรของการวิจัย 

ประชากรของการวิจัย ได้แก่ ผู้ประกอบกิจการประมงทะเลในท้องที่จังหวัดภูเก็ตที่ได้รับ
การออกใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์รอบปีการประมง  2563 – 2566 จ านวน 352 ฉบับ รวม
จ านวน 163 ราย (ส านักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต, 2564) โดยมีเรือประมงขนาดต่าง ๆ ดังนี้ (1) เรือ
ขนาดไม่ถึง 30 ตันกรอสจ านวน 100 ล า (2) เรือขนาดต้ังแต่ 30 ตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่ถึง 60 ตันกรอส
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จ านวน131 ล า (3) เรือขนาดต้ังแต่ 60 ตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึง 150 ตันกรอสจ านวน119 ล า และ (4) 
เรือขนาดต้ังแต่ 150 ตันกรอสขึ้นไป จ านวน 2 ล า (ส านักงานประมงจังหวัดภูเก็ต, 2564) 

กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย ได้แก่ การน าจ านวนผู้ประกอบกิจการประมงทะเลในท้องท่ีจังหวัด
ภูเก็ตจ านวน 163 รายมาค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane (1973) ดังสมการ 

2Ne1
Nn
+

=  

ก าหนดให้  
n = จ านวนผู้ประกอบกิจการประมงทะเลกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย 
e = ค่าความคลาดเคล่ือนของการวิจัย ก าหนดไว้ที่ระดับ .05 
N = จ านวนผู้ประกอบกิจการประมงทะเลท้ังหมด (163 ราย) 

ผลการค านวณได้จ านวนผู้ประกอบกิจการประมงทะเลกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 115.80 ราย 
หรือเท่ากับ 116 ราย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับสลาก
รายช่ือผู้ประกอบกิจการประมงทะเลในท้องท่ีจังหวัดภูเก็ตตามจ านวนท่ีค านวณได้จนครบถ้วนต่อไป 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าหรับ

เก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้ประกอบกิจการประมงทะเลกลุ่มตัวอย่าง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
การศึกษารูปแบบการสร้างแบบสอบถามจากงานวิจัยท่ีเป็นเรื่องลักษณะเดียวกับการค้นคว้า

อิสระครั้งนี้ ก าหนดให้มีค าถามท่ีครอบคลุมวัตถุประสงค์ ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามของการวิจัย 
โดยแบ่งเนื้อหาของแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลลักษณะทางเศรษฐกิจสังคม และข้อมูลท่ัวไปของผู้ประกอบกิจการประมง
ทะเล 

ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นของผู้ประกอบกิจการประมงทะเลเกี่ยวกับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีมีต่อการประกอบกิจการประมงทะเลในท้องท่ีจังหวัดภูเก็ต 

ส่วนท่ี 3  ข้อเรียกร้องหรือข้อเสนอแนะของผู้ประกอบกิจการประมงทะเลเกี่ยวกับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีมีต่อการประกอบกิจการประมงทะเลในท้องท่ีจังหวัดภูเก็ต 
 

(1) 
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สรุปผลการศึกษา 
 
ความคิดเห็นของผู้ประกอบกิจการประมงทะเลเกี่ยวกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ

โรคโควิด-19 ท่ีมีต่อการประกอบกิจการประมงทะเลในท้องท่ีจังหวัดภูเก็ต สรุปได้ว่า ผู้ประกอบ
กิจการประมงทะเลกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ท่ีมีต่อการประกอบกิจการประมงทะเลในท้องท่ีจังหวัดภูเก็ต อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.12 จ าแนกเป็น (1) ความคิดเห็นด้านผลกระทบทางตรง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.11 และ (2) ความคิดเห็นด้านผลกระทบทางอ้อม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.13 

ปัจจัยส าคัญตามความคิดเห็นของผู้ประกอบกิจการประมงทะเลจากผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีมีต่อการประกอบกิจการประมงทะเลในท้องท่ีจังหวัดภูเก็ตสรุปได้ว่าจ านวน
เรือประมงความต้องการแรงงานและปริมาณการจับสัตว์น้ า เป็นปัจจัยส าคัญตามความคิดเห็นของผู้
ประกอบกิจการประมงทะเลจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีมีต่อการประกอบ
กิจการประมงทะเลในท้องท่ีจังหวัดภูเก็ต 

ข้อเรียกร้องหรือข้อเสนอแนะของผู้ประกอบกิจการประมงทะเลเกี่ยวกับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีต่อการประกอบกิจการประมงทะเลในท้องที่จังหวัดภูเก็ต 
สรุปได้ว่า ผู้ประกอบกิจการประมงทะเลกลุ่มตัวอย่างมีข้อเรียกร้องหรือข้อเสนอแนะให้หน่วยงาน
ราชการท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการช่วยเหลือ ดังนี้ (1) การแก้ไขปัญหาแรงงานประมงทะเลติดเช้ือโควิด-19 
อย่างต่อเนื่องและจริงจัง (2) การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมง (3) การก าหนดมาตรการ
ความช่วยเหลือทางด้านการเงินหรือหาแหล่งเงินทุนมาช่วยพยุงสภาพคล่องทางการเงินให้กับ
ผู้ประกอบกิจการประมงทะเลท่ีประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน (4) รณรงค์ประชาสัมพันธ์
สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคสัตว์น้ าจากภาคการประมงว่ามีมาตรฐานและปลอดภัยจากโรค
โควิด-19 (5) การแก้ไขปัญหาการชะลอน าเข้าสัตว์น้ าของประเทศท่ีเป็นตลาดหลักของไทย เช่น จีน 
อเมริกา (6) แก้ไขปัญหาการกีดกันการส่งออกสัตว์น้ าไปยังสหภาพยุโรป (EU) กรณีประเทศไทย
โดนให้ใบเหลืองท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม ( IUU) ให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว 
(7) การหาตลาดสัตว์น้ าใหม่ภายในประเทศมาทดแทนตลาดต่างประเทศเพิ่มเติม เช่น ตลาดออนไลน์ 
หรือให้หน่วยงานในจังหวัดต่าง ๆ ท่ัวประเทศรับซื้อสัตว์น้ าไปจ าหน่าย และ (8) ขยายเวลาอายุของ
ทะเบียน หนังสือรับรอง ใบรับรองหรือหนังสือประกาศรับรองการประกอบกิจการประมงทะเลของ
ผู้ประกอบกิจการในช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ออกไปก่อน 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 

1) ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบกิจการประมงทะเลกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีมีต่อการประกอบกิจการประมงทะเลในท้องท่ี
จังหวัดภูเก็ต อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.12 โดยผู้ประกอบกิจการประมงทะเลกลุ่มตัวอย่าง
มีความคิดเห็นด้านผลกระทบทางตรงและด้านผลกระทบทางอ้อมอยู่ในระดับมากท้ัง 2 ด้าน (�̅�𝑥 = 
4.11 และ 4.13 ตามล าดับ) ดังนั้น หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมควบคุมโรค 
กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน กรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ และหน่วยงานในสังกัดกรมต่าง ๆ ดังกล่าว รวมถึงสถาบันทางด้านการเงินต่าง ๆ ควรเข้าไป
ด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการประมงทะเลในท้องท่ีจังหวัดภูเก็ตในประเด็นต่าง ๆ 
ทั้ง 2 ด้าน ตามอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานโดยด่วน เช่น ปัญหาผู้ประกอบกิจการประมง
ทะเลไม่สามารถด าเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง ปัญหาการขาดสภาพคล่องทางด้านการเงิน ปัญหา
การส่งออกอาหารทะเลในตลาดหลักเกิดการชะลอตัว เช่น จีน อเมริกา ปัญหาผู้ประกอบกิจการ
ประมงทะเลและคนใกล้ชิดเสียสุขภาพจิต เกิดความเครียดเป็นต้น 

2) หน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานราชการในพื้นท่ี ประกอบด้วย
ส านักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ส านักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 
ควรพิจารณาน าข้อเรียกร้องหรือข้อเสนอแนะของผู้ประกอบกิจการประมงทะเลกลุ่มตัวอย่างท่ีได้จาก
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีมีต่อการประกอบกิจการประมงทะเลในท้องท่ีจังหวัดภูเก็ต และ
ประสานหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแบบบูรณาการ 
เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเช่น การแก้ไขปัญหาแรงงานประมงทะเลติดเชือ้
โควิด-19การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมง การก าหนดมาตรการความช่วยเหลือทางด้าน
การเงินหรือหาแหล่งเงินทุนมาช่วยพยุงสภาพคล่องทางการเงินของผู้ประกอบกิจการประมงทะเล  
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานและปลอดภัยให้กับผู้บริโภคสัตว์น้ าจาก
ภาคการประมงในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นต้น 



137136 

 

สรุปผลการศึกษา 
 
ความคิดเห็นของผู้ประกอบกิจการประมงทะเลเกี่ยวกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ

โรคโควิด-19 ท่ีมีต่อการประกอบกิจการประมงทะเลในท้องท่ีจังหวัดภูเก็ต สรุปได้ว่า ผู้ประกอบ
กิจการประมงทะเลกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ท่ีมีต่อการประกอบกิจการประมงทะเลในท้องท่ีจังหวัดภูเก็ต อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.12 จ าแนกเป็น (1) ความคิดเห็นด้านผลกระทบทางตรง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.11 และ (2) ความคิดเห็นด้านผลกระทบทางอ้อม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.13 

ปัจจัยส าคัญตามความคิดเห็นของผู้ประกอบกิจการประมงทะเลจากผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีมีต่อการประกอบกิจการประมงทะเลในท้องท่ีจังหวัดภูเก็ตสรุปได้ว่าจ านวน
เรือประมงความต้องการแรงงานและปริมาณการจับสัตว์น้ า เป็นปัจจัยส าคัญตามความคิดเห็นของผู้
ประกอบกิจการประมงทะเลจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีมีต่อการประกอบ
กิจการประมงทะเลในท้องท่ีจังหวัดภูเก็ต 

ข้อเรียกร้องหรือข้อเสนอแนะของผู้ประกอบกิจการประมงทะเลเกี่ยวกับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีต่อการประกอบกิจการประมงทะเลในท้องที่จังหวัดภูเก็ต 
สรุปได้ว่า ผู้ประกอบกิจการประมงทะเลกลุ่มตัวอย่างมีข้อเรียกร้องหรือข้อเสนอแนะให้หน่วยงาน
ราชการท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการช่วยเหลือ ดังนี้ (1) การแก้ไขปัญหาแรงงานประมงทะเลติดเช้ือโควิด-19 
อย่างต่อเนื่องและจริงจัง (2) การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมง (3) การก าหนดมาตรการ
ความช่วยเหลือทางด้านการเงินหรือหาแหล่งเงินทุนมาช่วยพยุงสภาพคล่องทางการเงินให้กับ
ผู้ประกอบกิจการประมงทะเลท่ีประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน (4) รณรงค์ประชาสัมพันธ์
สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคสัตว์น้ าจากภาคการประมงว่ามีมาตรฐานและปลอดภัยจากโรค
โควิด-19 (5) การแก้ไขปัญหาการชะลอน าเข้าสัตว์น้ าของประเทศท่ีเป็นตลาดหลักของไทย เช่น จีน 
อเมริกา (6) แก้ไขปัญหาการกีดกันการส่งออกสัตว์น้ าไปยังสหภาพยุโรป (EU) กรณีประเทศไทย
โดนให้ใบเหลืองท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม ( IUU) ให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว 
(7) การหาตลาดสัตว์น้ าใหม่ภายในประเทศมาทดแทนตลาดต่างประเทศเพิ่มเติม เช่น ตลาดออนไลน์ 
หรือให้หน่วยงานในจังหวัดต่าง ๆ ท่ัวประเทศรับซื้อสัตว์น้ าไปจ าหน่าย และ (8) ขยายเวลาอายุของ
ทะเบียน หนังสือรับรอง ใบรับรองหรือหนังสือประกาศรับรองการประกอบกิจการประมงทะเลของ
ผู้ประกอบกิจการในช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ออกไปก่อน 

 

137 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 

1) ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบกิจการประมงทะเลกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีมีต่อการประกอบกิจการประมงทะเลในท้องท่ี
จังหวัดภูเก็ต อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.12 โดยผู้ประกอบกิจการประมงทะเลกลุ่มตัวอย่าง
มีความคิดเห็นด้านผลกระทบทางตรงและด้านผลกระทบทางอ้อมอยู่ในระดับมากท้ัง 2 ด้าน (�̅�𝑥 = 
4.11 และ 4.13 ตามล าดับ) ดังนั้น หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมควบคุมโรค 
กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน กรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ และหน่วยงานในสังกัดกรมต่าง ๆ ดังกล่าว รวมถึงสถาบันทางด้านการเงินต่าง ๆ ควรเข้าไป
ด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการประมงทะเลในท้องท่ีจังหวัดภูเก็ตในประเด็นต่าง ๆ 
ทั้ง 2 ด้าน ตามอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานโดยด่วน เช่น ปัญหาผู้ประกอบกิจการประมง
ทะเลไม่สามารถด าเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง ปัญหาการขาดสภาพคล่องทางด้านการเงิน ปัญหา
การส่งออกอาหารทะเลในตลาดหลักเกิดการชะลอตัว เช่น จีน อเมริกา ปัญหาผู้ประกอบกิจการ
ประมงทะเลและคนใกล้ชิดเสียสุขภาพจิต เกิดความเครียดเป็นต้น 

2) หน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานราชการในพื้นท่ี ประกอบด้วย
ส านักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ส านักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 
ควรพิจารณาน าข้อเรียกร้องหรือข้อเสนอแนะของผู้ประกอบกิจการประมงทะเลกลุ่มตัวอย่างท่ีได้จาก
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีมีต่อการประกอบกิจการประมงทะเลในท้องท่ีจังหวัดภูเก็ต และ
ประสานหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแบบบูรณาการ 
เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเช่น การแก้ไขปัญหาแรงงานประมงทะเลติดเชือ้
โควิด-19การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมง การก าหนดมาตรการความช่วยเหลือทางด้าน
การเงินหรือหาแหล่งเงินทุนมาช่วยพยุงสภาพคล่องทางการเงินของผู้ประกอบกิจการประมงทะเล  
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานและปลอดภัยให้กับผู้บริโภคสัตว์น้ าจาก
ภาคการประมงในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นต้น 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
 

1) การศึกษาวิจัยผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ท่ีมีต่อการประกอบ
กิจการประมงทะเลกับผู้ประกอบกิจการประมงทะเลในท้องท่ีจังหวัดอื่น ๆ ท่ัวทุกภาคเพิ่มเติมอย่าง
ท่ัวถึง เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19 ท่ีมีผลต่อการประกอบกิจการประมงทะเลท่ี
รอบด้าน สามารถน ามาก าหนดแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ต่อไป 

2) การศึกษาวิจัยความคิดเห็นของผู้ประกอบกิจการประมงทะเลท่ีมีต่อแนวทางการบริหาร
จัดการกิจการประมงทะเลในภาพรวมของหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังทางด้านข้อกฎหมาย 
การค้าหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ และการบริหาจัดการด้านอื่น ๆ เพื่อน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา 
วิจัยมาใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดแนวทางการบริหารจัดการกิจการประมงทะเลของผู้ประกอบ
กิจการของประเทศไทยในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
 

1) การศึกษาวิจัยผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ท่ีมีต่อการประกอบ
กิจการประมงทะเลกับผู้ประกอบกิจการประมงทะเลในท้องท่ีจังหวัดอื่น ๆ ท่ัวทุกภาคเพิ่มเติมอย่าง
ท่ัวถึง เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19 ท่ีมีผลต่อการประกอบกิจการประมงทะเลท่ี
รอบด้าน สามารถน ามาก าหนดแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ต่อไป 

2) การศึกษาวิจัยความคิดเห็นของผู้ประกอบกิจการประมงทะเลท่ีมีต่อแนวทางการบริหาร
จัดการกิจการประมงทะเลในภาพรวมของหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังทางด้านข้อกฎหมาย 
การค้าหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ และการบริหาจัดการด้านอื่น ๆ เพื่อน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา 
วิจัยมาใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดแนวทางการบริหารจัดการกิจการประมงทะเลของผู้ประกอบ
กิจการของประเทศไทยในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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สถานการณ์เศรษฐกิจครัวเรือนก่อนและหลังเกิดวิกฤตโควิด-19  

ของเกษตรกรในหมูบ่้านหนองจิก ต ำบลตะเคียนทอง  
อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
ณัฐชยา ฝั่งชลจิตร *  

 
บทคัดย่อ 

 

ปัจจุบันภาคเกษตรไทยมีการพึ่งพาการค้าระหว่างประเทศมากถึงร้อยละ 80 ของ GDP ภาค
เกษตร ดังนั้น เมื่อโลกเผชิญกับโรคโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ภาคเกษตรไทยจึงได้รับความเส่ียงสูง
ในการสูญเสียด้านรายได้ อีกท้ังจากการซ้อนทับของปัญหาภัยแล้งท่ีต่อเนื่องมาต้ังแต่ปลายปี พ.ศ. 
2562 ยิ่งท าให้รายได้และความเป็นอยู่ของครัวเรือนเกษตรไทยแย่ลง โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย 
และเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและปาล์มน ้ามัน ด้วยเหตุนี ผู้เขียนในฐานะเจ้าของฟาร์มไก่ไข่ท่ีมี 
ความต้องการจะพัฒนาชุมชนและส่ิงแวดล้อมตามแนวคิดกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ได้ 
เล็งเห็นปัญหาของเกษตรกรในพื้นท่ี โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนตั งแต่ก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 
ผู้เขียนจึงได้ท าการศึกษาสถานการณ์เศรษฐกิจครัวเรือนก่อนและหลังเกิดวิกฤตโควิด -19 ของ 
เกษตรกรในหมู่บ้านหนองจิก ต้าบลตะเคียนทอง อ้าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พื นท่ีชุมชน
ชนบทท่ีเต็มไปด้วยเกษตรกรรายย่อยฐานะยากจนท่ีมีค่านิยมปลูกยางพาราและปาล์มน ้ามันเป็นหลัก  
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการประเมินผลสถานการณ์ด้วยการด าเนินการวิจัยแบบผสม (Mixed 
Method) ท่ีมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยเพื่อ 1) ประเมินผลสถานการณ์ก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 
2) ประเมินสถานการณ์การได้รับผลกระทบหลังเกิดวิกฤตโควิด-19 พร้อมเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของสถานการณ์ก่อนและหลัง ในด้านเศรษฐกิจครัวเรือน ด้านผลประกอบการ และด้านคุณภาพชีวิต 
ของกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรในหมู่บ้านหนองจิกท่ีถูกสุ่มเลือกแบบเจาะจง จ้านวน 190 คน และ 3) เพื่อศึกษา 
การเข้าถึงมาตรการเยียวยาจากภาครัฐและแนวทางการปรับตัวในช่วงวิกฤตโควิด-19 จากการสุ่มสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่างเพิ่มเติม จ านวน 12 คน ประกอบด้วย กลุ่มปรับตัวได้และกลุ่มปรับตัวไม่ได้ก่อน น้าผล 
มาประกอบการให้ข้อเสนอแนะการปรับตัวหลังวิกฤตโควิด-19 คล่ีคลายลง พร้อมการขอเป็นตัวแทน 
เรียกร้องนโยบายภาครัฐตามเจตนารมณ์การรับใช้สังคมตามแนวคิดกิจการเพื่อสังคมท่ีแท้จริง 

                                                     
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ผลการศึกษาพบว่า 1) สถานการณ์ก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 ด้านเศรษฐกิจครัวเรือน กลุ่ม
ตัวอย่าง มีรายได้ครัวเรือน 15,226 บาทต่อเดือน ต่ ากว่ารายได้เฉล่ียของครัวเรือนเกษตรท้ังจังหวัด 
(57,134 บาท) อีกท้ังยังพบผู้มีหนี สินครัวเรือนมากถึง 121 คน โดยมีหนี สินครัวเรือนเฉล่ีย 112,895 
บาทต่อครัวเรือน มีความสามารถในการช้าระหนี เท่ากับ 7.41 เท่า กลุ่มตัวอย่างถือครองที่ดิน
ทุกคนแต่ส่วนใหญ่ถือครองน้อยกว่า 10 ไร่ ดังนั น จึงพบความเหลื่อมล ้า ได้แก่ มีกลุ่มถือครองที่ดิน 
25 ไร่ ขึ นไป เพียงร้อยละ 2.63 และมีกลุ่มรายได้ครัวเรือนมากกว่า 30,000 เพียงร้อยละ 1.05 
ด้านผลประกอบการ พบว่า มีก าไรน้อย และส่วนใหญ่พึ่งพาแต่พ่อค้าคนกลางและแหล่งรับซื้อ
ผลผลิตทางการเกษตร ส่วนด้านคุณภาพชีวิต พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในภาพรวมอยู่ในระดับดี  
2) สถานการณ์หลังเกิดวิกฤตโควิด-19 พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้รับผลกระทบทุกด้าน โดยด้านเศรษฐกิจ
ครัวเรือนมีรายได้ครัวเรือนลดลง ร้อยละ 23.69 รายจ่ายครัวเรือนเพิ่มขึ น ร้อยละ 9.89 เงินออม
ครัวเรือนลดลง ร้อยละ 41.08 หนี สินครัวเรือนเพิ่มขึ น ร้อยละ 15.04 และความสามารถช้าระหนี  
ลดลงด้วยสัดส่วนท่ีเพิ่มเป็น 11.18 เท่า ด้านผลประกอบการ มีก าไรลดลง ร้อยละ 37.51 และมีหนี้สิน
ภาคเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ  11.05 และยังคงพึ่ งพาพ่อค้าคนกลางและแหล่งรับซื้อผลผลิต 
ทางการเกษตรเช่นเดิม ส่วนด้านคุณภาพชีวิตพบว่า ในภาพรวมและรายด้านต่างมีระดับคุณภาพชีวิต
ก่อนและหลังแตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 หรือสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 
มีผลท าให้ระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มตัวอย่างลดลง 3) การเข้าถึงมาตรการเยียวยาจากภาครัฐและ
แนวทางการปรับตัวช่วงวิกฤตโควิด-19 พบความสามารถในการเข้าถึงโครงการเยียวยาเกษตรกร 
ร้อยละ 95.26 แต่มาตรการไม่สามารถช่วยในระยะยาวได้ ส่วนใหญ่จึงปรับตัวไม่ได้ ร้อยละ 68.42 
เพราะส่วนใหญ่ขาดแคลนเงินทุนและเครื่องมือ ไม่มีทักษะเรื่องการตลาดและเทคโนโลยี ขณะท่ี
ผู้ปรับตัวได้ส่วนใหญ่ลดรายจ่ายและประหยัดมากขึ้น  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้พบปัญหาส าคัญ อันได้แก่ 1) ปัญหาด้านเศรษฐกิจครัวเรือนและแรงงาน
ในภาคครัวเรือน 2) ปัญหาการพึ่งพาช่องทางการตลาดจากพ่อค้าคนกลางและแหล่งรับซื้อผลผลิต 
และ 3) ปัญหาการออกมาตรการและนโยบายภาครัฐ ดังนั้น เกษตรกรและชุมชนควรจัดตั งเครือข่าย 
และสร้างผู้น้าในกลุ่มเกษตรกร ศึกษาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ตลอดจนควรลองเปล่ียน 
ค่านิยมเป็นการท้าเกษตรแบบผสมผสานท่ีร่วมมือร่วมใจกันท้ังชุมชน ส่วนภาครัฐควรมีนโยบายท่ีมี
ประสิทธิภาพและแก้ปัญหาได้รวดเร็ว ควรส่งเสริมการเข้าถึงปัจจัยการผลิต การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรม การพัฒนาแรงงานคืนถิ่น นโยบายด้านกลไกตลาดและพัฒนาการท าเกษตรอย่างยั่งยืน 
สุดท้ายนักวิจัยท่านอื่นควรศึกษาในหน่วยวิเคราะห์ที่มีความแตกต่างกันมากกว่านี้ เพื่อให้ได้ผล 
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สถานการณ์เศรษฐกิจครัวเรือนก่อนและหลังเกิดวิกฤตโควิด-19  

ของเกษตรกรในหมูบ่้านหนองจิก ต ำบลตะเคียนทอง  
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ปัจจุบันภาคเกษตรไทยมีการพึ่งพาการค้าระหว่างประเทศมากถึงร้อยละ 80 ของ GDP ภาค
เกษตร ดังนั้น เมื่อโลกเผชิญกับโรคโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ภาคเกษตรไทยจึงได้รับความเส่ียงสูง
ในการสูญเสียด้านรายได้ อีกท้ังจากการซ้อนทับของปัญหาภัยแล้งท่ีต่อเนื่องมาต้ังแต่ปลายปี พ.ศ. 
2562 ยิ่งท าให้รายได้และความเป็นอยู่ของครัวเรือนเกษตรไทยแย่ลง โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย 
และเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและปาล์มน ้ามัน ด้วยเหตุนี ผู้เขียนในฐานะเจ้าของฟาร์มไก่ไข่ท่ีมี 
ความต้องการจะพัฒนาชุมชนและส่ิงแวดล้อมตามแนวคิดกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ได้ 
เล็งเห็นปัญหาของเกษตรกรในพื้นท่ี โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนตั งแต่ก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 
ผู้เขียนจึงได้ท าการศึกษาสถานการณ์เศรษฐกิจครัวเรือนก่อนและหลังเกิดวิกฤตโควิด -19 ของ 
เกษตรกรในหมู่บ้านหนองจิก ต้าบลตะเคียนทอง อ้าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พื นท่ีชุมชน
ชนบทท่ีเต็มไปด้วยเกษตรกรรายย่อยฐานะยากจนท่ีมีค่านิยมปลูกยางพาราและปาล์มน ้ามันเป็นหลัก  
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการประเมินผลสถานการณ์ด้วยการด าเนินการวิจัยแบบผสม (Mixed 
Method) ท่ีมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยเพื่อ 1) ประเมินผลสถานการณ์ก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 
2) ประเมินสถานการณ์การได้รับผลกระทบหลังเกิดวิกฤตโควิด-19 พร้อมเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของสถานการณ์ก่อนและหลัง ในด้านเศรษฐกิจครัวเรือน ด้านผลประกอบการ และด้านคุณภาพชีวิต 
ของกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรในหมู่บ้านหนองจิกท่ีถูกสุ่มเลือกแบบเจาะจง จ้านวน 190 คน และ 3) เพื่อศึกษา 
การเข้าถึงมาตรการเยียวยาจากภาครัฐและแนวทางการปรับตัวในช่วงวิกฤตโควิด-19 จากการสุ่มสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่างเพิ่มเติม จ านวน 12 คน ประกอบด้วย กลุ่มปรับตัวได้และกลุ่มปรับตัวไม่ได้ก่อน น้าผล 
มาประกอบการให้ข้อเสนอแนะการปรับตัวหลังวิกฤตโควิด-19 คล่ีคลายลง พร้อมการขอเป็นตัวแทน 
เรียกร้องนโยบายภาครัฐตามเจตนารมณ์การรับใช้สังคมตามแนวคิดกิจการเพื่อสังคมท่ีแท้จริง 

                                                     
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ผลการศึกษาพบว่า 1) สถานการณ์ก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 ด้านเศรษฐกิจครัวเรือน กลุ่ม
ตัวอย่าง มีรายได้ครัวเรือน 15,226 บาทต่อเดือน ต่ ากว่ารายได้เฉล่ียของครัวเรือนเกษตรท้ังจังหวัด 
(57,134 บาท) อีกท้ังยังพบผู้มีหนี สินครัวเรือนมากถึง 121 คน โดยมีหนี สินครัวเรือนเฉล่ีย 112,895 
บาทต่อครัวเรือน มีความสามารถในการช้าระหนี เท่ากับ 7.41 เท่า กลุ่มตัวอย่างถือครองที่ดิน
ทุกคนแต่ส่วนใหญ่ถือครองน้อยกว่า 10 ไร่ ดังนั น จึงพบความเหลื่อมล ้า ได้แก่ มีกลุ่มถือครองที่ดิน 
25 ไร่ ขึ นไป เพียงร้อยละ 2.63 และมีกลุ่มรายได้ครัวเรือนมากกว่า 30,000 เพียงร้อยละ 1.05 
ด้านผลประกอบการ พบว่า มีก าไรน้อย และส่วนใหญ่พึ่งพาแต่พ่อค้าคนกลางและแหล่งรับซื้อ
ผลผลิตทางการเกษตร ส่วนด้านคุณภาพชีวิต พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในภาพรวมอยู่ในระดับดี  
2) สถานการณ์หลังเกิดวิกฤตโควิด-19 พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้รับผลกระทบทุกด้าน โดยด้านเศรษฐกิจ
ครัวเรือนมีรายได้ครัวเรือนลดลง ร้อยละ 23.69 รายจ่ายครัวเรือนเพิ่มขึ น ร้อยละ 9.89 เงินออม
ครัวเรือนลดลง ร้อยละ 41.08 หนี สินครัวเรือนเพิ่มขึ น ร้อยละ 15.04 และความสามารถช้าระหนี  
ลดลงด้วยสัดส่วนท่ีเพิ่มเป็น 11.18 เท่า ด้านผลประกอบการ มีก าไรลดลง ร้อยละ 37.51 และมีหนี้สิน
ภาคเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ  11.05 และยังคงพึ่ งพาพ่อค้าคนกลางและแหล่งรับซื้อผลผลิต 
ทางการเกษตรเช่นเดิม ส่วนด้านคุณภาพชีวิตพบว่า ในภาพรวมและรายด้านต่างมีระดับคุณภาพชีวิต
ก่อนและหลังแตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 หรือสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 
มีผลท าให้ระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มตัวอย่างลดลง 3) การเข้าถึงมาตรการเยียวยาจากภาครัฐและ
แนวทางการปรับตัวช่วงวิกฤตโควิด-19 พบความสามารถในการเข้าถึงโครงการเยียวยาเกษตรกร 
ร้อยละ 95.26 แต่มาตรการไม่สามารถช่วยในระยะยาวได้ ส่วนใหญ่จึงปรับตัวไม่ได้ ร้อยละ 68.42 
เพราะส่วนใหญ่ขาดแคลนเงินทุนและเครื่องมือ ไม่มีทักษะเรื่องการตลาดและเทคโนโลยี ขณะท่ี
ผู้ปรับตัวได้ส่วนใหญ่ลดรายจ่ายและประหยัดมากขึ้น  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้พบปัญหาส าคัญ อันได้แก่ 1) ปัญหาด้านเศรษฐกิจครัวเรือนและแรงงาน
ในภาคครัวเรือน 2) ปัญหาการพึ่งพาช่องทางการตลาดจากพ่อค้าคนกลางและแหล่งรับซื้อผลผลิต 
และ 3) ปัญหาการออกมาตรการและนโยบายภาครัฐ ดังนั้น เกษตรกรและชุมชนควรจัดตั งเครือข่าย 
และสร้างผู้น้าในกลุ่มเกษตรกร ศึกษาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ตลอดจนควรลองเปล่ียน 
ค่านิยมเป็นการท้าเกษตรแบบผสมผสานท่ีร่วมมือร่วมใจกันท้ังชุมชน ส่วนภาครัฐควรมีนโยบายท่ีมี
ประสิทธิภาพและแก้ปัญหาได้รวดเร็ว ควรส่งเสริมการเข้าถึงปัจจัยการผลิต การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรม การพัฒนาแรงงานคืนถิ่น นโยบายด้านกลไกตลาดและพัฒนาการท าเกษตรอย่างยั่งยืน 
สุดท้ายนักวิจัยท่านอื่นควรศึกษาในหน่วยวิเคราะห์ที่มีความแตกต่างกันมากกว่านี้ เพื่อให้ได้ผล 
การศึกษาวิจัยและข้อเสนอแนะท่ีเหมาะสมกับแต่ละพื นท่ีท่ีแตกต่างกันไป 
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Method) ท่ีมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยเพื่อ 1) ประเมินผลสถานการณ์ก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 
2) ประเมินสถานการณ์การได้รับผลกระทบหลังเกิดวิกฤตโควิด-19 พร้อมเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของสถานการณ์ก่อนและหลัง ในด้านเศรษฐกิจครัวเรือน ด้านผลประกอบการ และด้านคุณภาพชีวิต 
ของกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรในหมู่บ้านหนองจิกท่ีถูกสุ่มเลือกแบบเจาะจง จ้านวน 190 คน และ 3) เพื่อศึกษา 
การเข้าถึงมาตรการเยียวยาจากภาครัฐและแนวทางการปรับตัวในช่วงวิกฤตโควิด-19 จากการสุ่มสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่างเพิ่มเติม จ านวน 12 คน ประกอบด้วย กลุ่มปรับตัวได้และกลุ่มปรับตัวไม่ได้ก่อน น้าผล 
มาประกอบการให้ข้อเสนอแนะการปรับตัวหลังวิกฤตโควิด-19 คล่ีคลายลง พร้อมการขอเป็นตัวแทน 
เรียกร้องนโยบายภาครัฐตามเจตนารมณ์การรับใช้สังคมตามแนวคิดกิจการเพื่อสังคมท่ีแท้จริง 

                                                     
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ABSTRACT 
 

Currently, Thailand’s agricultural sector relies on international trade as much 
as 80% of the agrarian GDP. Accordingly, when the novel coronavirus struck in 2019, 
the Thai Agricultural sector is at high risk of losing income. Besides, from the overlap 
of the drought problem which has continued since the end of 2019 has worsened 
incomes and livelihoods of Thai agricultural households, especially small-scale 
farmers, rubber and oil palm agriculturists. For this reason, the researcher as an owner 
of a hen farm who wants to develop the community and the environment according 
to the concept of social enterprise predicted the farmers in the region are experiencing 
a number of problems, particularly the household economic problems which they 
also experienced before the COVID-19 crisis. Therefore, the researchers studied 
Economic Situation of Farm Households Before and After the COVID-1 9  Crisis of 
Farmers in Nong Chik Village, Tambon Takhianthong, Amphoe Kanchanadit, Surat Thani 
were full of poor small farmers, who mainly grow rubber and oil palm. 

This study evaluated the circumstance by conducting a mixed method with the 
objectives of the research assessed as follows: 1) To evaluate the circumstance before 
the COVID-1 9  Crisis 2)  To evaluate the state of impact after the COVID-19 which 
compared the differences of the situation before and after this pandemic, in the way 
of family economy, turnover also quality of life of randomly chosen 190 agriculturists 
3)  To study government cures and adjustment rules amid the COVID-19 from an 
additional sample of 12 people who were randomly interviewed which consisted of 
the adaptive group and the non-adjustable group So, before bringing the results to 
suggest on how  to adjust after the COVID-19 crisis subsided, as the researcher will be 
a representative to call on government policies based on social enterprise concepts.  
  Subsequently, the study showed that 1)  The sample group had a household 
income before this pandemic averaging about 15,226 baht per month which is lower 
than the average monthly income around 57,134 baht of agricultural households in 
Surat Thani province. Additionally, the researcher found 121 households had debt 
which averaging about 112,895 baht per household, also they have ability to pay debts 
equal to 7.41 times. Moreover, all the samples were landowners but unfortunately, 
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most of them own less than 10 Rai. Thus, inequality is often found, for example, there 
are groups who own more than 25 rai equal only 2.63%, and only 1.05% household 
could earn income more than 30,000 baht, And low profit per month. In the area, they 
are commonly sold productions through middlemen and sources for purchasing 
agricultural products. As for the quality of life are in good level 2)  The situation after 
the pandemic found that the sample were all affected by decreasing household 
income by 23.69% and the expenses were increased 9.89 % which also affected 
household saving by 41.08 %. Moreover, the household debt also increased by 15.04 
% that mean the ability to pay debt decreased 11.18 times. Additionally, the profit 
decreased 37.51 % which mean agricultural debt increased by 11.05 % and they still 
sell productions through middlemen and sources for purchasing agricultural products 
as before. Overall, the quality of life before and after was different statistical in the 
level of 0.01. Last, 3)  It was found 95.26 % able to reach the agricultural remedial 
measures but it did not help in the long term which shown most of them are unable 
to adapt due to lack of funds and tools, marketing and technology skill, And the 
adaptive group most of them reduce expenses and save more. 
  This research study found important problems which require attention as 
follows: 1)  Household economy and labor in household sector 2)  Dependence on 
marketing channels from intermediaries and source of purchasing produce 3) In terms 
of implementing government policies and issuing measures. So, the communities and 
farmers should establish networks and build a leader among farmers by learning 
agricultural business entrepreneurship. As well as changing the values to integrated 
farming that works to together with the whole area, the government sector should 
have effective policies and solve problems quickly. Furthermore, they should promote 
access to production factors, learning technology and innovation, develop the relocal 
labor, market mechanism policy and development sustainable agriculture. Last, for 
other researchers should study in more different analytical units in order to obtain 
research results and appropriate recommendations for various fields. 
 
Keywords: Farmers, COVID-19, Household Economy, Turnover, Quality of Life  
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บทน า 
 

สถานการณ์ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 นับเป็นปัญหาท่ีส้าคัญระดับ 
นานาชาติ โดยเริ่มตั งแต่ท่ีองค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ได้ประกาศให้ 
โรคติดเชื อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เป็นโรคระบาดร้ายแรงใหญ่ของโลก (Coronavirus Pandemic) 
และเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการ หลังพบผู้เสียชีวิต 4,291 ราย 
จากการระบาดของเชื อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในประเทศจีน (World Health Organization, 
2020) ท้าให้องค์กรด้านสุขภาพในประเทศต่าง ๆ ได้ให้ความส้าคัญกับการยับยั งการแพร่ระบาด 
เป็นอย่างมาก เพราะปัญหาดังกล่าวได้น ามาซึ่งการเกิดอันตรายด้านสุขภาพร้ายแรงถึงขั นเสียชีวิต 
ตลอดจนการสร้างผลกระทบให้ ผู้คนท่ัวโลกในทุกภาคส่วน  รวมถึงสถานการณ์ผลกระทบ 
ในภาคเกษตรท่ีจากรายงานของภาคเกษตรในพื นท่ีชนบทประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าในช่วงโควิด-19 
ครัวเรือนเกษตร ได้ประสบกับปัญหาในการผลิตสินค้าเกษตร เนื่องจากแรงงานและปัจจัยการผลิต 
ลดลงราคาผลผลิต ยิ่งต้่าลงเช่นกัน อันเป็นผลจากความต้องการในสินค้าโภคภัณฑ์น้อยลง (Litkowski 
& Giri, 2021) ซึ่งใน ประเทศไทยก็พบสถานการณ์ผลกระทบจากโควิด-19 ในภาคเกษตรเช่นกัน โดย
ในปี 2563 พบว่าภาคเกษตรไทยพึ่งพาการค้าระหว่างประเทศร้อยละ 80 ของ GDP ภาคเกษตร 
(ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์, 2563) ดังนั น เมื่อเศรษฐกิจโลกถดถอยเกษตรไทย จึงเส่ียงสูง 
ในการสูญเสียโอกาสด้านราย ได้จากความต้องการของตลาดท่ีลดลง (องค์การอาหารและการเกษตร 
แห่งสหประชาชาติ, 2563).  

อีกทั ง สถานการณ์ผลกระทบของโควิด-19 ในภาคเกษตรไทย ยังพบการเกิดเป็นการซ้อนทับ 
ของปัญหาจากสถานการณ์ภัยแล้งท่ีต่อเนื่องจากปลาย  พ.ศ. 2562 ท้าให้ปริมาณและคุณภาพผลผลิต 
ลดลงในหลายพื นท่ี ส่งผลกระทบต่อด้านรายได้และความเป็นอยู่ของครัวเรือนเกษตรไทยเพิ่มขึ น ตาม 
รายงาน พบว่า เกษตรกรสูญเสียรายได้เพิ่มมากขึ น และไม่มีทักษะการท้าตลาดแบบออนไลน์ เพราะ 
ขาดแคลนอุปกรณ์ อินเตอร์เน็ตคุณภาพสูง ทักษะด้านเทคโนโลยี โครงสร้างพื นฐานในระบบโลจิสติกส์ 
นอกจากนี สินค้าเกษตรท่ีไม่มีการสร้างตลาดหรืออัตลักษณ์ โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยท่ีขายผลผลิต 
ผ่านพ่อค้าคนกลางพบว่าได้รับผลกระทบมากท่ีสุด (คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์, 2563ข) 

จากรายงานข้อมูลผลกระทบของวิกฤตโควิด-19 และวิธีการรับมือของครัวเรือนเกษตรไทยใน 
จ้านวน 720 กลุ่มตัวอย่าง พบว่า สถานะการเงินท่ีแตกต่างกันส่งผลท าให้ผลกระทบจากวิกฤตแตกต่าง 
กันระหว่างครัวเรือน ครัวเรือนเกษตรส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับรายได้นอกภาคเกษตรก่อนรายได้ใน 
ภาคเกษตร ครัวเรือนในภาคใต้ให้ความส าคัญกับรายได้นอกภาคเกษตรมากกว่าภาคอื่น ผลของรายได้ 
ท่ีลดลงท้าให้การช าระหนี มีปัญหา ร้อยละ 60 และร้อยละ 75 ของครัวเรือนมีแรงงานตกงาน หรือ 
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ถูกลดเวลาท างานลง สัดส่วนสูงสุดท่ีภาคเหนือและภาคใต้ คิดเป็นร้อยละ 90 (โสมรัศมิ์ จันทรัตน์, 
อัจจนา ล่ าซ า, ณรงค์ฤทธิ์ อดุลฐานานุศักด์ิ, ลัทธพร รัตนวรารักษ์, ชนกานต์ ฤทธินนท์ และบุญธิดา 
เสงี่ยมเนตร, 2563, น . 1-5) มูลนิธิ ชุมชนท้องถิ่นพัฒนาประเมินความเสียหาย ผลกระทบและ 
การปรับตัวของชุมชน ท้องถิ่นต่อภาวะโรคระบาด COVID-19 พบว่า ครัวเรือนเกษตรกรท่ีปลูกพืชหลัก 
ได้แก่ มันส้าปะหลัง ข้าว ได้รับผลกระทบน้อยท่ีสุด แต่ผู้ท่ีปลูกพืชดอก ผลไม้ ยางพารา และ 
ปาล์มน ้ามัน มีรายได้ลดลง มากท่ีสุด (กฤษฎา บุญชัย และคณะ, 2563, น. 55-64) และในบทความ 
สรุปผลการศึกษาในเรื่องเดียวกันพบว่า มากกว่าร้อยละ 50 ไม่สามารถปรับตัวได้ และคิดว่ามาตรการ 
เยียวยา จากภาครัฐ ไม่ครอบคลุม เพราะยังไม่เข้าใจในความหลากหลายของ เกษตรกร (ประภาส 
ปิ่นตบแต่ง, ม.ป.ป., น. 5-12) และจากรายงานในด้านรายได้ของเกษตรกรกลุ่ม ยางพารา พืชอาหาร 
พืชน ้ามัน พบว่า มีรายได้ลดลงเพราะความต้องการท่ีลดลงและต้นทุนขนส่งเพิ่มขึ น (คณะกรรมาธิการ 
การเกษตรและสหกรณ์, 2563ก) ส่วนผลการศึกษาการประเมินผลกระทบของโควิด-19 ต่อสังคม 
และเศรษฐกิจไทย พบว่า ภาคเกษตรมีปัญหาด้านการตลาด ผลผลิตเกิดเน่าเสีย ราคาผลผลิตตกต้่า  
ลงจนส่งผลให้รายได้และยอดขายลดลง แรงงานคืนถิ่นมีทักษะด้านการเกษตรต้่า พึ่งพิงรายได้  
นอกภาคเกษตรสูง ร้อยละ 70 ดังนั น เมื่อตกงาน รายได้ครัวเรือนเกษตรจึงลดลง (ปิยะพรรณ 
ช่างวัฒนชัย และคณะ, 2563) ในผลกระทบด้านคุณภาพ ชีวิตยังไม่มีการศึกษาในขณะนี  แต่จากผล 
ของการวิจัยคุณภาพชีวิตเกษตรกร พบว่าสามารถน้าผลไปใช้สร้างเสริมคุณภาพชีวิตด้วย  การใช้เป็น 
ฐานในการวางแผนงานได้ (จิฑาภรณ ยกอิ่น และเกษราวัลณ์ นิลวรางกูล, 2561, น. 2-8) 
  รัฐบาลได้ออกมาตรการเพื่อการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรขึ นทะเบียน รวม 10,000,000 
ราย โดยการให้รายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 
2563) แต่อย่างไรก็ตาม รายงานจากสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย กลับพบว่า ด้านมาตรการ 
ช่วยเหลือจากภาครัฐดังกล่าว เม่ือรวมกับการเยียวยาผู้ตกงาน อาจช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทาง 
เศรษฐกิจได้ ระดับหนึ่งในระยะเวลาสั น ๆ แต่หากโควิด-19 กลายเป็นปัญหาระยะยาว แรงงานคืนถิ่น 
จะไม่สามารถกลับไปท้างานนอกภาคเกษตรได้ ครัวเรือนเกษตรจะยิ่งถูกซ ้าเติมให้แย่ลง ดังนั น 
ภาคเกษตรไทยต้องปลดล็อกข้อจ้ากัดท่ีท้าให้วนเวียนอยู่ในโลกเก่า เพื่อเปิดรับและน้าพาแรงงาน 
รุ่นใหม่ไปท้าการเกษตรท่ี ยั่งยืนบนวิถีปกติใหม่ ตั งแต่การจัดการน ้า การตลาดและช่องทางจ้าหน่าย 
(ณัฐพล ภัททกวงศ์, บัญญัติ ค าบุญเหลือ, เกียรติศักด์ิ พระวร, สุเมธ พฤกษ์ฤดี, พิทูร ชมสุข และ
สมบูรณ์ หวังวณิชพันธุ์, 2563) แนวทางการปรับตัวหลังโควิด-19 คล่ีคลายลง พบว่า 1) แนวคิด 
การพัฒนา แบบยั่งยืน หรือการพัฒนาศักยภาพของระบบความคิด ระบบคุณค่า และมิติวัฒนธรรม 
ในระยะยาว (วิวัฒน์ชัย อัตถากร, 2534) 2) แนวคิดกิจการเพื่อสังคมหรือการท่ีผลประโยชน์  
ทางเศรษฐกิจได้ไปในทิศทางเดียวกับผลประโยชน์ ทางสังคมและส่ิงแวดล้อม (Boyer Creech & 
Paas, 2008) และ 3) แนวคิดการพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็น ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรด้วย  
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บทน า 
 

สถานการณ์ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 นับเป็นปัญหาท่ีส้าคัญระดับ 
นานาชาติ โดยเริ่มตั งแต่ท่ีองค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ได้ประกาศให้ 
โรคติดเชื อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เป็นโรคระบาดร้ายแรงใหญ่ของโลก (Coronavirus Pandemic) 
และเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการ หลังพบผู้เสียชีวิต 4,291 ราย 
จากการระบาดของเชื อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในประเทศจีน (World Health Organization, 
2020) ท้าให้องค์กรด้านสุขภาพในประเทศต่าง ๆ ได้ให้ความส้าคัญกับการยับยั งการแพร่ระบาด 
เป็นอย่างมาก เพราะปัญหาดังกล่าวได้น ามาซึ่งการเกิดอันตรายด้านสุขภาพร้ายแรงถึงขั นเสียชีวิต 
ตลอดจนการสร้างผลกระทบให้ ผู้คนท่ัวโลกในทุกภาคส่วน  รวมถึงสถานการณ์ผลกระทบ 
ในภาคเกษตรท่ีจากรายงานของภาคเกษตรในพื นท่ีชนบทประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าในช่วงโควิด-19 
ครัวเรือนเกษตร ได้ประสบกับปัญหาในการผลิตสินค้าเกษตร เนื่องจากแรงงานและปัจจัยการผลิต 
ลดลงราคาผลผลิต ยิ่งต้่าลงเช่นกัน อันเป็นผลจากความต้องการในสินค้าโภคภัณฑ์น้อยลง (Litkowski 
& Giri, 2021) ซึ่งใน ประเทศไทยก็พบสถานการณ์ผลกระทบจากโควิด-19 ในภาคเกษตรเช่นกัน โดย
ในปี 2563 พบว่าภาคเกษตรไทยพึ่งพาการค้าระหว่างประเทศร้อยละ 80 ของ GDP ภาคเกษตร 
(ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์, 2563) ดังนั น เมื่อเศรษฐกิจโลกถดถอยเกษตรไทย จึงเส่ียงสูง 
ในการสูญเสียโอกาสด้านราย ได้จากความต้องการของตลาดท่ีลดลง (องค์การอาหารและการเกษตร 
แห่งสหประชาชาติ, 2563).  

อีกทั ง สถานการณ์ผลกระทบของโควิด-19 ในภาคเกษตรไทย ยังพบการเกิดเป็นการซ้อนทับ 
ของปัญหาจากสถานการณ์ภัยแล้งท่ีต่อเนื่องจากปลาย  พ.ศ. 2562 ท้าให้ปริมาณและคุณภาพผลผลิต 
ลดลงในหลายพื นท่ี ส่งผลกระทบต่อด้านรายได้และความเป็นอยู่ของครัวเรือนเกษตรไทยเพิ่มขึ น ตาม 
รายงาน พบว่า เกษตรกรสูญเสียรายได้เพิ่มมากขึ น และไม่มีทักษะการท้าตลาดแบบออนไลน์ เพราะ 
ขาดแคลนอุปกรณ์ อินเตอร์เน็ตคุณภาพสูง ทักษะด้านเทคโนโลยี โครงสร้างพื นฐานในระบบโลจิสติกส์ 
นอกจากนี สินค้าเกษตรท่ีไม่มีการสร้างตลาดหรืออัตลักษณ์ โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยท่ีขายผลผลิต 
ผ่านพ่อค้าคนกลางพบว่าได้รับผลกระทบมากท่ีสุด (คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์, 2563ข) 

จากรายงานข้อมูลผลกระทบของวิกฤตโควิด-19 และวิธีการรับมือของครัวเรือนเกษตรไทยใน 
จ้านวน 720 กลุ่มตัวอย่าง พบว่า สถานะการเงินท่ีแตกต่างกันส่งผลท าให้ผลกระทบจากวิกฤตแตกต่าง 
กันระหว่างครัวเรือน ครัวเรือนเกษตรส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับรายได้นอกภาคเกษตรก่อนรายได้ใน 
ภาคเกษตร ครัวเรือนในภาคใต้ให้ความส าคัญกับรายได้นอกภาคเกษตรมากกว่าภาคอื่น ผลของรายได้ 
ท่ีลดลงท้าให้การช าระหนี มีปัญหา ร้อยละ 60 และร้อยละ 75 ของครัวเรือนมีแรงงานตกงาน หรือ 
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ถูกลดเวลาท างานลง สัดส่วนสูงสุดท่ีภาคเหนือและภาคใต้ คิดเป็นร้อยละ 90 (โสมรัศมิ์ จันทรัตน์, 
อัจจนา ล่ าซ า, ณรงค์ฤทธิ์ อดุลฐานานุศักด์ิ, ลัทธพร รัตนวรารักษ์, ชนกานต์ ฤทธินนท์ และบุญธิดา 
เสงี่ยมเนตร, 2563, น . 1-5) มูลนิธิ ชุมชนท้องถิ่นพัฒนาประเมินความเสียหาย ผลกระทบและ 
การปรับตัวของชุมชน ท้องถิ่นต่อภาวะโรคระบาด COVID-19 พบว่า ครัวเรือนเกษตรกรท่ีปลูกพืชหลัก 
ได้แก่ มันส้าปะหลัง ข้าว ได้รับผลกระทบน้อยท่ีสุด แต่ผู้ท่ีปลูกพืชดอก ผลไม้ ยางพารา และ 
ปาล์มน ้ามัน มีรายได้ลดลง มากท่ีสุด (กฤษฎา บุญชัย และคณะ, 2563, น. 55-64) และในบทความ 
สรุปผลการศึกษาในเรื่องเดียวกันพบว่า มากกว่าร้อยละ 50 ไม่สามารถปรับตัวได้ และคิดว่ามาตรการ 
เยียวยา จากภาครัฐ ไม่ครอบคลุม เพราะยังไม่เข้าใจในความหลากหลายของ เกษตรกร (ประภาส 
ปิ่นตบแต่ง, ม.ป.ป., น. 5-12) และจากรายงานในด้านรายได้ของเกษตรกรกลุ่ม ยางพารา พืชอาหาร 
พืชน ้ามัน พบว่า มีรายได้ลดลงเพราะความต้องการท่ีลดลงและต้นทุนขนส่งเพิ่มขึ น (คณะกรรมาธิการ 
การเกษตรและสหกรณ์, 2563ก) ส่วนผลการศึกษาการประเมินผลกระทบของโควิด-19 ต่อสังคม 
และเศรษฐกิจไทย พบว่า ภาคเกษตรมีปัญหาด้านการตลาด ผลผลิตเกิดเน่าเสีย ราคาผลผลิตตกต้่า  
ลงจนส่งผลให้รายได้และยอดขายลดลง แรงงานคืนถิ่นมีทักษะด้านการเกษตรต้่า พึ่งพิงรายได้  
นอกภาคเกษตรสูง ร้อยละ 70 ดังนั น เมื่อตกงาน รายได้ครัวเรือนเกษตรจึงลดลง (ปิยะพรรณ 
ช่างวัฒนชัย และคณะ, 2563) ในผลกระทบด้านคุณภาพ ชีวิตยังไม่มีการศึกษาในขณะนี  แต่จากผล 
ของการวิจัยคุณภาพชีวิตเกษตรกร พบว่าสามารถน้าผลไปใช้สร้างเสริมคุณภาพชีวิตด้วย  การใช้เป็น 
ฐานในการวางแผนงานได้ (จิฑาภรณ ยกอิ่น และเกษราวัลณ์ นิลวรางกูล, 2561, น. 2-8) 
  รัฐบาลได้ออกมาตรการเพื่อการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรขึ นทะเบียน รวม 10,000,000 
ราย โดยการให้รายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 
2563) แต่อย่างไรก็ตาม รายงานจากสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย กลับพบว่า ด้านมาตรการ 
ช่วยเหลือจากภาครัฐดังกล่าว เมื่อรวมกับการเยียวยาผู้ตกงาน อาจช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทาง 
เศรษฐกิจได้ ระดับหนึ่งในระยะเวลาสั น ๆ แต่หากโควิด-19 กลายเป็นปัญหาระยะยาว แรงงานคืนถิ่น 
จะไม่สามารถกลับไปท้างานนอกภาคเกษตรได้ ครัวเรือนเกษตรจะยิ่งถูกซ ้าเติมให้แย่ลง ดังนั น 
ภาคเกษตรไทยต้องปลดล็อกข้อจ้ากัดท่ีท้าให้วนเวียนอยู่ในโลกเก่า เพื่อเปิดรับและน้าพาแรงงาน 
รุ่นใหม่ไปท้าการเกษตรท่ี ยั่งยืนบนวิถีปกติใหม่ ตั งแต่การจัดการน ้า การตลาดและช่องทางจ้าหน่าย 
(ณัฐพล ภัททกวงศ์, บัญญัติ ค าบุญเหลือ, เกียรติศักด์ิ พระวร, สุเมธ พฤกษ์ฤดี, พิทูร ชมสุข และ
สมบูรณ์ หวังวณิชพันธุ์, 2563) แนวทางการปรับตัวหลังโควิด-19 คล่ีคลายลง พบว่า 1) แนวคิด 
การพัฒนา แบบยั่งยืน หรือการพัฒนาศักยภาพของระบบความคิด ระบบคุณค่า และมิติวัฒนธรรม 
ในระยะยาว (วิวัฒน์ชัย อัตถากร, 2534) 2) แนวคิดกิจการเพื่อสังคมหรือการท่ีผลประโยชน์  
ทางเศรษฐกิจได้ไปในทิศทางเดียวกับผลประโยชน์ ทางสังคมและส่ิงแวดล้อม (Boyer Creech & 
Paas, 2008) และ 3) แนวคิดการพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็น ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรด้วย  
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การมีทักษะการบริหารและจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ (มรกต ก้าแพงเพชร , 2560) นับเป็น 
แนวคิดท่ีน่าสนใจในการน้ามาพัฒนาภาคเกษตรไทยให้ยั่งยืนได้หลังจากนี   
  ด้วยเหตุนี ผู้เขียนในฐานะเจ้าของฟาร์มบ้านนอกคอกไก่ ฟาร์มไก่ไข่ในพื นท่ีบ้านหนองจิก 
และถือเป็นผู้ริเริ่มการใช้แนวคิดกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ในการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืน 
ด้วยเป้าหมายท่ีชัดเจนตั งแต่ต้น เพื่อการแก้ปัญหา ตลอดจนการพัฒนาชุมชนและส่ิงแวดล้อมเป็นหลัก 
ได้เล็งเห็นถึงปัญหาของกลุ่มเกษตรกรในหมู่บ้านหนองจิก นับตั งแต่ก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 โดยเฉพาะ 
ด้านเศรษฐกิจครัวเรือน  ผู้เขียนจึงได้ท้าการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจครัวเรือนก่อนและหลัง 
เกิดวิกฤตโควิด - 19 ของเกษตรกรในหมู่บ้านหนองจิก ต้าบลตะเคียนทอง อ้าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นพื นท่ีชุมชนชนบทท่ีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรายย่อยท่ีมีการใช้ 
แรงงานภายในครัวเรือนและมีท่ีดินเป็นของตน แต่ส่วนใหญ่มีน้อยกว่า 10 ไร่ อีกทั งเกษตรกรในพื นท่ี 
ยังจัดอยู่ในกลุ่มฐานะยากจนเมื่อเทียบกับครัวเรือนเกษตรทั งจังหวัดสุราษฎร์ธานี และยังคงมีค่านิยมท่ี 
ท้าสวนยางพารา สวนปาล์มน ้ามัน และปลูกพืชระยะสั นท่ีขึ นอยู่กับกลไกตลาดเป็นหลัก จนเกิดปัญหา 
การมีรายได้ไม่คุ้มทุน ดังนั น การศึกษาวิจัยในครั งนี  จึงเป็นการส้ารวจข้อมูลทั งก่อนและหลังเกิดวิกฤต 
โควิด-19 ในด้านเศรษฐกิจครัวเรือน ผลประกอบการ และคุณภาพชีวิต ตลอดจนการส้ารวจการเข้าถึง 
มาตรการเยียวยาจากภาครัฐและแนวทางการปรับตัว เพื่อน้าผลมาประกอบการให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็น 
ประโยชน์ต่อการปรับตัวหลังวิกฤตโควิด-19 คล่ีคลายลงต่อไป อีกทั งเพื่อเป็นตัวแทนเกษตรกรในการ 
เรียกร้องมาตรการและนโยบายภาครัฐตามเจตนารมณ์การรับใช้สังคมของกิจการเพื่อสังคมท่ีแท้จริง 
 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 

1) เพื่อประเมินผลสถานการณ์ก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 ของเกษตรกรในหมู่บ้านหนองจิก 
ต้าบลตะเคียนทอง อ้าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในด้านเศรษฐกิจครัวเรือน ด้านผล 
ประกอบการ และด้านคุณภาพชีวิต  

2)  เพื่อประเมินสถานการณ์การได้รับผลกระทบหลังเกิดวิกฤตโควิด-19 ของเกษตรกรใน 
หมู่บ้านหนองจิก ต้าบลตะเคียนทอง อ้าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในด้านเศรษฐกิจ 
ครัวเรือน ด้านผลประกอบการ และด้านคุณภาพชีวิต พร้อมการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง 
สถานการณ์ก่อนและหลังเกิดวิกฤตโควิด-19 

3) เพื่อศึกษาการเข้าถึงมาตรการเยียวยาจากภาครัฐและแนวทางการปรับตัวในช่วงวิกฤต 
โควิด-19 ของเกษตรกรในหมู่บ้านหนองจิก ต้าบลตะเคียนทอง อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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วิธีการศึกษา 
 

การศึกษาวิจัยนี ถือเป็นการประเมินผลสถานการณ์ด้วยการส้ารวจท่ีมีการด้าเนินการวิจัยแบบ 
ผสม (Mixed Method) ประกอบด้วย การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยเครื่องมือ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการสัมภาษณ์ 
เชิงลึก (In-Depth Interview) เพื่อท้าการเก็บรวบรวม ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลให้ได้มาซึ่งผลท่ีตรง 
ตามวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยทั งหมดในครั งนี  ก่อนท้าการให้ข้อเสนอแนะในเรื่องการปรับตัวหลัง 
วิกฤตโควิด-19 คล่ีคลายลงต่อไป ดังนั น ผู้เขียนจึงได้ก้าหนดกรอบแนวคิดไว้ดังนี  
 

 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 
 

การด าเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการลงพื้นท่ีเพื่อท้าการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม จ้านวน 190 ชุด 
ในประเด็นการส้ารวจสถานการณ์ก่อนและสถานการณ์ผลกระทบหลังเกิดวิกฤตโควิด-19 และค้าถาม 
การคัดผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ ก่อนจะท้าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 12 คน เพื่อเก็บข้อมูลสัมภาษณ์ 
เชิงลึกประเด็นการเข้าถึงมาตรการเยียวยาจากภาครัฐและแนวทางการปรับตัวในช่วงวิกฤตโควิด-19 
ก่อนท้าการตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อน้าข้อมูลไปประมวลผลโดยโปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ SPSS  

 

ตัวแปรตาม ตัวแปรต้น  

1) ข้อมูลส่วนบุคคล 
 - เพศ 
 - อายุ 

- ระดับการศึกษา 
- จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 

2) ข้อมูลการประกอบการเกษตร 
 - จ านวนการถือครองท่ีดิน 

- ประสบการณ์ (ปี) 
- ลักษณะการท าเกษตร 

 - การแปรรูปผลผลิต  
  

1) สถานการณ์ก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 
2) สถานการณ์หลังเกิดวิกฤตโควิด-19 
         - ด้านเศรษฐกิจครัวเรือน 
         - ด้านผลประกอบการ 
         - ด้านคุณภาพชีวิต 
3) การเข้าถึงมาตรการเยียวยาจากภาครัฐ
และแนวทางการปรับตัว 
  

แนวทางการปรับตัวหลังวิกฤตโควิด-19 
คล่ีคลายลงของเกษตรกร 
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การมีทักษะการบริหารและจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ (มรกต ก้าแพงเพชร , 2560) นับเป็น 
แนวคิดท่ีน่าสนใจในการน้ามาพัฒนาภาคเกษตรไทยให้ยั่งยืนได้หลังจากนี   
  ด้วยเหตุนี ผู้เขียนในฐานะเจ้าของฟาร์มบ้านนอกคอกไก่ ฟาร์มไก่ไข่ในพื นท่ีบ้านหนองจิก 
และถือเป็นผู้ริเริ่มการใช้แนวคิดกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ในการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืน 
ด้วยเป้าหมายท่ีชัดเจนตั งแต่ต้น เพื่อการแก้ปัญหา ตลอดจนการพัฒนาชุมชนและส่ิงแวดล้อมเป็นหลัก 
ได้เล็งเห็นถึงปัญหาของกลุ่มเกษตรกรในหมู่บ้านหนองจิก นับตั งแต่ก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 โดยเฉพาะ 
ด้านเศรษฐกิจครัวเรือน  ผู้เขียนจึงได้ท้าการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจครัวเรือนก่อนและหลัง 
เกิดวิกฤตโควิด - 19 ของเกษตรกรในหมู่บ้านหนองจิก ต้าบลตะเคียนทอง อ้าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นพื นท่ีชุมชนชนบทท่ีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรายย่อยท่ีมีการใช้ 
แรงงานภายในครัวเรือนและมีท่ีดินเป็นของตน แต่ส่วนใหญ่มีน้อยกว่า 10 ไร่ อีกทั งเกษตรกรในพื นท่ี 
ยังจัดอยู่ในกลุ่มฐานะยากจนเมื่อเทียบกับครัวเรือนเกษตรทั งจังหวัดสุราษฎร์ธานี และยังคงมีค่านิยมท่ี 
ท้าสวนยางพารา สวนปาล์มน ้ามัน และปลูกพืชระยะสั นท่ีขึ นอยู่กับกลไกตลาดเป็นหลัก จนเกิดปัญหา 
การมีรายได้ไม่คุ้มทุน ดังนั น การศึกษาวิจัยในครั งนี  จึงเป็นการส้ารวจข้อมูลทั งก่อนและหลังเกิดวิกฤต 
โควิด-19 ในด้านเศรษฐกิจครัวเรือน ผลประกอบการ และคุณภาพชีวิต ตลอดจนการส้ารวจการเข้าถึง 
มาตรการเยียวยาจากภาครัฐและแนวทางการปรับตัว เพื่อน้าผลมาประกอบการให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็น 
ประโยชน์ต่อการปรับตัวหลังวิกฤตโควิด-19 คล่ีคลายลงต่อไป อีกทั งเพื่อเป็นตัวแทนเกษตรกรในการ 
เรียกร้องมาตรการและนโยบายภาครัฐตามเจตนารมณ์การรับใช้สังคมของกิจการเพื่อสังคมท่ีแท้จริง 
 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 

1) เพื่อประเมินผลสถานการณ์ก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 ของเกษตรกรในหมู่บ้านหนองจิก 
ต้าบลตะเคียนทอง อ้าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในด้านเศรษฐกิจครัวเรือน ด้านผล 
ประกอบการ และด้านคุณภาพชีวิต  

2)  เพื่อประเมินสถานการณ์การได้รับผลกระทบหลังเกิดวิกฤตโควิด-19 ของเกษตรกรใน 
หมู่บ้านหนองจิก ต้าบลตะเคียนทอง อ้าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในด้านเศรษฐกิจ 
ครัวเรือน ด้านผลประกอบการ และด้านคุณภาพชีวิต พร้อมการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง 
สถานการณ์ก่อนและหลังเกิดวิกฤตโควิด-19 

3) เพื่อศึกษาการเข้าถึงมาตรการเยียวยาจากภาครัฐและแนวทางการปรับตัวในช่วงวิกฤต 
โควิด-19 ของเกษตรกรในหมู่บ้านหนองจิก ต้าบลตะเคียนทอง อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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วิธีการศึกษา 
 

การศึกษาวิจัยนี ถือเป็นการประเมินผลสถานการณ์ด้วยการส้ารวจท่ีมีการด้าเนินการวิจัยแบบ 
ผสม (Mixed Method) ประกอบด้วย การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยเครื่องมือ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการสัมภาษณ์ 
เชิงลึก (In-Depth Interview) เพื่อท้าการเก็บรวบรวม ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลให้ได้มาซึ่งผลท่ีตรง 
ตามวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยทั งหมดในครั งนี  ก่อนท้าการให้ข้อเสนอแนะในเรื่องการปรับตัวหลัง 
วิกฤตโควิด-19 คล่ีคลายลงต่อไป ดังนั น ผู้เขียนจึงได้ก้าหนดกรอบแนวคิดไว้ดังนี  
 

 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 
 

การด าเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการลงพื้นท่ีเพื่อท้าการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม จ้านวน 190 ชุด 
ในประเด็นการส้ารวจสถานการณ์ก่อนและสถานการณ์ผลกระทบหลังเกิดวิกฤตโควิด-19 และค้าถาม 
การคัดผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ ก่อนจะท้าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 12 คน เพื่อเก็บข้อมูลสัมภาษณ์ 
เชิงลึกประเด็นการเข้าถึงมาตรการเยียวยาจากภาครัฐและแนวทางการปรับตัวในช่วงวิกฤตโควิด-19 
ก่อนท้าการตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อน้าข้อมูลไปประมวลผลโดยโปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ SPSS  

 

ตัวแปรตาม ตัวแปรต้น  

1) ข้อมูลส่วนบุคคล 
 - เพศ 
 - อายุ 

- ระดับการศึกษา 
- จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 

2) ข้อมูลการประกอบการเกษตร 
 - จ านวนการถือครองท่ีดิน 

- ประสบการณ์ (ปี) 
- ลักษณะการท าเกษตร 

 - การแปรรูปผลผลิต  
  

1) สถานการณ์ก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 
2) สถานการณ์หลังเกิดวิกฤตโควิด-19 
         - ด้านเศรษฐกิจครัวเรือน 
         - ด้านผลประกอบการ 
         - ด้านคุณภาพชีวิต 
3) การเข้าถึงมาตรการเยียวยาจากภาครัฐ
และแนวทางการปรับตัว 
  

แนวทางการปรับตัวหลังวิกฤตโควิด-19 
คล่ีคลายลงของเกษตรกร 



148148 

 

ผลการศึกษา 
 

ผู้เขียนด้าเนินการศึกษาสถานการณ์เศรษฐกิจครัวเรือนก่อนและหลังเกิดวิกฤตโควิด -19 
ของเกษตรกรในหมู่บ้านหนองจิก ต้าบลตะเคียนทอง อ้าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ้านวน 
190 คน ด้วยการส้ารวจและสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ระหว่างวันท่ี 10 - 25 สิงหาคม 2564 เพื่อท าการ 
วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ก่อนและสถานการณ์การได้รับผลกระทบหลังเกิดวิกฤตโควิด-19 ใน 
ด้านเศรษฐกิจครัวเรือน ด้านผลประกอบการ  และด้านคุณภาพชีวิต ตลอดจนศึกษาการเข้าถึง 
มาตรการ มาตรการเยียวยาจากภาครัฐและแนวทางการปรับตัวในช่วงวิกฤตโควิด-19 ก่อนสรุปผล 
สถานการณ์และให้ข้อเสนอแนะในเรื่องการปรับตัวหลังวิกฤตโควิด-19 คล่ีคลายลงต่อไป พร้อมเพื่อ 
ขอเป็นตัวแทนของเกษตรกร ในการเรียกร้อง มาตรการ และนโยบาย ภาครัฐตามเจตนารมณ์ใน 
การรับใช้สังคมของแนวคิดกิจการเพื่อสังคม ท่ีแท้จริง โดยผลการศึกษาในครั งนี  ประกอบด้วย ข้อมูล
ท่ัวไป สถานการณ์ก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 สถานการณ์หลังเกิดวิกฤตโควิด-19 ข้อมูลการเข้าถึง 
มาตรการ เยียวยาจากภาครัฐและแนวทางการปรับตัวในช่วงวิกฤตโควิด-19 มีรายละเอียดดังนี  

1) ข้อมูลทั่วไป 
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 62.11 มีอายุเฉล่ียประมาณ 45 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 33.16 มีจ้านวนสมาชิกครัวเรือนเฉล่ีย 4 คน มีการถือครองท่ีดินเฉล่ีย 
ครัวเรือนละ 8 ไร่ มีประสบการณ์การประกอบอาชีพเฉล่ียประมาณ 14 ปี และส่วนใหญ่นิยมปลูก 
พืชยืนต้นเชิงพาณิชย์ เช่น ยางพารา ปาล์มน ้ามัน เป็นต้น ร้อยละ 70.53 และส่วนการแปรรูปผลผลิต 
พบว่า มีเกษตรกรท่ีไม่มีการแปรรูปผลผลิตมากถึง 169 คน คิดเป็นร้อยละ 88.95  

2) สถานการณ์ก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 
ด้านเศรษฐกิจครัวเรือน กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรส่วนใหญ่มีรายได้ครัวเรือนระหว่าง 10,001 - 

20,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 68.95 มีรายจ่ายครัวเรือนน้อยกว่า 10,000 บาทต่อเดือน 
คิดเป็นร้อยละ 64.74 ส่วนใหญ่มีเงินออมครัวเรือนอยู่ระหว่าง 5,001 - 10,000 บาทต่อเดือน คิดเป็น
ร้อยละ 51.58 และในด้านหนี สินครัวเรือน พบว่า จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 190 คน เกษตรกร 
มีหนี สินครัวเรือนมากถึง 121 คน คิดเป็นร้อยละ 63.68 กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรท่ีมีหนี้สินครัวเรือน 
ส่วนใหญ่มีหนี สินครัวเรือนอยู่ระหว่าง 100,001 - 200,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.95 ส่วนใหญ่กู้ 
จากแหล่งในระบบ คิดเป็นร้อยละ 85.12 เมื่อค้านวณหาความสามารถในการช้าระหนี  (ด้านรายได้) 
ด้วยสัดส่วนหนี สินครัวเรือนต่อรายได้ครัวเรือนต่อเดือน พบว่า ความสามารถในการช้าระหนี สิน 
เท่ากับ 7.41 เท่า และเมื่อวิเคราะห์ผลของรายได้ รายจ่าย เงินออม และหนี สินครัวเรือน พบว่า 
ค่าเฉล่ียรวมด้านรายได้ครัวเรือน เท่ากับ 15,226 บาทต่อเดือน ค่าเฉล่ียรวมด้านรายจ่ายครัวเรือน 
เท่ากับ 9,816 บาทต่อเดือน ค่าเฉล่ียรวมด้านเงินออมครัวเรือน เท่ากับ 6,752 บาทต่อเดือน และ 
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ค่าเฉล่ียรวมด้านภาระหนี สิน เท่ากับ 112,895 บาท  
   ด้านผลประกอบการ กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรส่วนใหญ่มียอดขายระหว่าง 10,001 - 20,000 
บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 64.21 บาทต่อเดือน มีต้นทุนการผลิตน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 
ต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 76.32 และมีก้าไรเหลือจากการผลิตอยู่ระหว่าง 5,001 - 10,000 คิดเป็น 
ร้อยละ 62.11 และเมื่อคิดค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรทั งหมด พบว่า ค่าเฉล่ียรวมด้านยอดขาย 
เท่ากับ 16,581 บาทต่อเดือน ค่าเฉล่ียรวมด้านต้นทุนการผลิต เท่ากับ 10,808 บาทต่อเดือน ค่าเฉล่ีย 
รวมด้านก้าไรการผลิต เท่ากับ 8,256 บาทต่อเดือน ส่วนกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรท่ีมีหนี สินครัวเรือน 
พบว่า เกษตรกรมีหนี สินครัวเรือนทั ง 121 คน มีการก่อหนี จากการท้าเกษตรทั งหมด คิดเป็นร้อยละ 
100 ขณะท่ีหนี สินจากการท้าเกษตรส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 100,001 – 200,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
32.11 และมีค่าเฉล่ียรวมด้านหนี สินจากการเกษตรของกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรทั งหมด เท่ากับ 
101,538 บาทต่อเดือน ด้านช่องทางการตลาด กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรส่วนใหญ่ขายผ่านพ่อค้าคนกลาง 
คิดเป็นร้อยละ 76.32 รองลงมา มีการขายให้แหล่งรับซื อผลผลิตทางการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 35.79 
ส่วนการขายบนตลาดออนไลน์มีเพียง ร้อยละ 7.37 

ด้านคุณภาพชีวิต กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตในภาพรวมในระดับคุณภาพชีวิตดี (�̅�𝑥 
= 3.74, S.D. = 0.52) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านร่างกายอยู่ในระดับคุณภาพชีวิตดี (�̅�𝑥 = 
3.80, S.D. = 0.64) ด้านจิตใจอ ยู่ ในระดับคุณภาพชี วิตดี (�̅�𝑥 = 3.84, S.D. = 0.70) และด้าน 
ความสัมพันธ์ทางสังคมอยู่ในระดับคุณภาพชีวิตดี (�̅�𝑥 = 3.75, S.D. = 0.65) แต่ด้านส่ิงแวดล้อม 
อยู่ในระดับคุณภาพ ชีวิตปานกลาง  (�̅�𝑥 = 3.24, S.D.=0.53) 

3) สถานการณ์หลังเกิดวิกฤตโควิด-19  
กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ในทุกด้าน 

ดังนี้  
ด้านเศรษฐกิจครัวเรือน กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรท่ีมีรายได้ครัวเรือนลดลง ส่วนใหญ่ให้เหตุผล 

ว่า สมาชิกในครัวเรือนตกงานหรือมีสมาชิกถูกลดเงินเดือนหลังเกิดวิกฤตโควิด-19 มากท่ีสุด รองลงมา 
ให้เหตุผลว่าเนื่องจากภาครัฐบังคับใช้มาตรการล็อคดาวน์ กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรท่ีมีรายจ่ายครัวเรือน 
เพิ่มขึ น ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าสินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาแพงขึ น รองลงมาให้เหตุผลว่าครัวเรือน  
มีการใช้สาธารณูปโภค โดยเฉพาะไฟฟ้าและน ้าประปาเพิ่มขึ น รวมถึงการใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ น
ในช่วงล็อคดาวน์ กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรท่ีมีการออมเงินต่อเดือนลดลง ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าเพราะ 
รายได ้และรายจ่ายแย่ลง และผู้ท่ีมีหนี สินครัวเรือนเพิ่มขึ น ทั งหมดเป็นกลุ่มท่ีมีหนี สินครัวเรือนเดิม 
แล้ว ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าต้องกู้เพิ่มเพื่อน้าไปใช้จ่ายภายในครัวเรือน และส่วนใหญ่กู้จากแหล่งนอก 
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ผลการศึกษา 
 

ผู้เขียนด้าเนินการศึกษาสถานการณ์เศรษฐกิจครัวเรือนก่อนและหลังเกิดวิกฤตโควิด -19 
ของเกษตรกรในหมู่บ้านหนองจิก ต้าบลตะเคียนทอง อ้าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ้านวน 
190 คน ด้วยการส้ารวจและสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ระหว่างวันท่ี 10 - 25 สิงหาคม 2564 เพื่อท าการ 
วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ก่อนและสถานการณ์การได้รับผลกระทบหลังเกิดวิกฤตโควิด-19 ใน 
ด้านเศรษฐกิจครัวเรือน ด้านผลประกอบการ  และด้านคุณภาพชีวิต ตลอดจนศึกษาการเข้าถึง 
มาตรการ มาตรการเยียวยาจากภาครัฐและแนวทางการปรับตัวในช่วงวิกฤตโควิด-19 ก่อนสรุปผล 
สถานการณ์และให้ข้อเสนอแนะในเรื่องการปรับตัวหลังวิกฤตโควิด-19 คล่ีคลายลงต่อไป พร้อมเพื่อ 
ขอเป็นตัวแทนของเกษตรกร ในการเรียกร้อง มาตรการ และนโยบาย ภาครัฐตามเจตนารมณ์ใน 
การรับใช้สังคมของแนวคิดกิจการเพื่อสังคม ท่ีแท้จริง โดยผลการศึกษาในครั งนี  ประกอบด้วย ข้อมูล
ท่ัวไป สถานการณ์ก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 สถานการณ์หลังเกิดวิกฤตโควิด-19 ข้อมูลการเข้าถึง 
มาตรการ เยียวยาจากภาครัฐและแนวทางการปรับตัวในช่วงวิกฤตโควิด-19 มีรายละเอียดดังนี  

1) ข้อมูลทั่วไป 
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 62.11 มีอายุเฉล่ียประมาณ 45 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 33.16 มีจ้านวนสมาชิกครัวเรือนเฉล่ีย 4 คน มีการถือครองท่ีดินเฉล่ีย 
ครัวเรือนละ 8 ไร่ มีประสบการณ์การประกอบอาชีพเฉล่ียประมาณ 14 ปี และส่วนใหญ่นิยมปลูก 
พืชยืนต้นเชิงพาณิชย์ เช่น ยางพารา ปาล์มน ้ามัน เป็นต้น ร้อยละ 70.53 และส่วนการแปรรูปผลผลิต 
พบว่า มีเกษตรกรท่ีไม่มีการแปรรูปผลผลิตมากถึง 169 คน คิดเป็นร้อยละ 88.95  

2) สถานการณ์ก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 
ด้านเศรษฐกิจครัวเรือน กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรส่วนใหญ่มีรายได้ครัวเรือนระหว่าง 10,001 - 

20,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 68.95 มีรายจ่ายครัวเรือนน้อยกว่า 10,000 บาทต่อเดือน 
คิดเป็นร้อยละ 64.74 ส่วนใหญ่มีเงินออมครัวเรือนอยู่ระหว่าง 5,001 - 10,000 บาทต่อเดือน คิดเป็น
ร้อยละ 51.58 และในด้านหนี สินครัวเรือน พบว่า จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 190 คน เกษตรกร 
มีหนี สินครัวเรือนมากถึง 121 คน คิดเป็นร้อยละ 63.68 กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรท่ีมีหนี้สินครัวเรือน 
ส่วนใหญ่มีหนี สินครัวเรือนอยู่ระหว่าง 100,001 - 200,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.95 ส่วนใหญ่กู้ 
จากแหล่งในระบบ คิดเป็นร้อยละ 85.12 เมื่อค้านวณหาความสามารถในการช้าระหนี  (ด้านรายได้) 
ด้วยสัดส่วนหนี สินครัวเรือนต่อรายได้ครัวเรือนต่อเดือน พบว่า ความสามารถในการช้าระหนี สิน 
เท่ากับ 7.41 เท่า และเมื่อวิเคราะห์ผลของรายได้ รายจ่าย เงินออม และหนี สินครัวเรือน พบว่า 
ค่าเฉล่ียรวมด้านรายได้ครัวเรือน เท่ากับ 15,226 บาทต่อเดือน ค่าเฉล่ียรวมด้านรายจ่ายครัวเรือน 
เท่ากับ 9,816 บาทต่อเดือน ค่าเฉล่ียรวมด้านเงินออมครัวเรือน เท่ากับ 6,752 บาทต่อเดือน และ 
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ค่าเฉล่ียรวมด้านภาระหนี สิน เท่ากับ 112,895 บาท  
   ด้านผลประกอบการ กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรส่วนใหญ่มียอดขายระหว่าง 10,001 - 20,000 
บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 64.21 บาทต่อเดือน มีต้นทุนการผลิตน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 
ต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 76.32 และมีก้าไรเหลือจากการผลิตอยู่ระหว่าง 5,001 - 10,000 คิดเป็น 
ร้อยละ 62.11 และเมื่อคิดค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรทั งหมด พบว่า ค่าเฉล่ียรวมด้านยอดขาย 
เท่ากับ 16,581 บาทต่อเดือน ค่าเฉล่ียรวมด้านต้นทุนการผลิต เท่ากับ 10,808 บาทต่อเดือน ค่าเฉล่ีย 
รวมด้านก้าไรการผลิต เท่ากับ 8,256 บาทต่อเดือน ส่วนกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรท่ีมีหนี สินครัวเรือน 
พบว่า เกษตรกรมีหนี สินครัวเรือนทั ง 121 คน มีการก่อหนี จากการท้าเกษตรทั งหมด คิดเป็นร้อยละ 
100 ขณะท่ีหนี สินจากการท้าเกษตรส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 100,001 – 200,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
32.11 และมีค่าเฉล่ียรวมด้านหนี สินจากการเกษตรของกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรทั งหมด เท่ากับ 
101,538 บาทต่อเดือน ด้านช่องทางการตลาด กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรส่วนใหญ่ขายผ่านพ่อค้าคนกลาง 
คิดเป็นร้อยละ 76.32 รองลงมา มีการขายให้แหล่งรับซื อผลผลิตทางการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 35.79 
ส่วนการขายบนตลาดออนไลน์มีเพียง ร้อยละ 7.37 

ด้านคุณภาพชีวิต กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตในภาพรวมในระดับคุณภาพชีวิตดี (�̅�𝑥 
= 3.74, S.D. = 0.52) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านร่างกายอยู่ในระดับคุณภาพชีวิตดี (�̅�𝑥 = 
3.80, S.D. = 0.64) ด้านจิตใจอ ยู่ ในระดับคุณภาพชี วิตดี (�̅�𝑥 = 3.84, S.D. = 0.70) และด้าน 
ความสัมพันธ์ทางสังคมอยู่ในระดับคุณภาพชีวิตดี (�̅�𝑥 = 3.75, S.D. = 0.65) แต่ด้านส่ิงแวดล้อม 
อยู่ในระดับคุณภาพ ชีวิตปานกลาง  (�̅�𝑥 = 3.24, S.D.=0.53) 

3) สถานการณ์หลังเกิดวิกฤตโควิด-19  
กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ในทุกด้าน 

ดังนี้  
ด้านเศรษฐกิจครัวเรือน กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรท่ีมีรายได้ครัวเรือนลดลง ส่วนใหญ่ให้เหตุผล 

ว่า สมาชิกในครัวเรือนตกงานหรือมีสมาชิกถูกลดเงินเดือนหลังเกิดวิกฤตโควิด-19 มากท่ีสุด รองลงมา 
ให้เหตุผลว่าเนื่องจากภาครัฐบังคับใช้มาตรการล็อคดาวน์ กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรท่ีมีรายจ่ายครัวเรือน 
เพิ่มขึ น ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าสินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาแพงขึ น รองลงมาให้เหตุผลว่าครัวเรือน  
มีการใช้สาธารณูปโภค โดยเฉพาะไฟฟ้าและน ้าประปาเพิ่มขึ น รวมถึงการใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ น
ในช่วงล็อคดาวน์ กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรท่ีมีการออมเงินต่อเดือนลดลง ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าเพราะ 
รายได ้และรายจ่ายแย่ลง และผู้ท่ีมีหนี สินครัวเรือนเพิ่มขึ น ทั งหมดเป็นกลุ่มท่ีมีหนี สินครัวเรือนเดิม 
แล้ว ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าต้องกู้เพิ่มเพื่อน้าไปใช้จ่ายภายในครัวเรือน และส่วนใหญ่กู้จากแหล่งนอก 
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ระบบ เช่น ยืมญาติ ยืมเพื่อน มากท่ีสุด ส่วนความสามารถในการช าระหนี สิน พบว่า มีความสามารถ 
ลดลง เนื่องจากสัดส่วนหนี สินต่อรายได้เพิ่มขึ น เป็น 11.18 เท่า รายละเอียด แสดงดังตาราง  

 
ตำรำงที่ 1  ผลสถาการณ์หลังเกิดวิกฤตโควิด-19 ด้านเศรษฐกิจครัวเรือน  

(n=190) 
สถำนกำรณ์หลังวิกฤตโควิด-19 

ด้ำนเศรษฐกิจครัวเรือน 
จ ำนวน (ร้อยละ) ค่ำเฉลี่ย 

(�̅�𝓧) เพิ่มขึ้น เท่ำเดิม ลดลง 
รายได้ครัวเรือน (บาทต่อเดือน) 
 

9  
(4.74) 

54  
(28.42) 

127  
(66.84) 

11,618 

รายจ่ายครัวเรือน (บาทต่อเดือน) 98 
(51.58) 

75  
(39.47) 

17  
(8.95) 

10,787 

เงินออมครัวเรือน (บาทต่อเดือน) - 21  
(11.05) 

169  
(88.95) 

3,944 

หนี สินครัวเรือน 78 
(41.05) 

112  
(58.95) 

- 129,884 

 
ตำรำงที่ 2  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของสถานการณ์ก่อน-หลัง ด้านเศรษฐกิจครัวเรือน 
 

ภำพรวมกำรเปลี่ยนแปลง 
ด้ำนเศรษฐกิจครัวเรือน 

ค่ำเฉลี่ย (บำท) สัดส่วนกำรเปลี่ยนแปลง 
ก่อนวิกฤต 
โควิด-19 

หลังวิกฤต 
โควิด-19 

บำท (ร้อยละ) แปรผล 

รายได้ครัวเรือน (บาทต่อเดือน) 15,226 11,618 -3,608 (-23.69) ลดลง 
รายจ่ายครัวเรือน  (บาทต่อเดือน) 9,816 10,787 971 (9.89) เพิ่มขึ น 
เงินออมครัวเรือน  (บาทต่อเดือน) 6,752 3,944 -2,808 (-41.58) ลดลง 
หนี สินครัวเรือน 112,895 129,884 16,989 (15.04) เพิ่มขึ น 

 
ด้านผลประกอบการ กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรส่วนใหญ่มียอดขายลดลง โดยกลุ่มตัวอย่าง 

เกษตรกรท่ีมียอดขายลดลง ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า มีอุปสรรคในการขนส่งท่ีเป็นผลมาจากมาตรการ 
ล็อคดาวน์ มากท่ีสุด รองลงมาให้เหตุผลว่า ปริมาณการส่ังซื อลดลง กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรท่ีมีต้นทุน 
เพิ่มขึ น ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า เพราะราคาสินค้าทางการเกษตร เช่น ปุ๋ย อาหารสัตว์ มีราคาปรับสูงขึ น 
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กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรท่ีมีก้าไรลดลง ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า เพราะยอดขายลดลงและต้นทุนการผลิต 
สูงขึ น ด้านหนี สินจากการท้าเกษตร พบว่า ส่วนใหญ่มีหนี สินเท่าเดิม รายละเอียดแสดงดังตาราง  

 
ตำรำงที่ 3  ผลสถานการณ์หลังเกิดวิกฤตโควิด-19 ด้านผลประกอบการ  

(n=190) 
สถำนกำรณ์หลังวิกฤตโควิด-19 

ด้ำนผลประกอบกำร 
จ ำนวน (ร้อยละ) ค่ำเฉลี่ย 

(�̅�𝓧) เพิ่มขึ้น เท่ำเดิม ลดลง 
ยอดขาย (บาทต่อเดือน) 4 

(2.11) 
39  

(20.53) 
147 

(77.37) 
11,931 

ต้นทุนการผลิต (บาทต่อเดือน) 161 29 - 14,221 
  (84.74) (15.26)   
ก้าไรจากการผลิต (บาทต่อเดือน) - 30  

(15.79) 
160 

(84.21) 
5,159 

หนี สินจากการท้าเกษตร 21 
(11.05) 

169 
(88.95) 

- 106,738 

 
ตำรำงที่ 4  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของสถานการณ์ก่อน-หลัง ด้านผลประกอบการ 
 

ภำพรวมกำรเปลี่ยนแปลง 
ด้ำนผลประกอบกำร 

ค่ำเฉลี่ย (บำท) สัดส่วนกำรเปลี่ยนแปลง 
ก่อนวิกฤต 
โควิด-19 

หลังวิกฤต 
โควิด-19 

บำท  (ร้อยละ) แปรผล 

ยอดขาย (บาทต่อเดือน) 16,581 11,931 -4,650 (-28.04) ลดลง 
ต้นทุนการผลิต (บาทต่อเดือน) 10,808 14,221 3,413 (31.58) เพิ่มขึ้น 
ก้าไรจากการผลิต (บาทต่อเดือน) 8,256 5,159 -3,097 (-37.51) ลดลง 
หนี สินจากการท้าเกษตร 101,538 106,738 5,200 (5.12) เพิ่มขึ้น 

 
 ส่วนด้านช่องทางการตลาดหลังเกิดวิกฤตโควิด-19 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังมีการขายผ่าน 
พ่อค้าคนกลางเท่าเดิม รวมทั งสิ น 145 คน คิดเป็นร้อยละ 76.32 รองลงมา มีการขายให้แหล่งรับซื อ 
ผลผลิตทางการเกษตรเท่าเดิม รวมทั งสิ น 68 คน คิดเป็นร้อยละ 18.95 ส่วนช่องทางการขายในตลาด 
ชุมชนพบว่า จากจ้านวนรวมทั งสิ น 34 คน หลังเกิดวิกฤตโควิด-19 กลุ่มตัวอย่างได้รับผลกระทบจน 
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ระบบ เช่น ยืมญาติ ยืมเพื่อน มากท่ีสุด ส่วนความสามารถในการช าระหนี สิน พบว่า มีความสามารถ 
ลดลง เนื่องจากสัดส่วนหนี สินต่อรายได้เพิ่มขึ น เป็น 11.18 เท่า รายละเอียด แสดงดังตาราง  

 
ตำรำงที่ 1  ผลสถาการณ์หลังเกิดวิกฤตโควิด-19 ด้านเศรษฐกิจครัวเรือน  

(n=190) 
สถำนกำรณ์หลังวิกฤตโควิด-19 

ด้ำนเศรษฐกิจครัวเรือน 
จ ำนวน (ร้อยละ) ค่ำเฉลี่ย 

(�̅�𝓧) เพิ่มขึ้น เท่ำเดิม ลดลง 
รายได้ครัวเรือน (บาทต่อเดือน) 
 

9  
(4.74) 

54  
(28.42) 

127  
(66.84) 

11,618 

รายจ่ายครัวเรือน (บาทต่อเดือน) 98 
(51.58) 

75  
(39.47) 

17  
(8.95) 

10,787 

เงินออมครัวเรือน (บาทต่อเดือน) - 21  
(11.05) 

169  
(88.95) 

3,944 

หนี สินครัวเรือน 78 
(41.05) 

112  
(58.95) 

- 129,884 

 
ตำรำงที่ 2  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของสถานการณ์ก่อน-หลัง ด้านเศรษฐกิจครัวเรือน 
 

ภำพรวมกำรเปลี่ยนแปลง 
ด้ำนเศรษฐกิจครัวเรือน 

ค่ำเฉลี่ย (บำท) สัดส่วนกำรเปลี่ยนแปลง 
ก่อนวิกฤต 
โควิด-19 

หลังวิกฤต 
โควิด-19 

บำท (ร้อยละ) แปรผล 

รายได้ครัวเรือน (บาทต่อเดือน) 15,226 11,618 -3,608 (-23.69) ลดลง 
รายจ่ายครัวเรือน  (บาทต่อเดือน) 9,816 10,787 971 (9.89) เพิ่มขึ น 
เงินออมครัวเรือน  (บาทต่อเดือน) 6,752 3,944 -2,808 (-41.58) ลดลง 
หนี สินครัวเรือน 112,895 129,884 16,989 (15.04) เพิ่มขึ น 

 
ด้านผลประกอบการ กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรส่วนใหญ่มียอดขายลดลง โดยกลุ่มตัวอย่าง 

เกษตรกรท่ีมียอดขายลดลง ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า มีอุปสรรคในการขนส่งท่ีเป็นผลมาจากมาตรการ 
ล็อคดาวน์ มากท่ีสุด รองลงมาให้เหตุผลว่า ปริมาณการส่ังซื อลดลง กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรท่ีมีต้นทุน 
เพิ่มขึ น ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า เพราะราคาสินค้าทางการเกษตร เช่น ปุ๋ย อาหารสัตว์ มีราคาปรับสูงขึ น 
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กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรท่ีมีก้าไรลดลง ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า เพราะยอดขายลดลงและต้นทุนการผลิต 
สูงขึ น ด้านหนี สินจากการท้าเกษตร พบว่า ส่วนใหญ่มีหนี สินเท่าเดิม รายละเอียดแสดงดังตาราง  

 
ตำรำงที่ 3  ผลสถานการณ์หลังเกิดวิกฤตโควิด-19 ด้านผลประกอบการ  

(n=190) 
สถำนกำรณ์หลังวิกฤตโควิด-19 

ด้ำนผลประกอบกำร 
จ ำนวน (ร้อยละ) ค่ำเฉลี่ย 

(�̅�𝓧) เพิ่มขึ้น เท่ำเดิม ลดลง 
ยอดขาย (บาทต่อเดือน) 4 

(2.11) 
39  

(20.53) 
147 

(77.37) 
11,931 

ต้นทุนการผลิต (บาทต่อเดือน) 161 29 - 14,221 
  (84.74) (15.26)   
ก้าไรจากการผลิต (บาทต่อเดือน) - 30  

(15.79) 
160 

(84.21) 
5,159 

หนี สินจากการท้าเกษตร 21 
(11.05) 

169 
(88.95) 

- 106,738 

 
ตำรำงที่ 4  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของสถานการณ์ก่อน-หลัง ด้านผลประกอบการ 
 

ภำพรวมกำรเปลี่ยนแปลง 
ด้ำนผลประกอบกำร 

ค่ำเฉลี่ย (บำท) สัดส่วนกำรเปลี่ยนแปลง 
ก่อนวิกฤต 
โควิด-19 

หลังวิกฤต 
โควิด-19 

บำท  (ร้อยละ) แปรผล 

ยอดขาย (บาทต่อเดือน) 16,581 11,931 -4,650 (-28.04) ลดลง 
ต้นทุนการผลิต (บาทต่อเดือน) 10,808 14,221 3,413 (31.58) เพิ่มขึ้น 
ก้าไรจากการผลิต (บาทต่อเดือน) 8,256 5,159 -3,097 (-37.51) ลดลง 
หนี สินจากการท้าเกษตร 101,538 106,738 5,200 (5.12) เพิ่มขึ้น 

 
 ส่วนด้านช่องทางการตลาดหลังเกิดวิกฤตโควิด-19 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังมีการขายผ่าน 
พ่อค้าคนกลางเท่าเดิม รวมทั งสิ น 145 คน คิดเป็นร้อยละ 76.32 รองลงมา มีการขายให้แหล่งรับซื อ 
ผลผลิตทางการเกษตรเท่าเดิม รวมทั งสิ น 68 คน คิดเป็นร้อยละ 18.95 ส่วนช่องทางการขายในตลาด 
ชุมชนพบว่า จากจ้านวนรวมทั งสิ น 34 คน หลังเกิดวิกฤตโควิด-19 กลุ่มตัวอย่างได้รับผลกระทบจน 
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ช่องทางการขายในตลาดชุมชนปรับลดลงเหลือเพียง 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.11 ทั งนี อาจเนื่องด้วย 
ผลจากการปิดตลาดในบริเวณโดยรอบตามมาตรการล็อคดาวน์ของภาครัฐ 
 
ตำรำงที่ 5  ผลการเปรียบเทียบของสถานการณ์ก่อน-หลัง ด้านช่องทางการตลาด 
 

ด้ำนช่องทำงกำรตลำด 
(เลือกได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

ก่อนวิกฤตโควิด-19 
 (คน) (ร้อยละ) 

หลังวิกฤตโควิด-19 
(คน) (ร้อยละ) 

แปรผล 

พ่อค้าคนกลาง 
ตลาดออนไลน์  
แหล่งรับซื อผลผลิตการเกษตร 
เปิดหน้าร้านขายเอง 
ตลาดในชุมชน 

145 (76.32) 
14 (7.37) 
68 (35.79) 
29 (15.26) 
34 (17.89) 

145 (76.32) 
36 (18.95) 
68 (35.79) 
43 (22.36) 
4 (2.11) 

เท่ำเดิม 
เพิ่มขึ้น 
เท่ำเดิม 
เพิ่มขึ้น 
ลดลง 

 
  ด้านคุณภาพชีวิต กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตลดลง โดยในภาพรวมอยู่ในระดับ 
คุณภาพชีวิตปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านร่างกายอยู่ในระดับคุณภาพชีวิตปานกลาง 
ด้านจิตใจอยู่ในระดับคุณภาพชีวิตไม่ดี ในขณะท่ีด้านความสัมพันธ์ทางสังคมอยู่ในระดับคุณภาพชีวิต 
ปานกลาง ซึ่งโดยเฉพาะในด้านส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่ในระดับคุณภาพชีวิตไม่ดีและมีค่าเฉล่ียต้่าท่ีสุด เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรมีการให้คะแนนในข้อ 13. ท่านรู้สึกว่าชีวิตมั่นคงและ
ปลอดภัยน้อยท่ีสุด และมีการให้คะแนนในข้อ 16. ท่านพอใจกับสภาพสังคมของประเทศน้อย รองลงมา 
ส่วนคุณภาพชีวิตในด้านจิตใจพบว่า มีค่าเฉล่ียต่ ารองลงมา โดยเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่าง 
เกษตรกรมีการให้คะแนนในข้อ 5. ท่านพอใจและมีความสุขกับการใช้ชีวิตน้อยท่ีสุด และมีการให้
คะแนนในข้อ 6. ท่านไม่มีอาการวิตกกังวล/เครียดสะสมน้อยรองลงมา รายละเอียดแสดงดังตาราง 
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ตำรำงที่ 6  ผลการเปรียบเทียบของสถานการณ์ก่อน-หลัง ด้านคุณภาพชีวิต  และค่าสถิติ t  
 

ภำพรวมกำรเปลี่ยนแปลง 
ด้ำนคุณภำพชีวิต 

ก่อนวิกฤตโควิด-19 หลังวิกฤตโควิด-19 t-test 
(α =0.01) (�̅�𝒳) S.D. แปรผล (�̅�𝒳) S.D. แปรผล 

ด้านร่างกาย 
ด้านจิตใจ 
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

3.80 
3.84 
3.75 
3.59 

0.64 
0.70 
0.65 
0.53 

ดี 
ดี 
ดี 

ปานกลาง 

2.64 
2.22 
2.85 
2.15 

0.29 
0.34 
0.51 
0.19 

ปานกลาง 
ไม่ดี 

ปานกลาง 
ไม่ดี 

22.68 
28.42 
15.05 
35.38 

                        รวม 3.74 0.52 ดี 2.45 0.14 ปำนกลำง 33.86* 
 
ตำรำงที่ 7  ผลค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t และระดับนัยยะส้าคัญทางสถิติในการ 
       ทดสอบเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของสถานการณ์ก่อนและหลังเกิดวิกฤตโควิด-19 

 

Pair 1 

Paired Difference    

Mean S.D. 
Std. Error 

Mean 

99% Confidence 
Interval of the 

Difference 
t df P-Value 

Lower Upper 
ก่อน กับ หลัง  1.29 0.525 0.038 1.19 1.39 33.866 189 0.000 
 Mean S.D. ค่ำเฉลี่ยของผลต่ำง t df P-Value 
ก่อนโควิด-19 3.74 0.522 

-1.29 33.866** 189 0.00 
หลังโควิด-19 2.45 0.138 

 
  จากตารางท่ี 7 พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตก่อนและหลังแตกต่างกันอย่างมีนัยยะส้าคัญทาง 
สถิติท่ีระดับ 0.01 (แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 มีผลท าให้ระดับคุณภาพชีวิตลดลง) 

4) การเข้าถึงมาตรการเยียวยาจากภาครัฐและแนวทางการปรับตัวช่วงในวิกฤตโควิด-19 
การเข้าถึงมาตรการเยียวยาจากภาครัฐ กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรสามารถเข้าถึงโครงการ 

เยียวยาเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 95.26 ขณะท่ีกลุ่มท่ีไม่ได้รับการเยียวยา คิดเป็นร้อยละ 4.74 
โดยจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรรวมทั งสิ น 12 คน พบว่า 
โดยรวมคิดว่าโครงการเยียวยาวมีประโยชน์ในการท้าให้ครัวเรือนมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ นในระยะเวลา
ส้ัน ๆ ถือเป็นเพียงนโยบายท่ีแก้ไขปัญหาท่ีปลายเหตุ ดังนั้น ภาครัฐควรจัดการกับเรื่องการระบาดของ 



153152 

 

ช่องทางการขายในตลาดชุมชนปรับลดลงเหลือเพียง 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.11 ทั งนี อาจเนื่องด้วย 
ผลจากการปิดตลาดในบริเวณโดยรอบตามมาตรการล็อคดาวน์ของภาครัฐ 
 
ตำรำงที่ 5  ผลการเปรียบเทียบของสถานการณ์ก่อน-หลัง ด้านช่องทางการตลาด 
 

ด้ำนช่องทำงกำรตลำด 
(เลือกได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

ก่อนวิกฤตโควิด-19 
 (คน) (ร้อยละ) 

หลังวิกฤตโควิด-19 
(คน) (ร้อยละ) 

แปรผล 

พ่อค้าคนกลาง 
ตลาดออนไลน์  
แหล่งรับซื อผลผลิตการเกษตร 
เปิดหน้าร้านขายเอง 
ตลาดในชุมชน 

145 (76.32) 
14 (7.37) 
68 (35.79) 
29 (15.26) 
34 (17.89) 

145 (76.32) 
36 (18.95) 
68 (35.79) 
43 (22.36) 
4 (2.11) 

เท่ำเดิม 
เพิ่มขึ้น 
เท่ำเดิม 
เพิ่มขึ้น 
ลดลง 

 
  ด้านคุณภาพชีวิต กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตลดลง โดยในภาพรวมอยู่ในระดับ 
คุณภาพชีวิตปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านร่างกายอยู่ในระดับคุณภาพชีวิตปานกลาง 
ด้านจิตใจอยู่ในระดับคุณภาพชีวิตไม่ดี ในขณะท่ีด้านความสัมพันธ์ทางสังคมอยู่ในระดับคุณภาพชีวิต 
ปานกลาง ซึ่งโดยเฉพาะในด้านส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่ในระดับคุณภาพชีวิตไม่ดีและมีค่าเฉล่ียต้่าท่ีสุด เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรมีการให้คะแนนในข้อ 13. ท่านรู้สึกว่าชีวิตมั่นคงและ
ปลอดภัยน้อยท่ีสุด และมีการให้คะแนนในข้อ 16. ท่านพอใจกับสภาพสังคมของประเทศน้อย รองลงมา 
ส่วนคุณภาพชีวิตในด้านจิตใจพบว่า มีค่าเฉล่ียต่ ารองลงมา โดยเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่าง 
เกษตรกรมีการให้คะแนนในข้อ 5. ท่านพอใจและมีความสุขกับการใช้ชีวิตน้อยท่ีสุด และมีการให้
คะแนนในข้อ 6. ท่านไม่มีอาการวิตกกังวล/เครียดสะสมน้อยรองลงมา รายละเอียดแสดงดังตาราง 
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ตำรำงที่ 6  ผลการเปรียบเทียบของสถานการณ์ก่อน-หลัง ด้านคุณภาพชีวิต  และค่าสถิติ t  
 

ภำพรวมกำรเปลี่ยนแปลง 
ด้ำนคุณภำพชีวิต 

ก่อนวิกฤตโควิด-19 หลังวิกฤตโควิด-19 t-test 
(α =0.01) (�̅�𝒳) S.D. แปรผล (�̅�𝒳) S.D. แปรผล 

ด้านร่างกาย 
ด้านจิตใจ 
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

3.80 
3.84 
3.75 
3.59 

0.64 
0.70 
0.65 
0.53 

ดี 
ดี 
ดี 

ปานกลาง 

2.64 
2.22 
2.85 
2.15 

0.29 
0.34 
0.51 
0.19 

ปานกลาง 
ไม่ดี 

ปานกลาง 
ไม่ดี 

22.68 
28.42 
15.05 
35.38 

                        รวม 3.74 0.52 ดี 2.45 0.14 ปำนกลำง 33.86* 
 
ตำรำงที่ 7  ผลค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t และระดับนัยยะส้าคัญทางสถิติในการ 
       ทดสอบเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของสถานการณ์ก่อนและหลังเกิดวิกฤตโควิด-19 

 

Pair 1 

Paired Difference    

Mean S.D. 
Std. Error 

Mean 

99% Confidence 
Interval of the 

Difference 
t df P-Value 

Lower Upper 
ก่อน กับ หลัง  1.29 0.525 0.038 1.19 1.39 33.866 189 0.000 
 Mean S.D. ค่ำเฉลี่ยของผลต่ำง t df P-Value 
ก่อนโควิด-19 3.74 0.522 

-1.29 33.866** 189 0.00 
หลังโควิด-19 2.45 0.138 

 
  จากตารางท่ี 7 พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตก่อนและหลังแตกต่างกันอย่างมีนัยยะส้าคัญทาง 
สถิติท่ีระดับ 0.01 (แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 มีผลท าให้ระดับคุณภาพชีวิตลดลง) 

4) การเข้าถึงมาตรการเยียวยาจากภาครัฐและแนวทางการปรับตัวช่วงในวิกฤตโควิด-19 
การเข้าถึงมาตรการเยียวยาจากภาครัฐ กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรสามารถเข้าถึงโครงการ 

เยียวยาเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 95.26 ขณะท่ีกลุ่มท่ีไม่ได้รับการเยียวยา คิดเป็นร้อยละ 4.74 
โดยจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรรวมทั งสิ น 12 คน พบว่า 
โดยรวมคิดว่าโครงการเยียวยาวมีประโยชน์ในการท้าให้ครัวเรือนมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ นในระยะเวลา
ส้ัน ๆ ถือเป็นเพียงนโยบายท่ีแก้ไขปัญหาท่ีปลายเหตุ ดังนั้น ภาครัฐควรจัดการกับเรื่องการระบาดของ 
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โควิด-19 ก่อนเป็นอันดับแรก รองลงมาจึงค่อยกระตุ้นเศรษฐกิจและรายได้ของเกษตรกร สุดท้ายกลุ่ม
ตัวอย่างเกษตรกรสนใจและต้องการนโยบายท่ีช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สินมากท่ีสุด 
  แนวทางการปรับตัวในช่วงวิกฤตโควิด-19 ส่วนใหญป่รับตัวไม่ได้ ร้อยละ 68.42 หรือ 130 คน 
ส่วนกลุ่มท่ีปรับตัว คิดเป็นร้อยละ 31.58 หรือ 60 คน จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 
กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรรวมทั งสิ น 12 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรท่ีปรับตัวไม่ได้ ส่วนใหญ่ไม่มี
เงินทุนในการปรับตัว ไม่มีความรู้/ทักษะการตลาดและเทคโนโลยี ไม่มีทักษะพื้นฐานการใช้ 
Smartphone บางส่วนรู้สึกถึงความยุ่งยากในการเปล่ียนแปลง ไม่มีแรงกระตุ้น ไม่มีผู้ ช่วย และกลัว
การเปล่ียนแปลง ขณะท่ีกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรท่ีปรับตัวได้ส่วนใหญ่จะลดรายจ่ายและประหยัดมาก
ขึ้น มีการขายสินค้าอื่นควบคู่ และรับจ้างนอกภาคเกษตรเพิ่ม ท้ังหมดถือเป็นการปรับตัวที่ไม่ได้เปล่ียน
พฤติกรรมในการท าเกษตร มีเพียง 2 คน ท่ีปรับตัวจากการเปล่ียนวิธีการขาย ได้แก่ แปรรูป ขาย
ออนไลน์ เร่ขายในหมู่บ้าน 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

1)  สถานการณ์ก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 ด้านเศรษฐกิจครัวเรือน กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรมี
รายได้ครัวเรือน 15,226 บาทต่อเดือน ต่ ากว่ารายได้เฉล่ียของครัวเรือนเกษตรท้ังจังหวัด (57,134 
บาท) อีกท้ังยังพบผู้มีหนี สินครัวเรือนมากถึง 121 คน โดยมีหนี สินครัวเรือนเฉล่ีย 112,895 บาทต่อ 
ครัวเรือน มี ความสามารถในการช้าระหนี เท่ากับ 7.41 เท่า กลุ่มตัวอย่างถือครองท่ีดินทุกคน 
แต่ส่วนใหญ่ถือครอง น้อยกว่า 10 ไร่ ดังนั น จึงพบความเหล่ือมล ้า ได้แก่ มีกลุ่มถือครองท่ีดิน 25 ไร่ 
ขึ นไป เพียงร้อยละ 2.63 และมีกลุ่มรายได้ครัวเรือนมากกว่า 30,000 เพียงร้อยละ 1.05 ด้านผล
ประกอบการ พบว่า มีก าไรน้อย และส่วนใหญ่พึ่งพาพ่อค้าคนกลางและแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการ
เกษตร ส่วนด้านคุณภาพชีวิต พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในภาพรวมอยู่ในระดับดี  

2) สถานการณ์หลังเกิดวิกฤตโควิด-19 พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้รับผลกระทบทุกด้าน โดยใน
ด้านเศรษฐกิจครัวเรือนมีรายได้ครัวเรือนลดลง ร้อยละ 23.69 รายจ่ายครัวเรือนเพิ่มขึ น ร้อยละ 9.89 
เงินออมครัวเรือนลดลง ร้อยละ 41.08 หนี สินครัวเรือนเพิ่มขึ น ร้อยละ 15.04 และความสามารถ 
ช้าระหนี ลดลงด้วยสัดส่วนท่ีเพิ่มเป็น 11.18 เท่า ด้านผลประกอบการ มีก าไรลดลง ร้อยละ 37.51 มี
หนี้สินภาคเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.05 และยังคงพึ่งพาพ่อค้าคนกลางและแหล่งรับซื อผลผลิต 
ทางการเกษตรเช่นเดิม ส่วนด้านคุณภาพชีวิต พบว่า ในภาพรวมและรายด้านต่างมีระดับคุณภาพชีวิต
ก่อนและหลังแตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 หรือสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 มี
ผลท าให้ระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มตัวอย่างลดลง  
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3) การเข้าถึงมาตรการเยียวยาจากภาครัฐและแนวทางการปรับตัวในช่วงวิกฤตโควิด -19 
พบว่า สามารถเข้าถึงโครงการเยียวยาเกษตรกร ร้อยละ 95.26 แต่มาตรการไม่สามารถช่วย ใน
ระยะยาวได้ ส่วนใหญ่จึงปรับตัวไม่ได้ ร้อยละ 68.42  

 

อภิปรายผล 
 

  จากผลการศึกษาเรื่อง สถานการณ์เศรษฐกิจครัวเรือนก่อนและหลังเกิดวิกฤตโควิด-19 ของ
เกษตรกรในหมู่บ้านหนองจิก ต าบลตะเคียนทอง อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบปัญหา
ส าคัญท่ีจ าเป็นต้องใช้ความร่วมมือในหลายภาคส่วน อันได้แก่  

1)  ปัญหาด้านเศรษฐกิจครัวเรือนและแรงงานในภาคครัวเรือนท่ีพบว่ากลุ่มตัวอย่างเกษตรกร 
ในหมู่บ้านหนองจิก เผชิญกับปัญหาโดยเฉพาะในส่วนของการมีรายได้ครัวเรือนท่ีต่ าและภาระหนี้สินท่ี
มากมาต้ังแต่ก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 อีกท้ังเมื่อเกิดวิกฤตโควิด-19 พบว่า แรงงานในภาคครัวเรือนถือ
เป็นก าลังส าคัญท่ีเผชิญกับปัญหาการตกงานนอกภาคเกษตรจ านวนมาก ผลการศึกษาแสดงให้เห็น 
โจทย์ส้าคัญว่าจะท าอย่างไรถึงจะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเปล่ียนแรงงานให้เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา 
เศรษฐกิจและภาคเกษตรไทยหลังโควิด-19 ได้  

2) ปัญหาการพึ่งพาช่องทางการตลาดจากพ่อค้าคนกลางและแหล่งรับซื้อผลผลิตมากเกินไป 
เนื่องจากส่วนใหญ่เกษตรกรในหมู่บ้านหนองจิกปลูกพืชยืนต้นเชิงพาณิชย์ท่ียังคงต้องใช้ช่องทาง 
การตลาดในรูปแบบเดิม ดังนั้นเมื่อเกิดวิกฤตโควิด-19 ท่ีส่งผลให้เกิดปัญหาในการขนส่งและการลดลง 
ของความต้องการของผู้บริโภค กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรจึงมียอดขายลดลง ก าไรลดลงและมีสัดส่วน 
ของกลุ่มท่ีปรับตัวไม่ได้จ้านวนมาก แต่หากพิจารณาจากผลประกอบการ โดยเฉพาะก าไรจากการท า
เกษตรของสถานการณ์ก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 จะพบว่ากลุ่มตัวอย่างเกษตรกรมีปัญหาเรื่องก าไรน้อย
ไม่คุ้มทุนมาต้ังแต่ก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 แล้ว 

3) ปัญหาการออกมาตรการและนโยบายภาครัฐ พบว่า ยังคงมีกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรท่ีไม่ได้ 
รับการเยียวยา อีกทั งกลุ่มตัวอย่างยังได้กล่าวถึงการไร้ประสิทธิภาพในมาตรการและนโยบายด้าน  
การยับยั งการแพร่ระบาดโควิด-19 ของภาครัฐ รวมถึงมาตรการและนโยบายในภาคเกษตรท่ีไม่มี
ประสิทธิภาพมาต้ังแต่ก่อนเกิดก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า สถานการณ์การได้รับ 
ผลกระทบหลังเกิดวิกฤตโควิด-19 ของเกษตรกรในหมู่บ้านหนองจิกครั้งนี้ นับเป็นผลกระทบท่ีเกิดขึ้น
ตามปกติจากกลไกตลาดและเศรษฐกิจโลก (ทุกคนต่างต้องเผชิญ) แต่ปัญหาท่ีเกิดขึ้นและต้องเร่งแก้ไข
ท้ังหมดนี้ล้วนเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 ท้ังส้ิน 
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โควิด-19 ก่อนเป็นอันดับแรก รองลงมาจึงค่อยกระตุ้นเศรษฐกิจและรายได้ของเกษตรกร สุดท้ายกลุ่ม
ตัวอย่างเกษตรกรสนใจและต้องการนโยบายท่ีช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สินมากท่ีสุด 
  แนวทางการปรับตัวในช่วงวิกฤตโควิด-19 ส่วนใหญป่รับตัวไม่ได้ ร้อยละ 68.42 หรือ 130 คน 
ส่วนกลุ่มท่ีปรับตัว คิดเป็นร้อยละ 31.58 หรือ 60 คน จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 
กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรรวมทั งสิ น 12 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรท่ีปรับตัวไม่ได้ ส่วนใหญ่ไม่มี
เงินทุนในการปรับตัว ไม่มีความรู้/ทักษะการตลาดและเทคโนโลยี ไม่มีทักษะพื้นฐานการใช้ 
Smartphone บางส่วนรู้สึกถึงความยุ่งยากในการเปล่ียนแปลง ไม่มีแรงกระตุ้น ไม่มีผู้ ช่วย และกลัว
การเปล่ียนแปลง ขณะท่ีกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรท่ีปรับตัวได้ส่วนใหญ่จะลดรายจ่ายและประหยัดมาก
ขึ้น มีการขายสินค้าอื่นควบคู่ และรับจ้างนอกภาคเกษตรเพิ่ม ท้ังหมดถือเป็นการปรับตัวที่ไม่ได้เปล่ียน
พฤติกรรมในการท าเกษตร มีเพียง 2 คน ท่ีปรับตัวจากการเปล่ียนวิธีการขาย ได้แก่ แปรรูป ขาย
ออนไลน์ เร่ขายในหมู่บ้าน 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

1)  สถานการณ์ก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 ด้านเศรษฐกิจครัวเรือน กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรมี
รายได้ครัวเรือน 15,226 บาทต่อเดือน ต่ ากว่ารายได้เฉล่ียของครัวเรือนเกษตรท้ังจังหวัด (57,134 
บาท) อีกท้ังยังพบผู้มีหนี สินครัวเรือนมากถึง 121 คน โดยมีหนี สินครัวเรือนเฉล่ีย 112,895 บาทต่อ 
ครัวเรือน มี ความสามารถในการช้าระหนี เท่ากับ 7.41 เท่า กลุ่มตัวอย่างถือครองท่ีดินทุกคน 
แต่ส่วนใหญ่ถือครอง น้อยกว่า 10 ไร่ ดังนั น จึงพบความเหล่ือมล ้า ได้แก่ มีกลุ่มถือครองท่ีดิน 25 ไร่ 
ขึ นไป เพียงร้อยละ 2.63 และมีกลุ่มรายได้ครัวเรือนมากกว่า 30,000 เพียงร้อยละ 1.05 ด้านผล
ประกอบการ พบว่า มีก าไรน้อย และส่วนใหญ่พึ่งพาพ่อค้าคนกลางและแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการ
เกษตร ส่วนด้านคุณภาพชีวิต พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในภาพรวมอยู่ในระดับดี  

2) สถานการณ์หลังเกิดวิกฤตโควิด-19 พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้รับผลกระทบทุกด้าน โดยใน
ด้านเศรษฐกิจครัวเรือนมีรายได้ครัวเรือนลดลง ร้อยละ 23.69 รายจ่ายครัวเรือนเพิ่มขึ น ร้อยละ 9.89 
เงินออมครัวเรือนลดลง ร้อยละ 41.08 หนี สินครัวเรือนเพิ่มขึ น ร้อยละ 15.04 และความสามารถ 
ช้าระหนี ลดลงด้วยสัดส่วนท่ีเพิ่มเป็น 11.18 เท่า ด้านผลประกอบการ มีก าไรลดลง ร้อยละ 37.51 มี
หนี้สินภาคเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.05 และยังคงพึ่งพาพ่อค้าคนกลางและแหล่งรับซื อผลผลิต 
ทางการเกษตรเช่นเดิม ส่วนด้านคุณภาพชีวิต พบว่า ในภาพรวมและรายด้านต่างมีระดับคุณภาพชีวิต
ก่อนและหลังแตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 หรือสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 มี
ผลท าให้ระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มตัวอย่างลดลง  
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3) การเข้าถึงมาตรการเยียวยาจากภาครัฐและแนวทางการปรับตัวในช่วงวิกฤตโควิด -19 
พบว่า สามารถเข้าถึงโครงการเยียวยาเกษตรกร ร้อยละ 95.26 แต่มาตรการไม่สามารถช่วย ใน
ระยะยาวได้ ส่วนใหญ่จึงปรับตัวไม่ได้ ร้อยละ 68.42  

 

อภิปรายผล 
 

  จากผลการศึกษาเรื่อง สถานการณ์เศรษฐกิจครัวเรือนก่อนและหลังเกิดวิกฤตโควิด-19 ของ
เกษตรกรในหมู่บ้านหนองจิก ต าบลตะเคียนทอง อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบปัญหา
ส าคัญท่ีจ าเป็นต้องใช้ความร่วมมือในหลายภาคส่วน อันได้แก่  

1)  ปัญหาด้านเศรษฐกิจครัวเรือนและแรงงานในภาคครัวเรือนท่ีพบว่ากลุ่มตัวอย่างเกษตรกร 
ในหมู่บ้านหนองจิก เผชิญกับปัญหาโดยเฉพาะในส่วนของการมีรายได้ครัวเรือนท่ีต่ าและภาระหนี้สินท่ี
มากมาต้ังแต่ก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 อีกท้ังเมื่อเกิดวิกฤตโควิด-19 พบว่า แรงงานในภาคครัวเรือนถือ
เป็นก าลังส าคัญท่ีเผชิญกับปัญหาการตกงานนอกภาคเกษตรจ านวนมาก ผลการศึกษาแสดงให้เห็น 
โจทย์ส้าคัญว่าจะท าอย่างไรถึงจะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเปล่ียนแรงงานให้เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา 
เศรษฐกิจและภาคเกษตรไทยหลังโควิด-19 ได้  

2) ปัญหาการพึ่งพาช่องทางการตลาดจากพ่อค้าคนกลางและแหล่งรับซื้อผลผลิตมากเกินไป 
เนื่องจากส่วนใหญ่เกษตรกรในหมู่บ้านหนองจิกปลูกพืชยืนต้นเชิงพาณิชย์ท่ียังคงต้องใช้ช่องทาง 
การตลาดในรูปแบบเดิม ดังนั้นเมื่อเกิดวิกฤตโควิด-19 ท่ีส่งผลให้เกิดปัญหาในการขนส่งและการลดลง 
ของความต้องการของผู้บริโภค กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรจึงมียอดขายลดลง ก าไรลดลงและมีสัดส่วน 
ของกลุ่มท่ีปรับตัวไม่ได้จ้านวนมาก แต่หากพิจารณาจากผลประกอบการ โดยเฉพาะก าไรจากการท า
เกษตรของสถานการณ์ก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 จะพบว่ากลุ่มตัวอย่างเกษตรกรมีปัญหาเรื่องก าไรน้อย
ไม่คุ้มทุนมาต้ังแต่ก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 แล้ว 

3) ปัญหาการออกมาตรการและนโยบายภาครัฐ พบว่า ยังคงมีกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรท่ีไม่ได้ 
รับการเยียวยา อีกทั งกลุ่มตัวอย่างยังได้กล่าวถึงการไร้ประสิทธิภาพในมาตรการและนโยบายด้าน  
การยับยั งการแพร่ระบาดโควิด-19 ของภาครัฐ รวมถึงมาตรการและนโยบายในภาคเกษตรท่ีไม่มี
ประสิทธิภาพมาต้ังแต่ก่อนเกิดก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า สถานการณ์การได้รับ 
ผลกระทบหลังเกิดวิกฤตโควิด-19 ของเกษตรกรในหมู่บ้านหนองจิกครั้งนี้ นับเป็นผลกระทบท่ีเกิดขึ้น
ตามปกติจากกลไกตลาดและเศรษฐกิจโลก (ทุกคนต่างต้องเผชิญ) แต่ปัญหาท่ีเกิดขึ้นและต้องเร่งแก้ไข
ท้ังหมดนี้ล้วนเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 ท้ังส้ิน 
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ข้อเสนอแนะต่อเกษตรกรและชุมชน 
 

  เพื่อการปรับตัวของเกษตรกรในหมู่บ้านหนองจิกหลังวิกฤตโควิด-19 คล่ีคลายลง ผู้เขียนจะ
ขอคืนข้อมูลของผลการศึกษาวิจัยให้แก่ชุมชน เรื่องปัญหาของเกษตรกร ด้านเศรษฐกิจครัวเรือน ด้าน 
ผลประกอบการ และด้านคุณภาพชีวิต โดยให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ประสานงานในการกล่าวถึงปัญหาผ่าน 
เวทีประชุมหมู่บ้าน เพื่อให้เกษตรกรเกิดความตระหนัก และเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในแนวทาง  
การปรับตัวในอนาคต อีกทั งผู้เขียนจะขอให้ข้อเสนอแนะในการปรับตัวหลังจากนี ร่วมด้วย อันได้แก่ 
ในชุมชนควรมีการจัดตั งองค์กรภาคเกษตร หรือสร้างเครือข่ายท่ีมีความสามารถและทัศนคติท่ีดีให้ 
กลุ่มเกษตรกร การสร้างผู้น้าด้านการเกษตรยุคใหม่ การสร้างปราชญ์ชาวบ้าน การใช้ข้อมูลวิชาการใน 
การขับเคล่ือนภาคเกษตรกรในชุมชน การพัฒนาแรงงานรุ่นใหม่ภายในครัวเรือน การปรับตัวจาก  
การเป็นเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร การท้าเกษตรในรูปแบบใหม่ท่ี ต้องใส่ใจ 
การบริหารและการตลาดอย่างเต็มตัว เช่น การเรียนรู้และรู้จักใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด 
แบบออนไลน์ การพึ่งพ่อค้าคนกลางและแหล่งรับซื อผลผลิตให้น้อยลง และเกษตรกรควรเปล่ียน  
ค่านิยมเก่าจากท่ีเคยปลูกยางพาราและปาล์มน ้ามัน มาเป็นการท้าเกษตรกรแบบผสมผสาน รวมทั ง 
หมู่บ้านหนองจิกควรใช้กลยุทธ์ส่งเสริมความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน  เพื่อช่วยกันแก้ไขและ 
ผลักดันเศรษฐกิจชุมชน 
 

ข้อเสนอแนะและข้อเรียกร้องต่อนโยบำยภำครัฐ 
 

1)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสนับสนุนการท าการเกษตรให้เหมาะสมกับความต้องการ 
ของตลาดและศักยภาพของเกษตรกรในหมู่บ้านหนองจิก 

2)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสนับสนุนและพัฒนาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
พร้อมจัดต้ังศูนย์รวมการจ้าหน่ายสินค้าเกษตรในหมู่บ้านหนองจิก 

3)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสนับสนุนเงินทุน
หมุนเวียนและส่งเสริมการเข้าถึงปัจจัยการผลิต เช่น ท่ีดิน ระบบน้ า รวมทั้งการแก้ปัญหาน้ าท่วม 

4)  กระทรวงสาธารณสุขควรมีมาตรการหรือนโยบายในการแก้ไขปัญหาวิกฤตโควิด-19 และ
วิกฤตท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตท่ีมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากกว่านี้  

5)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรปรับวิธีการด าเนินการในมาตรการเยียวยาเกษตรกร
ใหม่ด้วยการสร้างฐานข้อมูลของภาคเกษตรและของเกษตรกรแบบเรียลไทม์ 
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6)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมเช่ือมโยงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน  

7)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงานและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรสนับสนุน
แรงงานคืนถิ่น ด้วยการจัดตั งโครงการสนับสนุนและเปิดอบรมการพัฒนาอาชีพ พร้อมจัดหาสวัสดิการ 
อย่างเสมอภาคกับอาชีพอื่น ๆ 

8)  กระทรวงพาณิชย์ควรเปล่ียนแปลงนโยบายด้านกลไกตลาดด้วยการดูแลควบคุมราคา
ผลผลิตและราคาต้นทุนทางการเกษตร พร้อมผลักดันให้ประเทศไทยมีบทบาทในการเป็น ผู้ก าหนด
ราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลก 

9)  หน่วยงายภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด ตลอดจนภาคเอกชนและภาคประชาชนควรร่วมมือ
กันช่วยปรับโครงสร้างการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ด้วยการตระหนักถึงการปรับรากฐานการ 
เกษตรโดยการพึ่งพารากฐานส้าคัญจากปรัชญาพอเพียงและเศรษฐกิจพึ่งตนเอง 

 
ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาวิจัยในอนาคต 

 
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้เขียนพบข้อจ ากัดท่ีเป็นจุดอ่อนของการศึกษาวิจัยหลายด้าน ได้แก่ 

1) ด้านหน่วยวิเคราะห์ เกษตรกรในหมู่บ้านหนองจิกต่างเป็นหน่วยวิเคราะห์ท่ีมีปัจจัย 
ระดับบุคคลท่ีมี ความคล้ายกันหรือไม่แตกต่างกันมากเท่าท่ีควรท้าให้ผลการศึกษาวิจัยแต่ละ  
วัตถุประสงค์ไปในทิศทางเดียวกันมากจนเกินไป อีกทั ง  

2)  ด้านระยะเวลาและวิธีการศึกษายังถือเป็นอุปสรรคท่ีส้าคัญ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-
19 ท้าให้การเก็บข้อมูลยังท้าได้ไม่เต็มท่ี มีการใช้โทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตในการช่วยเก็บข้อมูล  

3)  ด้านการติดต่อเพื่อขอเอกสารของหมู่บ้านหนองจิกกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในครั งนี  
ยังเกิดความล่าช้าและมีข้อมูลในบางส่วนท่ีขัดต่อผลการศึกษาวิจัย ได้แก่ หนี สินเฉล่ีย ต่อครัวเรือน  

ดังนั น ข้อมูลท่ีได้นี จึงเกิดเป็นข้อสงสัยว่าสามารถสะท้อนความเป็นจริงได้หรือไม่ จากจุดอ่อน 
ทั งหมดดังกล่าว ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอแนะให้นักวิจัยท่านอื่นท่ีอาจสนใจศึกษาในเรื่องท่ีคล้ายกันนี  
ได้ตระหนักว่าในการศึกษาวิจัยในอนาคตควรจะศึกษาในหน่วยวิเคราะห์ท่ีมีความแตกต่างกัน  
มากกว่านี  เช่น การศึกษาในพื นท่ีท่ีได้รับผลกระทบต่างกันในชุมชน โดยอาจเป็นพื นท่ีท่ีประสบกับ 
วิกฤตโควิด-19 อย่างมากกับพื นท่ีท่ีได้รับผลกระทบน้อย เพื่อให้ได้ผลการศึกษาวิจัยและข้อเสนอแนะ 
ท่ีต่างและเหมาะสมกันไปตามแต่ละพื นท่ี นอกจากนี หากในอนาคตสถานการณ์โควิด-19 คล่ีคลายลง 
นักวิจัยท่านอื่นท่ีมีเวลาในการศึกษาท่ีค่อนข้างมากควรลงพื นท่ีไปศึกษาเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ 
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ข้อเสนอแนะต่อเกษตรกรและชุมชน 
 

  เพื่อการปรับตัวของเกษตรกรในหมู่บ้านหนองจิกหลังวิกฤตโควิด-19 คล่ีคลายลง ผู้เขียนจะ
ขอคืนข้อมูลของผลการศึกษาวิจัยให้แก่ชุมชน เรื่องปัญหาของเกษตรกร ด้านเศรษฐกิจครัวเรือน ด้าน 
ผลประกอบการ และด้านคุณภาพชีวิต โดยให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ประสานงานในการกล่าวถึงปัญหาผ่าน 
เวทีประชุมหมู่บ้าน เพื่อให้เกษตรกรเกิดความตระหนัก และเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในแนวทาง  
การปรับตัวในอนาคต อีกทั งผู้เขียนจะขอให้ข้อเสนอแนะในการปรับตัวหลังจากนี ร่วมด้วย อันได้แก่ 
ในชุมชนควรมีการจัดตั งองค์กรภาคเกษตร หรือสร้างเครือข่ายท่ีมีความสามารถและทัศนคติท่ีดีให้ 
กลุ่มเกษตรกร การสร้างผู้น้าด้านการเกษตรยุคใหม่ การสร้างปราชญ์ชาวบ้าน การใช้ข้อมูลวิชาการใน 
การขับเคล่ือนภาคเกษตรกรในชุมชน การพัฒนาแรงงานรุ่นใหม่ภายในครัวเรือน การปรับตัวจาก  
การเป็นเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร การท้าเกษตรในรูปแบบใหม่ท่ี ต้องใส่ใจ 
การบริหารและการตลาดอย่างเต็มตัว เช่น การเรียนรู้และรู้จักใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด 
แบบออนไลน์ การพึ่งพ่อค้าคนกลางและแหล่งรับซื อผลผลิตให้น้อยลง และเกษตรกรควรเปล่ียน  
ค่านิยมเก่าจากท่ีเคยปลูกยางพาราและปาล์มน ้ามัน มาเป็นการท้าเกษตรกรแบบผสมผสาน รวมทั ง 
หมู่บ้านหนองจิกควรใช้กลยุทธ์ส่งเสริมความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน  เพื่อช่วยกันแก้ไขและ 
ผลักดันเศรษฐกิจชุมชน 
 

ข้อเสนอแนะและข้อเรียกร้องต่อนโยบำยภำครัฐ 
 

1)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสนับสนุนการท าการเกษตรให้เหมาะสมกับความต้องการ 
ของตลาดและศักยภาพของเกษตรกรในหมู่บ้านหนองจิก 

2)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสนับสนุนและพัฒนาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
พร้อมจัดต้ังศูนย์รวมการจ้าหน่ายสินค้าเกษตรในหมู่บ้านหนองจิก 

3)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสนับสนุนเงินทุน
หมุนเวียนและส่งเสริมการเข้าถึงปัจจัยการผลิต เช่น ท่ีดิน ระบบน้ า รวมทั้งการแก้ปัญหาน้ าท่วม 

4)  กระทรวงสาธารณสุขควรมีมาตรการหรือนโยบายในการแก้ไขปัญหาวิกฤตโควิด-19 และ
วิกฤตท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตท่ีมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากกว่านี้  

5)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรปรับวิธีการด าเนินการในมาตรการเยียวยาเกษตรกร
ใหม่ด้วยการสร้างฐานข้อมูลของภาคเกษตรและของเกษตรกรแบบเรียลไทม์ 
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6)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมเช่ือมโยงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน  

7)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงานและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรสนับสนุน
แรงงานคืนถิ่น ด้วยการจัดตั งโครงการสนับสนุนและเปิดอบรมการพัฒนาอาชีพ พร้อมจัดหาสวัสดิการ 
อย่างเสมอภาคกับอาชีพอื่น ๆ 

8)  กระทรวงพาณิชย์ควรเปล่ียนแปลงนโยบายด้านกลไกตลาดด้วยการดูแลควบคุมราคา
ผลผลิตและราคาต้นทุนทางการเกษตร พร้อมผลักดันให้ประเทศไทยมีบทบาทในการเป็น ผู้ก าหนด
ราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลก 

9)  หน่วยงายภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด ตลอดจนภาคเอกชนและภาคประชาชนควรร่วมมือ
กันช่วยปรับโครงสร้างการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ด้วยการตระหนักถึงการปรับรากฐานการ 
เกษตรโดยการพึ่งพารากฐานส้าคัญจากปรัชญาพอเพียงและเศรษฐกิจพึ่งตนเอง 

 
ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาวิจัยในอนาคต 

 
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้เขียนพบข้อจ ากัดท่ีเป็นจุดอ่อนของการศึกษาวิจัยหลายด้าน ได้แก่ 

1) ด้านหน่วยวิเคราะห์ เกษตรกรในหมู่บ้านหนองจิกต่างเป็นหน่วยวิเคราะห์ท่ีมีปัจจัย 
ระดับบุคคลท่ีมี ความคล้ายกันหรือไม่แตกต่างกันมากเท่าท่ีควรท้าให้ผลการศึกษาวิจัยแต่ละ  
วัตถุประสงค์ไปในทิศทางเดียวกันมากจนเกินไป อีกทั ง  

2)  ด้านระยะเวลาและวิธีการศึกษายังถือเป็นอุปสรรคท่ีส้าคัญ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-
19 ท้าให้การเก็บข้อมูลยังท้าได้ไม่เต็มท่ี มีการใช้โทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตในการช่วยเก็บข้อมูล  

3)  ด้านการติดต่อเพื่อขอเอกสารของหมู่บ้านหนองจิกกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในครั งนี  
ยังเกิดความล่าช้าและมีข้อมูลในบางส่วนท่ีขัดต่อผลการศึกษาวิจัย ได้แก่ หนี สินเฉล่ีย ต่อครัวเรือน  

ดังนั น ข้อมูลท่ีได้นี จึงเกิดเป็นข้อสงสัยว่าสามารถสะท้อนความเป็นจริงได้หรือไม่ จากจุดอ่อน 
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กีฬา ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีศึกษาด่านศุลกากรกระบี่ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ส่งผลกระทบวงกว้าง ท าให้เหล่าผู้น าประเทศต้องปิด
การเดินทางระหว่างประเทศเพื่อไม่ให้เช้ือไวรัสแพร่กระจาย ท าให้ภาคส่วนต่าง ๆ ได้รับผลกระทบ 
โดยเฉพาะภาคการน าเข้าและส่งออกระหว่างประเทศ ท้ังนี้ ด่านศุลกากรกระบี่ สังกัดกรมศุลกากร 
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวด้วยเช่นกัน เพราะเป็นหน่วยงานราชการเกี่ยวกับการน าเข้า
และส่งออกท่ีจ าเป็นต้องมีการปฏิบัติพิธีการทางศุลกากร ระหว่างผู้น าของเข้าและเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบงานการปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือส าราญและกีฬา ซึ่งเรือส าราญ
และกีฬาไม่สามารถออกนอกราชอาณาจักรไทยได้ เนื่องจากประเทศมาเลเซียมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศไทยปิดช่องทางการเดินทาง จึงท าให้ผู้น าของเข้าไม่สามารถน าเรือออกได้ และต้องปฏิบัติพิธี
การทางศุลกากรผ่านระบบงานการปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือส าราญและกีฬา ซึ่งระบบงานดังกล่าว
ไม่ได้รองรับการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคร้าย ท าให้ระบบงานไม่ตอบสนองต่อ
ผู้รับบริการเป็นสาเหตุให้เกิดงานวิจัยช้ินนี้ขึ้น โดยมุ่งศึกษาหาสาเหตุ สร้างแบบจ าลองเป็นแนวทาง 
การแก้ไขปัญหา และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาระบบงานการปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือส าราญ
และกีฬา ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปฏิบัติได้จริง 

ท้ังนี้ ผู้วิจัยได้น าการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) มาใช้ในการศึกษา
ผ่านสมการการเรียนรู้ คือ L = P + Q + R + I + R โดย Learning (การเรียนรู้) Programmed 
Instruction (ความรู้เดิมท่ีเคยรับรู้มาแล้ว) Questioning (การสอบถาม/มุมมองท่ีได้จากการซักถาม) 
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Reflection (การคิดใคร่ครวญ) Implementation (การทดลองเพื่อแก้ไข) และ Report Out (การน า
ข้อแสนอแนะไปปฏิบัติ) ซึ่งมีการระดมความคิดจากสมาชิกกลุ่มท่ีคัดเลือกจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จ านวน 3 ครั้ง ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรท่ี 1 หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม 
หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ (หัวหน้าผลัดท่ี 2) ผู้น า
ของเข้าหรือผู้ประกอบการมารีน่า เนื่องจากระยะเวลาส าหรับการวิจัยอยู่ในห้วงเวลาของการเกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ต้ังแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งส่งผลต่อระบบงานการปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือส าราญและกีฬาอย่าง
รวดเร็วและทันทีถือเป็นปัญหาท่ีต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน  

จากการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาโดยใช้เครื่องมือแผนภูมิก้างปลา ท าให้พบ 4 สาเหตุ
หลัก ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานและผู้น าของเข้า (Man) กระบวนการท างาน (Method) เครื่องมือ
อุปกรณ์อ านวยความสะดวก (Material) และสภาพแวดล้อม (Environment) ซึ่งมีสาเหตุรองท้ังหมด 
8 สาเหตุ โดยสามารถแก้ไขปัญหา โดยวิธีดังนี้ 1) จัดฝึกอบรมทักษะเฉพาะทางเก่ียวกับระบบงาน
ให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 2) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการรับทราบการเตรียมหลักฐานและเอกสาร
ของระบบงาน และน าเทคโนโลยีระบบสารสนเทศรูปแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) มาใช้ 
อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลโดยเปรียบเทียบระหว่างการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ใน
ระบบงาน และวิธีการติดต่อส่ือสารแบบ Face to Face พบว่า มีเรือส าราญและกีฬา จ านวน 5 ล า 
จากการเปิดช่องทางการติดต่อส่ือสารระหว่างผู้รับบริการและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน สามารถลด
ระยะเวลารอคอยการพิจารณาอนุมัติจากเจ้าหน้าท่ีกรณีการขอต่ออายุสัญญาประกันน าเข้าช่ัวคราว 
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานจาก 40 นาที เหลือเวลาเฉล่ีย 23.6 นาที หรือใช้ระยะเวลาเฉล่ียลดลง 
16.4 นาที คิดเป็นร้อยละ 41 แตกต่างจากวิธีไม่ใช้ช่องทาง E - mail (Walk-in) โดยใช้เวลา 34.4 
นาที หรือใช้ระยะเวลาเฉล่ียลดลง 5.6 นาที และคิดเป็นร้อยละ 14 อีกท้ัง เอกสารท่ีได้รับจากจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์เปรียบเทียบกับการยื่นเอกสารแบบธรรมดา มีความครบถ้วนของการยื่นจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ถึงร้อยละ 100 เพราะเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานได้ตรวจทาน และหากขาดหลักฐานหรือ
เอกสารใดจะด าเนินการแจ้งผู้รับบริการทันที ซึ่งส่งผลให้สามารถแก้ไขระบบงานการปฏิบัติพิธีการ
ส าหรับเรือส าราญและกีฬา ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ได้เป็นอย่างดี  

ดังนั้น การแก้ไขปัญหาระบบงานข้างต้นจะส าเร็จได้ มีปัจจัยท่ีต้องค านึงถึงหลายประการ
เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารควรให้การสนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีได้จากการระดม
ความคิดของกลุ่มสมาชิก และบางครั้งการเปล่ียนแปลงวิธีการท างานกะทันหัน สามารถท าให้
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีไม่ได้อยู่ในการประชุมระดมความคิด อาจเกิดการต่อต้านขึ้นได้ จึงควรมี
การอธิบายรายละเอียดให้ชัดเจนเพื่อสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 

 

 
 

การแก้ไขปัญหาระบบงานการปฏิบตัิพิธีการส าหรบัเรือส าราญและกีฬา 
ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

กรณีศึกษาด่านศุลกากรกระบี ่
 

ณิชา มณีดุลย์ * 
 

บทคัดย่อ 
 

การค้นคว้าอิสระเรื่อง การแก้ไขปัญหาระบบงานการปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือส าราญและ
กีฬา ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีศึกษาด่านศุลกากรกระบี่ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ส่งผลกระทบวงกว้าง ท าให้เหล่าผู้น าประเทศต้องปิด
การเดินทางระหว่างประเทศเพื่อไม่ให้เช้ือไวรัสแพร่กระจาย ท าให้ภาคส่วนต่าง ๆ ได้รับผลกระทบ 
โดยเฉพาะภาคการน าเข้าและส่งออกระหว่างประเทศ ท้ังนี้ ด่านศุลกากรกระบี่ สังกัดกรมศุลกากร 
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวด้วยเช่นกัน เพราะเป็นหน่วยงานราชการเกี่ยวกับการน าเข้า
และส่งออกท่ีจ าเป็นต้องมีการปฏิบัติพิธีการทางศุลกากร ระหว่างผู้น าของเข้าและเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบงานการปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือส าราญและกีฬา ซึ่งเรือส าราญ
และกีฬาไม่สามารถออกนอกราชอาณาจักรไทยได้ เนื่องจากประเทศมาเลเซียมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศไทยปิดช่องทางการเดินทาง จึงท าให้ผู้น าของเข้าไม่สามารถน าเรือออกได้ และต้องปฏิบัติพิธี
การทางศุลกากรผ่านระบบงานการปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือส าราญและกีฬา ซึ่งระบบงานดังกล่าว
ไม่ได้รองรับการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคร้าย ท าให้ระบบงานไม่ตอบสนองต่อ
ผู้รับบริการเป็นสาเหตุให้เกิดงานวิจัยช้ินนี้ขึ้น โดยมุ่งศึกษาหาสาเหตุ สร้างแบบจ าลองเป็นแนวทาง 
การแก้ไขปัญหา และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาระบบงานการปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือส าราญ
และกีฬา ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปฏิบัติได้จริง 

ท้ังนี้ ผู้วิจัยได้น าการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) มาใช้ในการศึกษา
ผ่านสมการการเรียนรู้ คือ L = P + Q + R + I + R โดย Learning (การเรียนรู้) Programmed 
Instruction (ความรู้เดิมท่ีเคยรับรู้มาแล้ว) Questioning (การสอบถาม/มุมมองท่ีได้จากการซักถาม) 

                                                     
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

กรณีศึกษาด่านศุลกากรกระบี ่
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บทคัดย่อ 
 

การค้นคว้าอิสระเรื่อง การแก้ไขปัญหาระบบงานการปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือส าราญและ
กีฬา ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีศึกษาด่านศุลกากรกระบี่ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ส่งผลกระทบวงกว้าง ท าให้เหล่าผู้น าประเทศต้องปิด
การเดินทางระหว่างประเทศเพื่อไม่ให้เช้ือไวรัสแพร่กระจาย ท าให้ภาคส่วนต่าง ๆ ได้รับผลกระทบ 
โดยเฉพาะภาคการน าเข้าและส่งออกระหว่างประเทศ ท้ังนี้ ด่านศุลกากรกระบ่ี สังกัดกรมศุลกากร 
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวด้วยเช่นกัน เพราะเป็นหน่วยงานราชการเกี่ยวกับการน าเข้า
และส่งออกท่ีจ าเป็นต้องมีการปฏิบัติพิธีการทางศุลกากร ระหว่างผู้น าของเข้าและเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบงานการปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือส าราญและกีฬา ซึ่งเรือส าราญ
และกีฬาไม่สามารถออกนอกราชอาณาจักรไทยได้ เนื่องจากประเทศมาเลเซียมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศไทยปิดช่องทางการเดินทาง จึงท าให้ผู้น าของเข้าไม่สามารถน าเรือออกได้ และต้องปฏิบัติพิธี
การทางศุลกากรผ่านระบบงานการปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือส าราญและกีฬา ซึ่งระบบงานดังกล่าว
ไม่ได้รองรับการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคร้าย ท าให้ระบบงานไม่ตอบสนองต่อ
ผู้รับบริการเป็นสาเหตุให้เกิดงานวิจัยช้ินนี้ขึ้น โดยมุ่งศึกษาหาสาเหตุ สร้างแบบจ าลองเป็นแนวทาง 
การแก้ไขปัญหา และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาระบบงานการปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือส าราญ
และกีฬา ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปฏิบัติได้จริง 

ท้ังนี้ ผู้วิจัยได้น าการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) มาใช้ในการศึกษา
ผ่านสมการการเรียนรู้ คือ L = P + Q + R + I + R โดย Learning (การเรียนรู้) Programmed 
Instruction (ความรู้เดิมท่ีเคยรับรู้มาแล้ว) Questioning (การสอบถาม/มุมมองท่ีได้จากการซักถาม) 

                                                     
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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Reflection (การคิดใคร่ครวญ) Implementation (การทดลองเพื่อแก้ไข) และ Report Out (การน า
ข้อแสนอแนะไปปฏิบัติ) ซึ่งมีการระดมความคิดจากสมาชิกกลุ่มท่ีคัดเลือกจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จ านวน 3 ครั้ง ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรท่ี 1 หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม 
หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ (หัวหน้าผลัดท่ี 2) ผู้น า
ของเข้าหรือผู้ประกอบการมารีน่า เนื่องจากระยะเวลาส าหรับการวิจัยอยู่ในห้วงเวลาของการเกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ต้ังแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งส่งผลต่อระบบงานการปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือส าราญและกีฬาอย่าง
รวดเร็วและทันทีถือเป็นปัญหาท่ีต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน  

จากการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาโดยใช้เครื่องมือแผนภูมิก้างปลา ท าให้พบ 4 สาเหตุ
หลัก ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานและผู้น าของเข้า (Man) กระบวนการท างาน (Method) เครื่องมือ
อุปกรณ์อ านวยความสะดวก (Material) และสภาพแวดล้อม (Environment) ซึ่งมีสาเหตุรองท้ังหมด 
8 สาเหตุ โดยสามารถแก้ไขปัญหา โดยวิธีดังนี้ 1) จัดฝึกอบรมทักษะเฉพาะทางเกี่ยวกับระบบงาน
ให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 2) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการรับทราบการเตรียมหลักฐานและเอกสาร
ของระบบงาน และน าเทคโนโลยีระบบสารสนเทศรูปแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) มาใช้ 
อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลโดยเปรียบเทียบระหว่างการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ใน
ระบบงาน และวิธีการติดต่อส่ือสารแบบ Face to Face พบว่า มีเรือส าราญและกีฬา จ านวน 5 ล า 
จากการเปิดช่องทางการติดต่อส่ือสารระหว่างผู้รับบริการและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน สามารถลด
ระยะเวลารอคอยการพิจารณาอนุมัติจากเจ้าหน้าท่ีกรณีการขอต่ออายุสัญญาประกันน าเข้าช่ัวคราว 
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานจาก 40 นาที เหลือเวลาเฉล่ีย 23.6 นาที หรือใช้ระยะเวลาเฉล่ียลดลง 
16.4 นาที คิดเป็นร้อยละ 41 แตกต่างจากวิธีไม่ใช้ช่องทาง E - mail (Walk-in) โดยใช้เวลา 34.4 
นาที หรือใช้ระยะเวลาเฉล่ียลดลง 5.6 นาที และคิดเป็นร้อยละ 14 อีกท้ัง เอกสารท่ีได้รับจากจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์เปรียบเทียบกับการยื่นเอกสารแบบธรรมดา มีความครบถ้วนของการยื่นจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ถึงร้อยละ 100 เพราะเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานได้ตรวจทาน และหากขาดหลักฐานหรือ
เอกสารใดจะด าเนินการแจ้งผู้รับบริการทันที ซึ่งส่งผลให้สามารถแก้ไขระบบงานการปฏิบัติพิธีการ
ส าหรับเรือส าราญและกีฬา ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ได้เป็นอย่างดี  

ดังนั้น การแก้ไขปัญหาระบบงานข้างต้นจะส าเร็จได้ มีปัจจัยท่ีต้องค านึงถึงหลายประการ
เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารควรให้การสนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีได้จากการระดม
ความคิดของกลุ่มสมาชิก และบางครั้งการเปล่ียนแปลงวิธีการท างานกะทันหัน สามารถท าให้
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีไม่ได้อยู่ในการประชุมระดมความคิด อาจเกิดการต่อต้านขึ้นได้ จึงควรมี
การอธิบายรายละเอียดให้ชัดเจนเพื่อสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 

 

 
 

การแก้ไขปัญหาระบบงานการปฏิบตัิพิธีการส าหรบัเรือส าราญและกีฬา 
ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

กรณีศึกษาด่านศุลกากรกระบี ่
 

ณิชา มณีดุลย์ * 
 

บทคัดย่อ 
 

การค้นคว้าอิสระเรื่อง การแก้ไขปัญหาระบบงานการปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือส าราญและ
กีฬา ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีศึกษาด่านศุลกากรกระบี่ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ส่งผลกระทบวงกว้าง ท าให้เหล่าผู้น าประเทศต้องปิด
การเดินทางระหว่างประเทศเพื่อไม่ให้เช้ือไวรัสแพร่กระจาย ท าให้ภาคส่วนต่าง ๆ ได้รับผลกระทบ 
โดยเฉพาะภาคการน าเข้าและส่งออกระหว่างประเทศ ท้ังนี้ ด่านศุลกากรกระบ่ี สังกัดกรมศุลกากร 
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวด้วยเช่นกัน เพราะเป็นหน่วยงานราชการเกี่ยวกับการน าเข้า
และส่งออกท่ีจ าเป็นต้องมีการปฏิบัติพิธีการทางศุลกากร ระหว่างผู้น าของเข้าและเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบงานการปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือส าราญและกีฬา ซึ่งเรือส าราญ
และกีฬาไม่สามารถออกนอกราชอาณาจักรไทยได้ เนื่องจากประเทศมาเลเซียมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศไทยปิดช่องทางการเดินทาง จึงท าให้ผู้น าของเข้าไม่สามารถน าเรือออกได้ และต้องปฏิบัติพิธี
การทางศุลกากรผ่านระบบงานการปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือส าราญและกีฬา ซึ่งระบบงานดังกล่าว
ไม่ได้รองรับการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคร้าย ท าให้ระบบงานไม่ตอบสนองต่อ
ผู้รับบริการเป็นสาเหตุให้เกิดงานวิจัยช้ินนี้ขึ้น โดยมุ่งศึกษาหาสาเหตุ สร้างแบบจ าลองเป็นแนวทาง 
การแก้ไขปัญหา และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาระบบงานการปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือส าราญ
และกีฬา ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปฏิบัติได้จริง 

ท้ังนี้ ผู้วิจัยได้น าการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) มาใช้ในการศึกษา
ผ่านสมการการเรียนรู้ คือ L = P + Q + R + I + R โดย Learning (การเรียนรู้) Programmed 
Instruction (ความรู้เดิมท่ีเคยรับรู้มาแล้ว) Questioning (การสอบถาม/มุมมองท่ีได้จากการซักถาม) 

                                                     
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ค าส าคัญ: การแก้ไขปัญหาระบบงานการปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือส าราญและกีฬา  
 สถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ด่านศุลกากรกระบี่ 
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บทน า 
 

กรมศุลกากร เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง มีหน้าท่ีด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
ศุลกากร กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ในการจัดเก็บอากร ส่งเสริม
การผลิตและการส่งออก รวมถึงป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางศุลกากร โดยมี
เป้าหมาย คือ ต้องการเป็นองค์กรท่ีมุ่งมั่นให้บริการศุลกากรเป็นเลิศ เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนของ
เศรษฐกิจไทยและเช่ือมโยงการค้าโลก จึงได้ก าหนดพันธกิจ เช่น การอ านวยความสะดวกทางการค้า
และส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ของประเทศ โดยก าหนดยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
อาทิ พัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออ านวยความสะดวก
ทางการค้า และพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและเช่ือมโยงกัน  

ท้ังนี้ ต้ังแต่ปลายปี พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยประสบปัญหาการเผชิญหน้ากับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เม่ือสถานการณ์การแพร่ระบาด
ดังกล่าวเข้าขั้นวิกฤติ จึงท าให้รัฐบาลตัดสินใจประกาศปิดประเทศเพื่อคงความมั่นคงด้านชีวิตของ
ประชาชน ส่งผลให้กระบวนการน าของเข้าและส่งของออกสินค้าระหว่างประเทศระงับช่ัวคราว และ
ท าให้การด าเนินการด้านต่าง ๆ ของกรมศุลกากร ได้รับผลกระทบอย่างมาก โดยเฉพาะระบบงาน 
การปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือส าราญและกีฬา ซึ่งเรือส าราญและกีฬาเป็นของท่ีได้รับยกเว้นอากร  
ตามภาค 4 ประเภท 3 (ค) แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 โดยผู้น าของเข้า 
ต้องน าเข้ามาเป็นการชั่วคราว และจะส่งกลับออกไปภายในไม่เกิน 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่น าเข้า 
โดยผู้น าของเข้าต้องท าสัญญาไว้ต่อกรมศุลกากรว่าจะส่งกลับออกไปภายในก าหนด โดยอธิบดี
กรมศุลกากรจะเรียกประกันอย่างใดและเป็นจ านวนเงินเท่าใดก็ได้ ตามแต่จะเห็นสมควรส าหรับ
หลักเกณฑ์การก าหนดเงินประกันเบ้ืองต้นจะก าหนดโดยถือตามยอดรวมของราคาเรือบวกค่าภาษี
อากรทุกประเภทของเรือท่ีน าเข้าเป็นวงเงินประกัน โดยจะปัดเศษขึ้นเป็นเลขตัวกลม และจะคืนเงิน
หรือถอนหลักประกันท่ีวางไว้ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามสัญญาโดยครบถ้วนแล้ว อย่างไรก็ตามระยะเวลา 6 
เดือนตามท่ีก าหนดไว้นี้ อธิบดีกรมศุลกากรจะขยายก าหนดระยะเวลาออกไปอีกตามความจ าเป็นแก่
กรณีก็ได้ หากผู้น าของเข้ามีความประสงค์น าเข้าเรือส าราญและกีฬาถาวร จะได้รับการยกเว้นอากร
ศุลกากร ตามประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันท่ี 16 มกราคม 2555 และภาษีสรรพสามิต ตาม
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี 70) ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2547 
แต่จะต้องช าระภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร พุทธศักราช 2481 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาของระบบงานข้างต้น ท าให้เรือส าราญและกีฬาเม่ือเข้าสู่ประเทศไทย
ต้องปฏิบัติพิธีการศุลกากรขาเข้า ซึ่งผู้น าของเข้าจะต้องส่งข้อมูลหรือยื่นเอกสารรายงานเรือเข้า พร้อม
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ค าส าคัญ: การแก้ไขปัญหาระบบงานการปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือส าราญและกีฬา  
 สถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ด่านศุลกากรกระบี่ 
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บทน า 
 

กรมศุลกากร เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง มีหน้าท่ีด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
ศุลกากร กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ในการจัดเก็บอากร ส่งเสริม
การผลิตและการส่งออก รวมถึงป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางศุลกากร โดยมี
เป้าหมาย คือ ต้องการเป็นองค์กรท่ีมุ่งมั่นให้บริการศุลกากรเป็นเลิศ เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนของ
เศรษฐกิจไทยและเช่ือมโยงการค้าโลก จึงได้ก าหนดพันธกิจ เช่น การอ านวยความสะดวกทางการค้า
และส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ของประเทศ โดยก าหนดยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
อาทิ พัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออ านวยความสะดวก
ทางการค้า และพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและเช่ือมโยงกัน  

ท้ังนี้ ต้ังแต่ปลายปี พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยประสบปัญหาการเผชิญหน้ากับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาด
ดังกล่าวเข้าขั้นวิกฤติ จึงท าให้รัฐบาลตัดสินใจประกาศปิดประเทศเพื่อคงความมั่นคงด้านชีวิตของ
ประชาชน ส่งผลให้กระบวนการน าของเข้าและส่งของออกสินค้าระหว่างประเทศระงับช่ัวคราว และ
ท าให้การด าเนินการด้านต่าง ๆ ของกรมศุลกากร ได้รับผลกระทบอย่างมาก โดยเฉพาะระบบงาน 
การปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือส าราญและกีฬา ซึ่งเรือส าราญและกีฬาเป็นของท่ีได้รับยกเว้นอากร  
ตามภาค 4 ประเภท 3 (ค) แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 โดยผู้น าของเข้า 
ต้องน าเข้ามาเป็นการชั่วคราว และจะส่งกลับออกไปภายในไม่เกิน 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่น าเข้า 
โดยผู้น าของเข้าต้องท าสัญญาไว้ต่อกรมศุลกากรว่าจะส่งกลับออกไปภายในก าหนด โดยอธิบดี
กรมศุลกากรจะเรียกประกันอย่างใดและเป็นจ านวนเงินเท่าใดก็ได้ ตามแต่จะเห็นสมควรส าหรับ
หลักเกณฑ์การก าหนดเงินประกันเบื้องต้นจะก าหนดโดยถือตามยอดรวมของราคาเรือบวกค่าภาษี
อากรทุกประเภทของเรือท่ีน าเข้าเป็นวงเงินประกัน โดยจะปัดเศษขึ้นเป็นเลขตัวกลม และจะคืนเงิน
หรือถอนหลักประกันท่ีวางไว้ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามสัญญาโดยครบถ้วนแล้ว อย่างไรก็ตามระยะเวลา 6 
เดือนตามท่ีก าหนดไว้นี้ อธิบดีกรมศุลกากรจะขยายก าหนดระยะเวลาออกไปอีกตามความจ าเป็นแก่
กรณีก็ได้ หากผู้น าของเข้ามีความประสงค์น าเข้าเรือส าราญและกีฬาถาวร จะได้รับการยกเว้นอากร
ศุลกากร ตามประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันท่ี 16 มกราคม 2555 และภาษีสรรพสามิต ตาม
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี 70) ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2547 
แต่จะต้องช าระภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร พุทธศักราช 2481 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาของระบบงานข้างต้น ท าให้เรือส าราญและกีฬาเมื่อเข้าสู่ประเทศไทย
ต้องปฏิบัติพิธีการศุลกากรขาเข้า ซึ่งผู้น าของเข้าจะต้องส่งข้อมูลหรือยื่นเอกสารรายงานเรือเข้า พร้อม
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เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วยเอกสารรายงานเรือเข้า ทะเบียนเรือ พร้อมส าเนา 1 ฉบับ หนังสือ
เดินทางพร้อมส าเนา 1 ฉบับ และเอกสารอื่น ๆ เช่น ต้นฉบับใบปล่อยเรือท่าสุดท้าย ภาพถ่ายของเรือ
ท่ีปรากฏช่ือเรือ (ภาพสี) หากเจ้าของเรือไม่ได้เป็นผู้น าของเข้ามาด้วยตนเอง จะต้องมีหนังสือมอบ
อ านาจจากเจ้าของเรือให้ผู้ใดผู้หนึ่งท่ีเดินทางมาพร้อมกับเรือเป็นผู้รับผิดชอบในการน าเรือเข้ามาเป็น
การช่ัวคราว และกรณีออกนอกราชอาณาจักรต้องปฏิบัติพิธีการศุลกากรขาออก ต้องยื่นเอกสาร
ประกอบ ดังต่อไปนี้ ใบส าแดงรายการเรือออก ต้นฉบับใบขนสินค้าพิเศษท่ีได้รับจากพนักงานศุลกากร 
เมื่อปฏิบัติพิธีการศุลกากรขาเข้า หนังสือเดินทาง กรณีเจ้าของเรือไม่ได้เป็นผู้น าของออกด้วยตนเอง 
จะต้องมีหนังสือมอบอ านาจจากเจ้าของเรือ ให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการน าเรือออก 
ซึ่งการปฏิบัติพิธีการส าหรับระบบงานการปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือส าราญและกีฬา พบว่า ช่วง
สถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ห้วงระยะเวลาต้ังแต่เดือนธันวาคม  
พ.ศ. 2562 จนถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 มีจ านวนเรือส าราญและกีฬา ท้ังหมด 73 ล า ผู้น าของเข้า
น าเรือออกนอกราชอาณาจักรแล้ว จ านวน 25 ล า คิดเป็นร้อยละ 34.25 และเรือส าราญและกีฬาท่ีมี
ปัญหายังไม่น าออกจากราชอาณาจักร จ านวน 48 ล า คิดเป็นร้อยละ 65.75 ท่ีประสบปัญหา  
การปฏิบัติพิธีการทางศุลกากร  

โดยผู้น าของเข้าได้ประสบปัญหาการปฏิบัติพิธีการดังกล่าว และได้แสดงเหตุผล ความจ าเป็น
เป็นไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับสภาพปัญหาว่า เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดฯ ท าให้ผู้น าของ
เข้าบางส่วนต้องเดินทางกลับไปยังประเทศตนเองและไม่มีผู้ติดตามอยู่บนเรือ จ าเป็นต้องท้ิงเรือไว้ที่
ประเทศไทย และบางส่วนท่ีออกนอกราชอาณาจักรไม่ได้ ก็ไม่สามารถปฏิบัติพิธีการศุลกากรดังกล่าว
ได้ เพราะไม่มีระบบเทคโนโลยีรองรับการยื่นเอกสารทางไกลหรือส่ิงอ านวยความสะดวกในการติดต่อ
เจ้าหน้าท่ีเพื่อส่งเอกสารและหลักฐาน ในท่ีนี้ ส่วนของผู้ปฏิบัติงานระบบงานการปฏิบัติพิธีการส าหรับ
เรือส าราญและกีฬา ประสบปัญหาเช่นกัน เหตุเพราะหากไม่มีเอกสารท่ีครบถ้วนและถูกต้องตามท่ี
กฎหมายได้บัญญัติไว้ ก็จะไม่สามารถด าเนินการพิธีการทางศุลกากรได้เช่นกัน มากไปกว่านั้น เมื่อผู้น า
ของเข้าไม่ได้ปฏิบัติพิธีการดังกล่าว ท าให้ผู้น าของเข้าผิดสัญญาประกันท่ีได้ท าไว้กับกรมศุลกากร 
เกี่ยวกับระยะเวลาการน าเรือเข้ามาเป็นการช่ัวคราวและไม่ได้ยื่นขยายระยะเวลาตามท่ีก าหนด โดย
หากผู้น าของเข้าประสงค์ขยายระยะเวลาการน าเข้าช่ัวคราวต้องยื่นค าร้องต่อส านักงานศุลกากร หรือ
ด่านศุลกากรท่ีเรือจอดอยู่ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ซึ่งจะต้องแสดงเหตุผลความจ าเป็น และยื่นก่อนวัน
พ้นก าหนดสัญญาประกัน การขอขยายระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน นับแต่วันน าเข้า 
และหากผู้น าของเข้าจะน าเรือออกโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร จะถูกยึดเงินประกัน และผิดกฎหมาย
ประเทศไทย ส่งผลให้ไม่อาจน าเรือเข้ามาในประเทศไทยได้อีก ส าหรับผู้น าของเข้ารายใดประสงค์ขอ
ขยายระยะเวลาการน าเรือเข้ามาช่ัวคราว มีเอกสารท่ีใช้ประกอบการพิจารณาขอขยายก าหนด
ระยะเวลาการน าเรือเข้ามาเป็นการช่ัวคราวและต่ออายุสัญญาประกัน ดังต่อไปนี้ ค าร้องขอต่ออายุ
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สัญญาประกัน ต้นฉบับใบขนสินค้าพิเศษ ส าเนาทะเบียนเรือ ส าเนาหนังสือเดินทางพร้อมหน้าท่ีมีการ
ประทับตราเดินทางเข้าออก กรณีเจ้าของเรือมิได้เป็นผู้น าของเข้ามาด้วยตนเอง จะต้องมีหนังสือมอบ
อ านาจจากเจ้าของเรือพร้อมแสดงบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบ
อ านาจลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง และเอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองการซ่อมเรือ หรือ
หนังสือรับรองการจอดเรือจากมารีน่า หรือแผนท่ีแสดงพิกัดต าแหน่งท่ีจอดเรือ เมื่อครบก าหนดตามท่ี
ระบุไว้ในสัญญาประกัน หากผู้น าของเข้าไม่ได้น าเรือส่งกลับออกไป กรมศุลกากรจะบังคับสัญญา
ประกันเต็มตามจ านวนท่ีก าหนดไว้ เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้น าของเข้าน าเรือส่งกลับออกไปไม่ทันภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในสัญญาประกัน โดยไม่มีเจตนาฝ่าฝืนการปฏิบั ติตามสัญญาประกันนั้น กรม
ศุลกากรจะปรับฐานผิดสัญญาประกันวันละ 1,000 บาท นับจากวันท่ีครบก าหนดในสัญญาประกัน 
ท้ังนี้ ไม่เกิน 10,000 บาท กรณีนี้ท าให้ผู้น าของเข้าประสบปัญหาเกี่ยวกับการยื่นเอกสาร สังเกตได้
จากการเรียกเอกสารบางเอกสาร ซ้ าซ้อนกับการปฏิบัติพิธีการขาเข้า เช่น ส าเนาทะเบียนเรือ เป็นต้น 
ท าให้ผู้น าของเข้าบางรายตัดสินใจให้กรมศุลกากรคิดค่าปรับสัญญาประกันเต็มจ านวน มากกว่า
การด าเนินการปฏิบัติพิธีการท่ีถูกต้องหรือว่าจ้างผู้ด าเนินการแทน ถึงแม้ว่าจะมีสัญญาประกันท่ีได้ท า
ไว้กับกรมศุลกากรแล้ว ผู้น าของเข้าก็ไม่เกรงกลัวในการยึดเงินประกันเต็มจ านวนแต่อย่างใด  

อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไม่
เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้นท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าว แต่ยังรวมไปถึงประเทศมาเลเซีย โดย
ประเทศมาเลเซียถือเป็นประเทศท่ีอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และติดต่อกับประเทศไทย 
ซึ่งหากผู้น าของเข้าจะเข้ามาหรือออกจากประเทศไทยได้จ าเป็นต้องผ่านประเทศมาเลเซีย ส่งผลให้
ปัจจุบันผู้น าของเข้าไม่สามารถน าเรือส าราญและกีฬาออกนอกราชอาณาจักรไทยได้ ส าหรับการ
ปฏิบัติพิธีการทางศุลกากรเกี่ยวกับการน าเข้าเรือส าราญและกีฬาของประเทศมาเลเซีย มีหน่วยงานท่ี
ควบคุมและดูแล ช่ือว่า The Malaysian Marine Department โดยประเทศมาเลเซียมีการปฏิบัติพิธี
การศุลกากรเก่ียวกับการน าเข้าเรือส าราญและกีฬาคล้ายประเทศไทย ได้แก่ ต้องมีการตรวจจาก
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ท้ังจากศุลกากรที่ดูในเรื่องของสินค้าต้องห้ามต้องก ากัด และต ารวจตรวจคนเข้า
เมืองเกี่ยวกับเอกสารการเข้าประเทศ อีกท้ัง ยังไม่มีการเรียกเก็บภาษีอากรจากเรือที่ใช้ธงต่างประเทศ 
ส าหรับการจดทะเบียนเรือยังคงต้องใช้การยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานเช่นกัน ซึ่งด าเนินการ
โดย The Langkawi International Yacht Registry ภายใต้การควบคุมของ The Malaysian Marine 
Department จึงสังเกตได้ว่าแนวทางการปฏิบัติพิธีการศุลกากรเกี่ยวกับเรือส าราญและกีฬาเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน เพราะแต่ละประเทศต้องการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ซึ่งเป็นหัวใจ
หลักของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

จากปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยมีความเช่ือว่า ภาครัฐควรมีการบริหารจัดการตามแนวคิดการบริการ
สาธารณะแนวใหม่ (New Public Service: NPS) ซึ่งให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมแบบประชาธิปไตย 
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เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วยเอกสารรายงานเรือเข้า ทะเบียนเรือ พร้อมส าเนา 1 ฉบับ หนังสือ
เดินทางพร้อมส าเนา 1 ฉบับ และเอกสารอื่น ๆ เช่น ต้นฉบับใบปล่อยเรือท่าสุดท้าย ภาพถ่ายของเรือ
ท่ีปรากฏช่ือเรือ (ภาพสี) หากเจ้าของเรือไม่ได้เป็นผู้น าของเข้ามาด้วยตนเอง จะต้องมีหนังสือมอบ
อ านาจจากเจ้าของเรือให้ผู้ใดผู้หนึ่งท่ีเดินทางมาพร้อมกับเรือเป็นผู้รับผิดชอบในการน าเรือเข้ามาเป็น
การช่ัวคราว และกรณีออกนอกราชอาณาจักรต้องปฏิบัติพิธีการศุลกากรขาออก ต้องยื่นเอกสาร
ประกอบ ดังต่อไปนี้ ใบส าแดงรายการเรือออก ต้นฉบับใบขนสินค้าพิเศษท่ีได้รับจากพนักงานศุลกากร 
เมื่อปฏิบัติพิธีการศุลกากรขาเข้า หนังสือเดินทาง กรณีเจ้าของเรือไม่ได้เป็นผู้น าของออกด้วยตนเอง 
จะต้องมีหนังสือมอบอ านาจจากเจ้าของเรือ ให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการน าเรือออก 
ซึ่งการปฏิบัติพิธีการส าหรับระบบงานการปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือส าราญและกีฬา พบว่า ช่วง
สถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ห้วงระยะเวลาต้ังแต่เดือนธันวาคม  
พ.ศ. 2562 จนถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 มีจ านวนเรือส าราญและกีฬา ท้ังหมด 73 ล า ผู้น าของเข้า
น าเรือออกนอกราชอาณาจักรแล้ว จ านวน 25 ล า คิดเป็นร้อยละ 34.25 และเรือส าราญและกีฬาท่ีมี
ปัญหายังไม่น าออกจากราชอาณาจักร จ านวน 48 ล า คิดเป็นร้อยละ 65.75 ท่ีประสบปัญหา  
การปฏิบัติพิธีการทางศุลกากร  

โดยผู้น าของเข้าได้ประสบปัญหาการปฏิบัติพิธีการดังกล่าว และได้แสดงเหตุผล ความจ าเป็น
เป็นไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับสภาพปัญหาว่า เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดฯ ท าให้ผู้น าของ
เข้าบางส่วนต้องเดินทางกลับไปยังประเทศตนเองและไม่มีผู้ติดตามอยู่บนเรือ จ าเป็นต้องท้ิงเรือไว้ที่
ประเทศไทย และบางส่วนท่ีออกนอกราชอาณาจักรไม่ได้ ก็ไม่สามารถปฏิบัติพิธีการศุลกากรดังกล่าว
ได้ เพราะไม่มีระบบเทคโนโลยีรองรับการยื่นเอกสารทางไกลหรือส่ิงอ านวยความสะดวกในการติดต่อ
เจ้าหน้าท่ีเพื่อส่งเอกสารและหลักฐาน ในท่ีนี้ ส่วนของผู้ปฏิบัติงานระบบงานการปฏิบัติพิธีการส าหรับ
เรือส าราญและกีฬา ประสบปัญหาเช่นกัน เหตุเพราะหากไม่มีเอกสารท่ีครบถ้วนและถูกต้องตามท่ี
กฎหมายได้บัญญัติไว้ ก็จะไม่สามารถด าเนินการพิธีการทางศุลกากรได้เช่นกัน มากไปกว่านั้น เมื่อผู้น า
ของเข้าไม่ได้ปฏิบัติพิธีการดังกล่าว ท าให้ผู้น าของเข้าผิดสัญญาประกันท่ีได้ท าไว้กับกรมศุลกากร 
เกี่ยวกับระยะเวลาการน าเรือเข้ามาเป็นการช่ัวคราวและไม่ได้ยื่นขยายระยะเวลาตามท่ีก าหนด โดย
หากผู้น าของเข้าประสงค์ขยายระยะเวลาการน าเข้าช่ัวคราวต้องยื่นค าร้องต่อส านักงานศุลกากร หรือ
ด่านศุลกากรท่ีเรือจอดอยู่ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ซึ่งจะต้องแสดงเหตุผลความจ าเป็น และยื่นก่อนวัน
พ้นก าหนดสัญญาประกัน การขอขยายระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน นับแต่วันน าเข้า 
และหากผู้น าของเข้าจะน าเรือออกโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร จะถูกยึดเงินประกัน และผิดกฎหมาย
ประเทศไทย ส่งผลให้ไม่อาจน าเรือเข้ามาในประเทศไทยได้อีก ส าหรับผู้น าของเข้ารายใดประสงค์ขอ
ขยายระยะเวลาการน าเรือเข้ามาช่ัวคราว มีเอกสารท่ีใช้ประกอบการพิจารณาขอขยายก าหนด
ระยะเวลาการน าเรือเข้ามาเป็นการช่ัวคราวและต่ออายุสัญญาประกัน ดังต่อไปนี้ ค าร้องขอต่ออายุ
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สัญญาประกัน ต้นฉบับใบขนสินค้าพิเศษ ส าเนาทะเบียนเรือ ส าเนาหนังสือเดินทางพร้อมหน้าท่ีมีการ
ประทับตราเดินทางเข้าออก กรณีเจ้าของเรือมิได้เป็นผู้น าของเข้ามาด้วยตนเอง จะต้องมีหนังสือมอบ
อ านาจจากเจ้าของเรือพร้อมแสดงบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบ
อ านาจลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง และเอกสารอื่น  ๆ เช่น หนังสือรับรองการซ่อมเรือ หรือ
หนังสือรับรองการจอดเรือจากมารีน่า หรือแผนท่ีแสดงพิกัดต าแหน่งท่ีจอดเรือ เมื่อครบก าหนดตามท่ี
ระบุไว้ในสัญญาประกัน หากผู้น าของเข้าไม่ได้น าเรือส่งกลับออกไป กรมศุลกากรจะบังคับสัญญา
ประกันเต็มตามจ านวนท่ีก าหนดไว้ เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้น าของเข้าน าเรือส่งกลับออกไปไม่ทันภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในสัญญาประกัน โดยไม่มีเจตนาฝ่าฝืนการปฏิบั ติตามสัญญาประกันนั้น กรม
ศุลกากรจะปรับฐานผิดสัญญาประกันวันละ 1,000 บาท นับจากวันท่ีครบก าหนดในสัญญาประกัน 
ท้ังนี้ ไม่เกิน 10,000 บาท กรณีนี้ท าให้ผู้น าของเข้าประสบปัญหาเกี่ยวกับการยื่นเอกสาร สังเกตได้
จากการเรียกเอกสารบางเอกสาร ซ้ าซ้อนกับการปฏิบัติพิธีการขาเข้า เช่น ส าเนาทะเบียนเรือ เป็นต้น 
ท าให้ผู้น าของเข้าบางรายตัดสินใจให้กรมศุลกากรคิดค่าปรับสัญญาประกันเต็มจ านวน มากกว่า
การด าเนินการปฏิบัติพิธีการท่ีถูกต้องหรือว่าจ้างผู้ด าเนินการแทน ถึงแม้ว่าจะมีสัญญาประกันท่ีได้ท า
ไว้กับกรมศุลกากรแล้ว ผู้น าของเข้าก็ไม่เกรงกลัวในการยึดเงินประกันเต็มจ านวนแต่อย่างใด  

อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไม่
เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้นท่ีได้รบัผลกระทบจากเหตุดังกล่าว แต่ยังรวมไปถึงประเทศมาเลเซีย โดย
ประเทศมาเลเซียถือเป็นประเทศท่ีอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และติดต่อกับประเทศไทย 
ซึ่งหากผู้น าของเข้าจะเข้ามาหรือออกจากประเทศไทยได้จ าเป็นต้องผ่านประเทศมาเลเซีย ส่งผลให้
ปัจจุบันผู้น าของเข้าไม่สามารถน าเรือส าราญและกีฬาออกนอกราชอาณาจักรไทยได้ ส าหรับการ
ปฏิบัติพิธีการทางศุลกากรเกี่ยวกับการน าเข้าเรือส าราญและกีฬาของประเทศมาเลเซีย มีหน่วยงานท่ี
ควบคุมและดูแล ช่ือว่า The Malaysian Marine Department โดยประเทศมาเลเซียมีการปฏิบัติพิธี
การศุลกากรเกี่ยวกับการน าเข้าเรือส าราญและกีฬาคล้ายประเทศไทย ได้แก่ ต้องมีการตรวจจาก
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ท้ังจากศุลกากรที่ดูในเรื่องของสินค้าต้องห้ามต้องก ากัด และต ารวจตรวจคนเข้า
เมืองเกี่ยวกับเอกสารการเข้าประเทศ อีกท้ัง ยังไม่มีการเรียกเก็บภาษีอากรจากเรือที่ใช้ธงต่างประเทศ 
ส าหรับการจดทะเบียนเรือยังคงต้องใช้การยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานเช่นกัน ซึ่งด าเนินการ
โดย The Langkawi International Yacht Registry ภายใต้การควบคุมของ The Malaysian Marine 
Department จึงสังเกตได้ว่าแนวทางการปฏิบัติพิธีการศุลกากรเกี่ยวกับเรือส าราญและกีฬาเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน เพราะแต่ละประเทศต้องการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ซึ่งเป็นหัวใจ
หลักของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

จากปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยมีความเช่ือว่า ภาครัฐควรมีการบริหารจัดการตามแนวคิดการบริการ
สาธารณะแนวใหม่ (New Public Service: NPS) ซึ่งให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมแบบประชาธิปไตย 
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กล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเน้นให้ภาครัฐต้องรับผิดชอบต่อกฎหมายและจริยธรรม และค่านิยมท่ีให้บริการ
ประชาชนะในฐานะพลเมือง ซึ่งโดยปัจจุบันผู้วิจัยประกอบอาชีพข้าราชการ ด ารงต าแหน่งพนักงาน
ศุลกากร ผู้ปฏิบัติงาน ณ ด่านศุลกากรกระบี่ ซึ่งเป็นด่านศุลกากรท่าน าเข้าและส่งออก เรือส าราญและ
กีฬา ส านักงานศุลกากรภาค 5 เล็งเห็นถึงปัญหาด้านระบบงานการปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือส าราญ
และกีฬา 2 ประการ ได้แก่ ประการแรก ผู้น าของเข้าไม่สามารถน าเรือออกจากราชอาณาจักรไทยได้ 
และไม่มีความสะดวกในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร อาทิ การแสดงเอกสารประกอบการขยายก าหนด
ระยะเวลาการน าเรือเข้ามาเป็นการช่ัวคราวและต่ออายุสัญญาประกัน วิธีการติดต่อส่ือสารกับ
ผู้ปฏิบัติงานระบบงานการปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือและกีฬา ประการท่ีสอง คือ ผู้ปฏิบัติงานไม่
สามารถอนุมัติและอนุญาตการยื่นเอกสารกรณีผู้น าของเข้าแสดงเอกสารประกอบไม่ถูกต้องและ
ครบถ้วนตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ได้ เหตุท่ีเป็นเช่นนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ียังไม่มีแนวโน้มการคล่ีคลายเป็นไปในแนวทางท่ีดี จึงอาจส่งผลท าให้
ภาพลักษณ์การอ านวยความสะดวกทางการค้าและระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อนานาชาติ 
เป็นไปในทางที่ไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากปัญหาข้างต้น ส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจของผู้น า
ของเข้า แต่อาจเกิดจากระบบงานท่ีไม่ตอบสนองต่อผู้รับบริการ  

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้เครื่องมือการท าวิจัยในลักษณะ
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) น ามาแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยมีกลุ่มผู้มี
ส ่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) และสถานท่ีการปฏิบัติพิธีการทางศุลกากรท่ีเฉพาะเจาะจง 
เหมาะสมในการระดมความคิดรวมกลุ่ม เพื่อแก้ไขปัญหาระบบงานการปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือ
ส าราญและกีฬา ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 สามารถสะท้อนให้เห็นถึง
ปัญหาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบงานได้อย่างชัดเจน น าไปสู่การแก้ไขปัญหาระบบงานและ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการท่ีตรงจุดต่อไป ท้ังนี้ ผู้วิจัยเห็นว่าหากแก้ไขปัญหา
ระบบงานดังกล่าวได้จะสามารถอ านวยความสะดวกต่อผู้น าของเข้าและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน และ
ตอบโจทย์วิสัยทัศน์และเป้าหมายของกรมศุลกากร รวมไปถึงการท่องเท่ียวของประเทศไทย ส่งเสริม
ให้มีจ านวนนักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาท่องเท่ียว ส่งผลให้ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่ม
มากขึ้น 
 

ค าถามการวิจัย 
 

1)  ปัญหาของระบบงานการปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือส าราญและกีฬา ช่วงก่อนสถานการณ์ 
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 มีสาเหตุจากอะไร  
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2)  แนวทางการแก้ไขปัญหาระบบงานการปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือส าราญและกีฬา  
ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปฏิบัติได้จริง ควรเป็นเช่นไร 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
1)  เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหาระบบงานการปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือส าราญและกีฬา  

ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
2)  เพื่อสร้างแบบจ าลองเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาระบบงานการปฏิบัติพิธีการส าหรับ  

เรือส าราญและกีฬา ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปฏิบัติได้จริง  
3)  เพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาระบบงานการปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือส าราญ

และกีฬา ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปฏิบัติได้จริง 
 

วิธีการศึกษาและการด าเนินกิจกรรมการเรยีนรู้จากการปฏิบัติ 
 

ขอบเขตระยะเวลาการศึกษา ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 จนถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2564  

การวางแผนการศึกษา 
ขั้นตอนท่ี 1 การรวบรวมข้อมูล จะด าเนินการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ ข้อมูลการน าเข้า

เรือส าราญและกีฬา ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 จนถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็น 
ห้วงระยะเวลาการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย 
เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์ปัญหาระบบงานการปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือส าราญและกีฬา
กรณีศึกษาด่านศุลกากรกระบี่ 

ขั้นตอนท่ี 2 การเตรียมข้อมูล หลังจากได้ข้อมูลแล้วจะน าข้อมูลมาประมวลผล โดยใช้ 
Microsoft Excel เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการน าเข้าเรือส าราญและกีฬา โดยจะน าเสนอใน
รูปแบบแผนภูมิวงกลม 

ขั้นตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยจะวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบงานการปฏิบัติพิธีการ
ส าหรับเรือส าราญและกีฬา ข้อมูลการน าเข้าเรือส าราญและกีฬา เพื่อหาสาเหตุของปัญหา โดยแสดง 
ในรูปแบบของแผนภูมิก้างปลา เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาระบบงานการปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือส าราญ 
และกีฬา และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ 



169168 

 

กล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเน้นให้ภาครัฐต้องรับผิดชอบต่อกฎหมายและจริยธรรม และค่านิยมท่ีให้บริการ
ประชาชนะในฐานะพลเมือง ซึ่งโดยปัจจุบันผู้วิจัยประกอบอาชีพข้าราชการ ด ารงต าแหน่งพนักงาน
ศุลกากร ผู้ปฏิบัติงาน ณ ด่านศุลกากรกระบี่ ซึ่งเป็นด่านศุลกากรท่าน าเข้าและส่งออก เรือส าราญและ
กีฬา ส านักงานศุลกากรภาค 5 เล็งเห็นถึงปัญหาด้านระบบงานการปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือส าราญ
และกีฬา 2 ประการ ได้แก่ ประการแรก ผู้น าของเข้าไม่สามารถน าเรือออกจากราชอาณาจักรไทยได้ 
และไม่มีความสะดวกในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร อาทิ การแสดงเอกสารประกอบการขยายก าหนด
ระยะเวลาการน าเรือเข้ามาเป็นการช่ัวคราวและต่ออายุสัญญาประกัน วิธีการติดต่อส่ือสารกับ
ผู้ปฏิบัติงานระบบงานการปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือและกีฬา ประการท่ีสอง คือ ผู้ปฏิบัติงานไม่
สามารถอนุมัติและอนุญาตการยื่นเอกสารกรณีผู้น าของเข้าแสดงเอกสารประกอบไม่ถูกต้องและ
ครบถ้วนตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ได้ เหตุท่ีเป็นเช่นนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ียังไม่มีแนวโน้มการคล่ีคลายเป็นไปในแนวทางท่ีดี จึงอาจส่งผลท าให้
ภาพลักษณ์การอ านวยความสะดวกทางการค้าและระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อนานาชาติ 
เป็นไปในทางที่ไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากปัญหาข้างต้น ส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจของผู้น า
ของเข้า แต่อาจเกิดจากระบบงานท่ีไม่ตอบสนองต่อผู้รับบริการ  

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้เครื่องมือการท าวิจัยในลักษณะ
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) น ามาแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยมีกลุ่มผู้มี
ส ่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) และสถานท่ีการปฏิบัติพิธีการทางศุลกากรท่ีเฉพาะเจาะจง 
เหมาะสมในการระดมความคิดรวมกลุ่ม เพื่อแก้ไขปัญหาระบบงานการปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือ
ส าราญและกีฬา ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 สามารถสะท้อนให้เห็นถึง
ปัญหาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบงานได้อย่างชัดเจน น าไปสู่การแก้ไขปัญหาระบบงานและ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการท่ีตรงจุดต่อไป ท้ังนี้ ผู้วิจัยเห็นว่าหากแก้ไขปัญหา
ระบบงานดังกล่าวได้จะสามารถอ านวยความสะดวกต่อผู้น าของเข้าและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน และ
ตอบโจทย์วิสัยทัศน์และเป้าหมายของกรมศุลกากร รวมไปถึงการท่องเท่ียวของประเทศไทย ส่งเสริม
ให้มีจ านวนนักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาท่องเท่ียว ส่งผลให้ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่ม
มากขึ้น 
 

ค าถามการวิจัย 
 

1)  ปัญหาของระบบงานการปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือส าราญและกีฬา ช่วงก่อนสถานการณ์ 
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 มีสาเหตุจากอะไร  
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2)  แนวทางการแก้ไขปัญหาระบบงานการปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือส าราญและกีฬา  
ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปฏิบัติได้จริง ควรเป็นเช่นไร 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
1)  เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหาระบบงานการปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือส าราญและกีฬา  

ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
2)  เพื่อสร้างแบบจ าลองเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาระบบงานการปฏิบัติพิธีการส าหรับ  

เรือส าราญและกีฬา ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปฏิบัติได้จริง  
3)  เพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาระบบงานการปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือส าราญ

และกีฬา ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปฏิบัติได้จริง 
 

วิธีการศึกษาและการด าเนินกิจกรรมการเรยีนรู้จากการปฏิบัติ 
 

ขอบเขตระยะเวลาการศึกษา ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 จนถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2564  

การวางแผนการศึกษา 
ขั้นตอนท่ี 1 การรวบรวมข้อมูล จะด าเนินการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ ข้อมูลการน าเข้า

เรือส าราญและกีฬา ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 จนถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็น 
ห้วงระยะเวลาการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย 
เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์ปัญหาระบบงานการปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือส าราญและกีฬา
กรณีศึกษาด่านศุลกากรกระบี่ 

ขั้นตอนท่ี 2 การเตรียมข้อมูล หลังจากได้ข้อมูลแล้วจะน าข้อมูลมาประมวลผล โดยใช้ 
Microsoft Excel เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการน าเข้าเรือส าราญและกีฬา โดยจะน าเสนอใน
รูปแบบแผนภูมิวงกลม 

ขั้นตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยจะวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบงานการปฏิบัติพิธีการ
ส าหรับเรือส าราญและกีฬา ข้อมูลการน าเข้าเรือส าราญและกีฬา เพื่อหาสาเหตุของปัญหา โดยแสดง 
ในรูปแบบของแผนภูมิก้างปลา เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาระบบงานการปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือส าราญ 
และกีฬา และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ 
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ขั้นตอนท่ี 4 การแสดงผลข้อมูล จะแสดงผลลัพธ์ท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอใน
รูปแบบแผนภูมิ เพื่อง่ายต่อความเข้าใจและการน าไปประยุกต์ใช้ ส าหรับการแก้ไขปัญหาระบบงาน
การปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือส าราญและกีฬา ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 โดยจะน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลเข้าสู่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเพื่อเรียนรู้จากการปฏิบัติน าไปวิเคราะห์
สาเหตุและการแก้ไขปัญหาต่อไป 

ขั้นตอนท่ี 5 การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติ โดยน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลท้ังหมด 
และสาเหตุของปัญหาต่างๆ ท่ีได้จากแผนภูมิก้างปลาโดยแบ่งเป็นกลุ่มข้อมูล และท าความเข้าใจ
สาเหตุท่ีท าให้เกิดปัญหานั้นๆ ว่ามีปัญหาใดบ้าง จากนั้นน ามาวิเคราะห์วิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  
ของกลุ่ม จนกระท่ังได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมว่าควรจะใช้วิธีการใดมาด าเนินการ
เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้ 

แผนการด าเนินการประยุกต์การเรียนรู้เพื่อการปฏิบัติ (Action Learning: AL) 
การจัดท ากิจกรรมกลุ่มการประยุกต์การเรียนรู้สู่การปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาระบบงานการ

ปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือส าราญและกีฬา ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
โดยจะเริ่มจากกระบวนการด าเนินกิจกรรมการคัดเลือกกลุ่มสมาชิก จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการ
ประชุม เพื่อหาแนวทางจนถึงได้ข้อสรุปเพื่อขับเคล่ือนไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งสมาชิกในกลุ่มคัดเลือกมาจาก
ตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้อ านวยการส่วนบริการศุลกากร หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรท่ี 1 
หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร นักวิชาการ
ศุลกากรปฏิบัติการ (หัวหน้าผลัดท่ี 2) ผู้น าของเข้าหรือผู้ประกอบการมารีน่า มีข้ันตอนดังนี้ 

ขั้นตอนการเตรียมการ  
การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาระบบงานการปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือ

ส าราญและกีฬา ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ต้องคัดเลือกสมาชิกกลุ่ม  
ซึ่งต้องเป็นบุคคลท่ีมีส่วนได้เสีย แบ่งออกเป็นผู้ให้บริการ ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรท่ี 1 
หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร นักวิชาการ
ศุลกากรปฏิบัติการ (หัวหน้าผลัดท่ี 2) และผู้รับบริการ ได้แก่ ผู้น าของเข้าหรือผู้ประกอบการมารีน่า 

ขั้นตอนประเด็นการเรียนรู้ 
โดยน าความรู้จากการวิเคราะห์ข้อมูลการน าเข้าเรือส าราญและกีฬา และจ านวนครั้ง  

การขยายระยะเวลาการน าเข้าช่ัวคราวและต่ออายุสัญญาประกัน ซึ่งท าให้พบว่าระบบงานการปฏิบัติ
พิธีการส าหรับเรือส าราญและกีฬา ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ขาดประสิทธิภาพการให้บริการด้านช่องทางการติดต่อส่ือสารกับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน และจ านวน
หลักฐานและเอกสารซ้ าซ้อน จึงใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาระบบงานการปฏิบัติ
พิธีการส าหรับเรือส าราญและกีฬา ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

171 

 

ขั้นตอนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
ขั้นตอนท่ี 1 จัดให้มีการประชุมสมาชิกกลุ่มจ านวน 3 ครั้ง โดยการใช้กระบวนการเรียนรู้จาก

การปฏิบัติ (Action Learning) ดังนี้ 
1)  ประชุมครั้งท่ี 1 วันท่ี 6 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมพระยาคงคาธราธิบดี ด่านศุลกากร

กระบี่ หรือเทคโนโลยีระบบติดต่อส่ือสารทางไกล 
2)  ประชุมครั้งท่ี 2 วันท่ี 13 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมพระยาคงคาธราธิบดี ด่านศุลกากร

กระบี ่หรือเทคโนโลยีระบบติดต่อส่ือสารทางไกล 
3)  ประชุมครั้งท่ี 3 วันท่ี 27 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมพระยาคงคาธราธิบดี ด่านศุลกากร

กระบี่ หรือเทคโนโลยีระบบติดต่อส่ือสารทางไกล 

ตารางท่ี 1  ก าหนดการประชุมและส่ิงท่ีคาดหวัง 
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ขั้นตอนท่ี 4 การแสดงผลข้อมูล จะแสดงผลลัพธ์ท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอใน
รูปแบบแผนภูมิ เพื่อง่ายต่อความเข้าใจและการน าไปประยุกต์ใช้ ส าหรับการแก้ไขปัญหาระบบงาน
การปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือส าราญและกีฬา ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 โดยจะน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลเข้าสู่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเพื่อเรียนรู้จากการปฏิบัติน าไปวิเคราะห์
สาเหตุและการแก้ไขปัญหาต่อไป 

ขั้นตอนท่ี 5 การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติ โดยน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลท้ังหมด 
และสาเหตุของปัญหาต่างๆ ท่ีได้จากแผนภูมิก้างปลาโดยแบ่งเป็นกลุ่มข้อมูล และท าความเข้าใจ
สาเหตุท่ีท าให้เกิดปัญหานั้นๆ ว่ามีปัญหาใดบ้าง จากนั้นน ามาวิเคราะห์วิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  
ของกลุ่ม จนกระท่ังได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมว่าควรจะใช้วิธีการใดมาด าเนินการ
เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้ 

แผนการด าเนินการประยุกต์การเรียนรู้เพื่อการปฏิบัติ (Action Learning: AL) 
การจัดท ากิจกรรมกลุ่มการประยุกต์การเรียนรู้สู่การปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาระบบงานการ

ปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือส าราญและกีฬา ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
โดยจะเริ่มจากกระบวนการด าเนินกิจกรรมการคัดเลือกกลุ่มสมาชิก จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการ
ประชุม เพื่อหาแนวทางจนถึงได้ข้อสรุปเพื่อขับเคล่ือนไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งสมาชิกในกลุ่มคัดเลือกมาจาก
ตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้อ านวยการส่วนบริการศุลกากร หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรท่ี 1 
หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร นักวิชาการ
ศุลกากรปฏิบัติการ (หัวหน้าผลัดท่ี 2) ผู้น าของเข้าหรือผู้ประกอบการมารีน่า มีข้ันตอนดังนี้ 

ขั้นตอนการเตรียมการ  
การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาระบบงานการปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือ

ส าราญและกีฬา ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ต้องคัดเลือกสมาชิกกลุ่ม  
ซึ่งต้องเป็นบุคคลท่ีมีส่วนได้เสีย แบ่งออกเป็นผู้ให้บริการ ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรท่ี 1 
หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร นักวิชาการ
ศุลกากรปฏิบัติการ (หัวหน้าผลัดท่ี 2) และผู้รับบริการ ได้แก่ ผู้น าของเข้าหรือผู้ประกอบการมารีน่า 

ขั้นตอนประเด็นการเรียนรู้ 
โดยน าความรู้จากการวิเคราะห์ข้อมูลการน าเข้าเรือส าราญและกีฬา และจ านวนครั้ง  

การขยายระยะเวลาการน าเข้าช่ัวคราวและต่ออายุสัญญาประกัน ซึ่งท าให้พบว่าระบบงานการปฏิบัติ
พิธีการส าหรับเรือส าราญและกีฬา ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ขาดประสิทธิภาพการให้บริการด้านช่องทางการติดต่อส่ือสารกับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน และจ านวน
หลักฐานและเอกสารซ้ าซ้อน จึงใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาระบบงานการปฏิบัติ
พิธีการส าหรับเรือส าราญและกีฬา ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

171 

 

ขั้นตอนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
ขั้นตอนท่ี 1 จัดให้มีการประชุมสมาชิกกลุ่มจ านวน 3 ครั้ง โดยการใช้กระบวนการเรียนรู้จาก

การปฏิบัติ (Action Learning) ดังนี้ 
1)  ประชุมครั้งท่ี 1 วันท่ี 6 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมพระยาคงคาธราธิบดี ด่านศุลกากร

กระบี่ หรือเทคโนโลยีระบบติดต่อส่ือสารทางไกล 
2)  ประชุมครั้งท่ี 2 วันท่ี 13 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมพระยาคงคาธราธิบดี ด่านศุลกากร

กระบี ่หรือเทคโนโลยีระบบติดต่อส่ือสารทางไกล 
3)  ประชุมครั้งท่ี 3 วันท่ี 27 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมพระยาคงคาธราธิบดี ด่านศุลกากร

กระบี่ หรือเทคโนโลยีระบบติดต่อส่ือสารทางไกล 

ตารางท่ี 1  ก าหนดการประชุมและส่ิงท่ีคาดหวัง 
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ขั้นตอนท่ี 2 การก าหนดประเด็น 
1)  ประเด็นขั้นตอนระบบงานการปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือส าราญและกีฬา  
2)  ร่วมกันระดมความคิดวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา 
3)  น าผลการวิเคราะห์มาจัดท าวิธีการแก้ไขปัญหา 
4)  ร่วมกันจัดวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีได้จากการวิเคราะห์ โดยจัดท าเป็นขั้นตอนและแนว

ทางการปฏิบัติท่ีชัดเจน 
ขั้นตอนท่ี 3 ให้สมาชิกกลุ่มแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 
ขั้นตอนท่ี 4 การจัดท ารายงาน 
1)  สรุปสาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาแต่ละสาเหตุโดยการประยุกต์การเรียนรู้จาก

การปฏิบัติ 
2)  ให้ข้อเสนอแนะ 
3)  การให้ข้อมูลป้อนกลับอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

ผลการด าเนินกิจกรรมและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาระบบงานการปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือส าราญและกีฬา ช่วง
สถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีศึกษาด่านศุลกากรกระบี่ 

การประชุมครั้งท่ี 1/2564  วันท่ี 6 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมพระยาคงคาธราธิบดี  
ด่านศุลกากรกระบี่ จัดขึ้นเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการท าวิจัย และอธิบายความหมาย ความส าคัญ  
ของกระบวนการและประโยชน์ของการเรียนรู้จากการปฏิบัติให้สมาชิกกลุ่มรับทราบ โดยการคัดเลือก
สมาชิกกลุ่มจะคัดเลือกจากผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ ประกอบไปด้วย หัวหน้าฝ่าย
บริการศุลกากรท่ี 1 เป็นผู้ควบคุมและก ากับดูแลฝ่ายงานน าเข้า หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม  
เป็นผู้ควบคุมและก ากับดูแลฝ่ายการจับกุมกรณีลักลอบและหลีกเล่ียงภาษีอากร หรือผิดกฎหมาย
ศุลกากรและอื่นๆ ท่ีก าหนด หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากรเป็นผู้ควบคุมและดูแลฝ่าย
ตรวจสอบหลังการตรวจปล่อยสินค้า โดยมีหัวหน้าผลัด 2 เป็นเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานจริง และ
ผู้ใช้บริการ จ านวน 2 ท่าน แบ่งเป็นผู้น าของเข้า และผู้ประกอบการมารีน่า โดยเป้าหมายของการ
ประชุมครั้งนี้ต้องการให้ สมาชิกกลุ่มเห็นปัญหา และยอมรับว่ามีปัญหาเกิดขึ้นจริง เข้าใจความหมาย 
ความส าคัญของกระบวนการและประโยชน์ของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ และให้สมาชิกกลับไป
ทบทวนการท างานท่ีเกี่ยวข้องกับตนเองเพื่อหาสาเหตุของปัญหา เบื้องต้นสมาชิกกลุ่มส่วนของ
ผู้ใช้บริการได้เสนอปัญหาในเรื่องของการไม่สามารถปฏิบัติพิธีการศุลกากรด้วยตนเองได้ เนื่องจากติด
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สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เช่น การจัดท าใบขนสินค้าพิเศษ และการ
ต่อขยายอายุสัญญาประกัน เป็นต้น 

ระดมความคิดหาสาเหตุและกระบวนการการให้บริการที่ไม่เกิดคุณค่าท่ีส่งผลต่อปัญหา
ระบบงานการปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือส าราญและกีฬา ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 กรณีศึกษาด่านศุลกากรกระบี่ 

การประชุมครั้งท่ี 2/2564  วันท่ี 13 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมพระยาคงคาธราธิบดี 
ด่านศุลกากรกระบี่ จัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกกลุ่มมีโอกาสอธิบายการท างานของตนเอง และรับทราบ
ปัญหาของส่วนงานของผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมสรุปผลถึงสาเหตุ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไข 
โดยมีเป้าหมายให้สมาชิกเข้าใจกระบวนการท างานของระบบงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ท าให้เกิด
การตระหนักและเห็นอกเห็นใจผู้ปฏิบัติงานส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และร่วมหาสาเหตุและเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างยั่งยืน จากการระดมความคิดของสมาชิกกลุ่ม พบว่า ต้นตอของ
ปัญหาท่ีท าให้เกิดปัญหาระบบงานการปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือส าราญและกีฬา ช่วงสถานการณ์แพร่
ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 คือ ผู้น าของเข้าไม่สามารถน าเรือออกนอกอาณาจักรไทยไม่ได้ 
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ประเทศข้างเคียงท่ีติดต่อ
กับประเทศไทยปิดประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซีย ท าให้ต้องมีกระบวนการปฏิบัติพิธีการทางศุลกากร
เพื่อการขอขยายอายุและท าสัญญา ตามกฎหมายศุลกากรและอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงผู้น าของเข้า
บางส่วนเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่มีความสะดวกหรือติดขัดปัญหาบางประการ 
ท าให้ไม่สามารถจัดท าใบขนสินค้าพิเศษได้ ดังนั้น สาเหตุปัญหาท่ีแท้จริง คือ ระบบงานการปฏิบัติพิธี
การส าหรับเรือส าราญและกีฬา ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไม่
ตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ สมาชิกกลุ่มจึงได้คิดค้นหาสาเหตุหลักและสาเหตุรอง แสดงดังรูปภาพท่ี 1 
ในรูปแบบของแผนภูมิก้างปลาแสดงผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Root Cause Analysis) ดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 1  แผนภูมิก้างปลาแสดงผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Root Cause Analysis) 
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ขั้นตอนท่ี 2 การก าหนดประเด็น 
1)  ประเด็นขั้นตอนระบบงานการปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือส าราญและกีฬา  
2)  ร่วมกันระดมความคิดวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา 
3)  น าผลการวิเคราะห์มาจัดท าวิธีการแก้ไขปัญหา 
4)  ร่วมกันจัดวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีได้จากการวิเคราะห์ โดยจัดท าเป็นขั้นตอนและแนว

ทางการปฏิบัติท่ีชัดเจน 
ขั้นตอนท่ี 3 ให้สมาชิกกลุ่มแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 
ขั้นตอนท่ี 4 การจัดท ารายงาน 
1)  สรุปสาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาแต่ละสาเหตุโดยการประยุกต์การเรียนรู้จาก

การปฏิบัติ 
2)  ให้ข้อเสนอแนะ 
3)  การให้ข้อมูลป้อนกลับอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

ผลการด าเนินกิจกรรมและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาระบบงานการปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือส าราญและกีฬา ช่วง
สถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีศึกษาด่านศุลกากรกระบี่ 

การประชุมครั้งท่ี 1/2564  วันท่ี 6 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมพระยาคงคาธราธิบดี  
ด่านศุลกากรกระบี่ จัดขึ้นเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการท าวิจัย และอธิบายความหมาย ความส าคัญ  
ของกระบวนการและประโยชน์ของการเรียนรู้จากการปฏิบัติให้สมาชิกกลุ่มรับทราบ โดยการคัดเลือก
สมาชิกกลุ่มจะคัดเลือกจากผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ ประกอบไปด้วย หัวหน้าฝ่าย
บริการศุลกากรท่ี 1 เป็นผู้ควบคุมและก ากับดูแลฝ่ายงานน าเข้า หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม  
เป็นผู้ควบคุมและก ากับดูแลฝ่ายการจับกุมกรณีลักลอบและหลีกเล่ียงภาษีอากร หรือผิดกฎหมาย
ศุลกากรและอื่นๆ ท่ีก าหนด หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากรเป็นผู้ควบคุมและดูแลฝ่าย
ตรวจสอบหลังการตรวจปล่อยสินค้า โดยมีหัวหน้าผลัด 2 เป็นเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานจริง และ
ผู้ใช้บริการ จ านวน 2 ท่าน แบ่งเป็นผู้น าของเข้า และผู้ประกอบการมารีน่า โดยเป้าหมายของการ
ประชุมครั้งนี้ต้องการให้ สมาชิกกลุ่มเห็นปัญหา และยอมรับว่ามีปัญหาเกิดขึ้นจริง เข้าใจความหมาย 
ความส าคัญของกระบวนการและประโยชน์ของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ และให้สมาชิกกลับไป
ทบทวนการท างานท่ีเกี่ยวข้องกับตนเองเพื่อหาสาเหตุของปัญหา เบื้องต้นสมาชิกกลุ่มส่วนของ
ผู้ใช้บริการได้เสนอปัญหาในเรื่องของการไม่สามารถปฏิบัติพิธีการศุลกากรด้วยตนเองได้ เนื่องจากติด
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สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เช่น การจัดท าใบขนสินค้าพิเศษ และการ
ต่อขยายอายุสัญญาประกัน เป็นต้น 

ระดมความคิดหาสาเหตุและกระบวนการการให้บริการที่ไม่เกิดคุณค่าที่ส่งผลต่อปัญหา
ระบบงานการปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือส าราญและกีฬา ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 กรณีศึกษาด่านศุลกากรกระบี่ 

การประชุมครั้งท่ี 2/2564  วันท่ี 13 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมพระยาคงคาธราธิบดี 
ด่านศุลกากรกระบ่ี จัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกกลุ่มมีโอกาสอธิบายการท างานของตนเอง และรับทราบ
ปัญหาของส่วนงานของผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมสรุปผลถึงสาเหตุ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไข 
โดยมีเป้าหมายให้สมาชิกเข้าใจกระบวนการท างานของระบบงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ท าให้เกิด
การตระหนักและเห็นอกเห็นใจผู้ปฏิบัติงานส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และร่วมหาสาเหตุและเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างยั่งยืน จากการระดมความคิดของสมาชิกกลุ่ม พบว่า ต้นตอของ
ปัญหาท่ีท าให้เกิดปัญหาระบบงานการปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือส าราญและกีฬา ช่วงสถานการณ์แพร่
ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 คือ ผู้น าของเข้าไม่สามารถน าเรือออกนอกอาณาจักรไทยไม่ได้ 
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ประเทศข้างเคียงท่ีติดต่อ
กับประเทศไทยปิดประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซีย ท าให้ต้องมีกระบวนการปฏิบัติพิธีการทางศุลกากร
เพื่อการขอขยายอายุและท าสัญญา ตามกฎหมายศุลกากรและอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงผู้น าของเข้า
บางส่วนเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่มีความสะดวกหรือติดขัดปัญหาบางประการ 
ท าให้ไม่สามารถจัดท าใบขนสินค้าพิเศษได้ ดังนั้น สาเหตุปัญหาท่ีแท้จริง คือ ระบบงานการปฏิบัติพิธี
การส าหรับเรือส าราญและกีฬา ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไม่
ตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ สมาชิกกลุ่มจึงได้คิดค้นหาสาเหตุหลักและสาเหตุรอง แสดงดังรูปภาพท่ี 1 
ในรูปแบบของแผนภูมิก้างปลาแสดงผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Root Cause Analysis) ดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 1  แผนภูมิก้างปลาแสดงผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Root Cause Analysis) 
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จากภาพท าให้ทราบว่า สาเหตุหลักท่ีท าให้เกิดปัญหาระบบงานการปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือ
ส าราญและกีฬา ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กรณีศึกษาด่านศุลกากร
กระบี่ ประกอบไปด้วย 4 สาเหตุหลัก ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานและผู้น าของเข้า (Man) 
กระบวนการท างาน (Method) เครื่องมืออุปกรณ์อ านวยความสะดวก (Material) และสภาพแวดล้อม 
(Environment) โดยสามารถแบ่งสาเหตุหลักออกเป็นสาเหตุรองแต่ละประเภท ดังต่อไปนี้ 

1)  สาเหตุท่ีเกิดจากเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานและผู้น าของเข้า (Man) 
 (1)  ความช านาญของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากเจ้าหน้าไม่ได้ท างานเฉพาะ

ระบบงานปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือส าราญและกีฬาเท่านั้น แต่ยังคงหมุนเวียนไปตามเวรท่ีได้รับมอบ
ในการปฏิบัติงานหน้าท่ีอื่น ๆ เช่น การปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายกรมศุลกากรและอ่ืน ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง การปฏิบัติพิธีการทางท่าอากาศยานนานาชาติ จึงไม่มีความช านาญเฉพาะเจาะจง 

 (2)  แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานถึงแม้จะเป็นไปในทิศทางเดียวกับ
ท่ีกฎหมายได้ก าหนดและให้อ านาจไว้ แต่การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานมีความแตกต่างใน
การให้บริการแก่ผู้น าของเข้า ท าให้เกิดข้ออ้างของผู้น าของเข้า ส่งผลให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานเกิด
ความคับข้องใจในการปฏิบัติงาน 

 (3)  ผู้น าของเข้าไม่ได้รับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการท่ีเป็น
ปัจจุบัน จึงท าให้การรับรู้เกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายล่าช้า ส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติพิธีการศุลกากร จึงท าให้บางครั้งเกิดการกระทบกระท่ังระหว่างเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานและผู้น า
ของเข้า 

2)  สาเหตุท่ีเกิดจากกระบวนการท างาน (Method) 
 (1)  การรอคอยเวลาการด าเนินการของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
 (2)  ความซ้ าซ้อนและความครบถ้วนของเอกสารในการพิจารณาของเจ้าหน้าท่ี

ผู้ปฏิบัติงาน ท้ังนี้ อาจเกิดจากกรณีเอกสารและหลักฐานบางประการไม่ครบถ้วน ท าให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถด าเนินการพิธีการศุลกากรแก่ผู้น าของเข้าได้ 

3)  สาเหตุท่ีเกิดจากเครื่องมืออุปกรณ์อ านวยความสะดวก (Material) 
 ด่านศุลกากรกระบี่ไม่มีช่องทางการส่ือสารอย่างเป็นทางการ (ระบบเทคโนโลยี) ระหว่าง

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานและผู้น าของเข้า ส่งผลให้ไม่การปฏิบัติพิธีการเกิดความล่าช้าหรือผิดพลาดได้สูง 
เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานไม่เห็นเอกสารและหลักฐานจริง ท าให้บางครั้งผู้น าของเข้าเสียเวลา
ต้องกลับไปจัดท าเอกสารและหลักฐานให้ครบถ้วน 
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4)  สาเหตุท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อม (Environment) 
 (1)  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 นอกจากจะท าให้เรือส าราญ

และกีฬาออกนอกราชอาณาจักรไทยไม่ได้ เนื่องจากประเทศข้างเคียงปิดประเทศแล้ว ยังส่งผลให้ 
การปฏิบัติพิธีการศุลกากรภายในราชอาณาจักรเกิดปัญหา เช่น การห้ามเดินทาง เป็นต้น 

 (2)  สถานท่ีจอดเรือเพื่อตรวจสอบของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งสาเหตุรองนี้จะส่งผล
เกี่ยวเนื่องถึงการเรียกหลักฐานและเอกสารเพิ่มเติมส าหรับการยืนยันการมีอยู่ของเรือส าราญและกีฬา 

โดยสมาชิกกลุ่มได้ระดมความคิดหากระบวนการที่ไม่เกิดคุณค่าในระบบงานการปฏิบัติ
พิธีการส าหรับเรือส าราญและกีฬา ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คือ 
การเรียกเอกสารและหลักฐานซ้ าซ้อน ท าให้เพิ่มกระบวนการการเตรียมเอกสารของผู้น าของเข้าโดย
ไม่จ าเป็น  

การระดมความคิดที่จะแก้ไขสาเหตุของปัญหาและปรับปรุงกระบวนการที่ไม่เกิดคุณค่า 
จากการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาสาเหตุหลัก สามารถจ าแนกออกเป็น 4 สาเหตุหลัก ได้แก่ 

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานและผู้น าของเข้า (Man) กระบวนการท างาน (Method) เครื่องมืออุปกรณ์
อ านวยความสะดวก (Material) และสภาพแวดล้อม (Environment) ซึ่งมีสาเหตุรองท้ังหมด 8 สาเหตุ 
ท้ังนี้ สมาชิกกลุ่มได้ระดมความคิดและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาระบบงานการปฏิบัติพิธีการ
ส าหรับเรือส าราญและกีฬา ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อจัดท าเป็น
แนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาสาเหตุหลักและเสนอแนวทางการแก้ไข 
 

ที่ กระบวนการที่ไม่เกิดคุณค่า การแก้ไข 
1 ความช านาญของเจ้าหน้าท่ี

ผู้ปฏิบัติงาน 
จัดอบรมโดยเชิญวิทยากรผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงานภายใน เพ่ือ
อธิบายข้ันตอนและระเบียบปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 

2 แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 

จัดอบรมโดยเชิญวิทยากรผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงานภายใน เพ่ือ
อธิบายข้ันตอนและระเบียบปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 

3 ผู้น าของเข้าไม่ได้รับการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการปฏิบัติพิธี
การที่เป็นปัจจุบัน 

ประชาสัมพันธ์และจัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้ข้ันตอนการ
ปฏิบัติพิธีการทางศุลกากรระบบงานการปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือ
ส าราญและกีฬา ผ่านระบบสารสนเทศช่องทางต่างๆ เช่น Line, 
Web site, และบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

4 การรอคอยเวลาการด าเนินการ 
ของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 

น าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการท างาน โดยเลือกรูปแบบของ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-mail มาใช้ เพราะมีการสื่อสาร 2 
ทางระหว่างเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานและผู้น าของเข้า 
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จากภาพท าให้ทราบว่า สาเหตุหลักท่ีท าให้เกิดปัญหาระบบงานการปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือ
ส าราญและกีฬา ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กรณีศึกษาด่านศุลกากร
กระบี่ ประกอบไปด้วย 4 สาเหตุหลัก ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานและผู้น าของเข้า (Man) 
กระบวนการท างาน (Method) เครื่องมืออุปกรณ์อ านวยความสะดวก (Material) และสภาพแวดล้อม 
(Environment) โดยสามารถแบ่งสาเหตุหลักออกเป็นสาเหตุรองแต่ละประเภท ดังต่อไปนี้ 

1)  สาเหตุท่ีเกิดจากเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานและผู้น าของเข้า (Man) 
 (1)  ความช านาญของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากเจ้าหน้าไม่ได้ท างานเฉพาะ

ระบบงานปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือส าราญและกีฬาเท่านั้น แต่ยังคงหมุนเวียนไปตามเวรท่ีได้รับมอบ
ในการปฏิบัติงานหน้าท่ีอื่น ๆ เช่น การปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายกรมศุลกากรและอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง การปฏิบัติพิธีการทางท่าอากาศยานนานาชาติ จึงไม่มีความช านาญเฉพาะเจาะจง 

 (2)  แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานถึงแม้จะเป็นไปในทิศทางเดียวกับ
ท่ีกฎหมายได้ก าหนดและให้อ านาจไว้ แต่การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานมีความแตกต่างใน
การให้บริการแก่ผู้น าของเข้า ท าให้เกิดข้ออ้างของผู้น าของเข้า ส่งผลให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานเกิด
ความคับข้องใจในการปฏิบัติงาน 

 (3)  ผู้น าของเข้าไม่ได้รับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการท่ีเป็น
ปัจจุบัน จึงท าให้การรับรู้เกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายล่าช้า ส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติพิธีการศุลกากร จึงท าให้บางครั้งเกิดการกระทบกระท่ังระหว่างเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานและผู้น า
ของเข้า 

2)  สาเหตุท่ีเกิดจากกระบวนการท างาน (Method) 
 (1)  การรอคอยเวลาการด าเนินการของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
 (2)  ความซ้ าซ้อนและความครบถ้วนของเอกสารในการพิจารณาของเจ้าหน้าท่ี

ผู้ปฏิบัติงาน ท้ังนี้ อาจเกิดจากกรณีเอกสารและหลักฐานบางประการไม่ครบถ้วน ท าให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถด าเนินการพิธีการศุลกากรแก่ผู้น าของเข้าได้ 

3)  สาเหตุท่ีเกิดจากเครื่องมืออุปกรณ์อ านวยความสะดวก (Material) 
 ด่านศุลกากรกระบี่ไม่มีช่องทางการส่ือสารอย่างเป็นทางการ (ระบบเทคโนโลยี) ระหว่าง

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานและผู้น าของเข้า ส่งผลให้ไม่การปฏิบัติพิธีการเกิดความล่าช้าหรือผิดพลาดได้สูง 
เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานไม่เห็นเอกสารและหลักฐานจริง ท าให้บางครั้งผู้น าของเข้าเสียเวลา
ต้องกลับไปจัดท าเอกสารและหลักฐานให้ครบถ้วน 
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4)  สาเหตุท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อม (Environment) 
 (1)  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 นอกจากจะท าให้เรือส าราญ

และกีฬาออกนอกราชอาณาจักรไทยไม่ได้ เนื่องจากประเทศข้างเคียงปิดประเทศแล้ว ยังส่งผลให้ 
การปฏิบัติพิธีการศุลกากรภายในราชอาณาจักรเกิดปัญหา เช่น การห้ามเดินทาง เป็นต้น 

 (2)  สถานท่ีจอดเรือเพื่อตรวจสอบของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งสาเหตุรองนี้จะส่งผล
เกี่ยวเนื่องถึงการเรียกหลักฐานและเอกสารเพิ่มเติมส าหรับการยืนยันการมีอยู่ของเรือส าราญและกีฬา 

โดยสมาชิกกลุ่มได้ระดมความคิดหากระบวนการที่ไม่เกิดคุณค่าในระบบงานการปฏิบัติ
พิธีการส าหรับเรือส าราญและกีฬา ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คือ 
การเรียกเอกสารและหลักฐานซ้ าซ้อน ท าให้เพิ่มกระบวนการการเตรียมเอกสารของผู้น าของเข้าโดย
ไม่จ าเป็น  

การระดมความคิดที่จะแก้ไขสาเหตุของปัญหาและปรับปรุงกระบวนการที่ไม่เกิดคุณค่า 
จากการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาสาเหตุหลัก สามารถจ าแนกออกเป็น 4 สาเหตุหลัก ได้แก่ 

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานและผู้น าของเข้า (Man) กระบวนการท างาน (Method) เครื่องมืออุปกรณ์
อ านวยความสะดวก (Material) และสภาพแวดล้อม (Environment) ซึ่งมีสาเหตุรองท้ังหมด 8 สาเหตุ 
ท้ังนี้ สมาชิกกลุ่มได้ระดมความคิดและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาระบบงานการปฏิบัติพิธีการ
ส าหรับเรือส าราญและกีฬา ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อจัดท าเป็น
แนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาสาเหตุหลักและเสนอแนวทางการแก้ไข 
 

ที่ กระบวนการที่ไม่เกิดคุณค่า การแก้ไข 
1 ความช านาญของเจ้าหน้าท่ี

ผู้ปฏิบัติงาน 
จัดอบรมโดยเชิญวิทยากรผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงานภายใน เพ่ือ
อธิบายข้ันตอนและระเบียบปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 

2 แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 

จัดอบรมโดยเชิญวิทยากรผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงานภายใน เพ่ือ
อธิบายข้ันตอนและระเบียบปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 

3 ผู้น าของเข้าไม่ได้รับการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการปฏิบัติพิธี
การที่เป็นปัจจุบัน 

ประชาสัมพันธ์และจัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้ข้ันตอนการ
ปฏิบัติพิธีการทางศุลกากรระบบงานการปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือ
ส าราญและกีฬา ผ่านระบบสารสนเทศช่องทางต่างๆ เช่น Line, 
Web site, และบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

4 การรอคอยเวลาการด าเนินการ 
ของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 

น าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการท างาน โดยเลือกรูปแบบของ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-mail มาใช้ เพราะมีการสื่อสาร 2 
ทางระหว่างเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานและผู้น าของเข้า 
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ที่ กระบวนการที่ไม่เกิดคุณค่า การแก้ไข 
5 ความซ้ าซ้อนและความครบถ้วน 

ของเอกสาร 
อ านวยความสะดวกโดยถ่ายส าเนาจากต้นฉบับ และน า
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการท างาน โดยเลือกรูปแบบของ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-mail มาใช้ เพราะมีการสื่อสาร 2 
ทางระหว่างเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานและผู้น าของเข้า 

6 ช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการ  
 

น าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการท างาน โดยเลือกรูปแบบของ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-mail มาใช้ เพราะมีการสื่อสาร 2 
ทางระหว่างเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานและผู้น าของเข้า 

7 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ไวรัส 
โคโรนา 2019 

น าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการท างาน โดยเลือกรูปแบบของ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-mail มาใช้ เพราะมีการสื่อสาร 2 
ทางระหว่างเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานและผู้น าของเข้า 

8 สถานที่จอดเรือเพ่ือตรวจสอบของ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 

น าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการท างาน โดยเลือกรูปแบบของ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-mail มาใช้ เพราะมีการสื่อสาร 2 
ทางระหว่างเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานและผู้น าของเข้า เพ่ือส่ง
หลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือใช้ระบบ Face Time เพ่ือ
ตรวจสอบแบบเป็นปัจจุบัน (Real Time) 

 
ตารางข้างต้น สมาชิกกลุ่มได้ระดมความคิดเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาระบบงานการปฏิบัติ

พิธีการส าหรับเรือส าราญและกีฬา ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
กรณีศึกษาด่านศุลกากรกระบ่ี โดยได้น าแนวทางดังกล่าวมาทดลองใช้จริง จากนั้นจะได้น าเสนอต่อ
ผู้บริหารต่อไป 

การน าแนวทางแก้ไขและปรับปรุงไปปฏิบัติ 
 สืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ี 2/2564 ท่ีได้ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาระบบงานการ
ปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือส าราญและกีฬา ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
กรณีศึกษาด่านศุลกากรกระบ่ี ซึ่งมติท่ีประชุมให้น าแนวทางดังกล่าวทดลองปฏิบัติกับหน้างานจริง 
พบว่า ต้ังแต่วันท่ี 7 กันยายน ถึง 26 กันยายน พ.ศ. 2564 มีเรือส าราญและกีฬาท่ีได้รับข้อมูลจาก
นางสาวจิตประภาฯ (ผู้ประกอบการมารีน่า) จ านวน 4 ล า และ Mr. Christian Bodart (ผู้น าของเข้า) 
จ านวน 1 ล า จากการเปิดช่องทางการติดต่อส่ือสารระหว่างผู้รับบริการและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
สามารถลดระยะเวลารอคอยการพิจารณาอนุมัติจากเจ้าหน้าท่ีกรณีการขอต่ออายุสัญญาประกัน
น าเข้าช่ัวคราว ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานจาก 40 นาที เหลือเวลาเฉล่ีย 23.6 นาที หรือใช้
ระยะเวลาเฉล่ียลดลง 16.4 นาที คิดเป็นร้อยละ 41 แตกต่างจากวิธีไม่ใช้ช่องทาง E - mail (Walk-in) 
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โดยใช้เวลา 34.4 นาที หรือใช้ระยะเวลาเฉล่ียลดลง 5.6 นาที และคิดเป็นร้อยละ 14 แสดงได้ดัง
ตารางท่ี 3 ต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 3 ระยะเวลารอคอยการพิจารณาอนุมัติจากเจ้าหน้าท่ีกรณีการขอต่ออายุสัญญาประกัน

น าเข้าช่ัวคราว หลังทดลองปฏิบัติตามแนวทางการแก้ไขปัญหาระบบงานการปฏิบัติพิธี
การส าหรับเรือส าราญและกีฬา  

 
ล าดับ ชื่อเรือ มาตรฐานเวลา (นาที) เวลาที่ใช้ไป (นาที) 
กรณีใช้ช่องทาง E-mail   

1 RAMA RAMA 40 25 
2 ISSARA 40 20 
3 LOLA 40 22 
4 FIUU 40 27 
5 MARY JAN 40 24 

เฉลี่ย 40 23.6 
กรณีใช้ช่องทาง Walk-in   

1 OHANA 40 36 
2 Beatrice 40 37 
3 TIPASA 40 30 
4 BABADUDU 40 35 
5 NORDIC X 40 34 

เฉลี่ย 40 34.4 
 

อีกท้ัง เอกสารท่ีได้รับจากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เปรียบเทียบกับการยื่นเอกสารแบบธรรมดา 
มีความครบถ้วนของการยื่นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงร้อยละ 100 เพราะเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานได้
ตรวจทาน และหากขาดหลักฐานหรือเอกสารใดจะด าเนินการแจ้งผู้รับบริการทันที เมื่อผู้รับบริการ
เดินทางมายื่นเอกสาร ณ ด่านศุลกากรกระบี่ จึงใช้เวลาในแต่ละกระบวนการลดลงจากมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ท้ังนี้ การขอต่ออายุสัญญาประกันน าเข้าช่ัวคราว (กรณีใช้ช่องทาง Walk-in) ไม่ได้ใช้ช่วง
ระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 7 กันยายน ถึง 26 กันยายน พ.ศ. 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ปริมาณการปฏิบัติพิธีการระบบงานฯ น้อยลง แต่ท้ังนี้ ได้ใช้
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ที่ กระบวนการที่ไม่เกิดคุณค่า การแก้ไข 
5 ความซ้ าซ้อนและความครบถ้วน 

ของเอกสาร 
อ านวยความสะดวกโดยถ่ายส าเนาจากต้นฉบับ และน า
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการท างาน โดยเลือกรูปแบบของ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-mail มาใช้ เพราะมีการสื่อสาร 2 
ทางระหว่างเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานและผู้น าของเข้า 

6 ช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการ  
 

น าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการท างาน โดยเลือกรูปแบบของ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-mail มาใช้ เพราะมีการสื่อสาร 2 
ทางระหว่างเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานและผู้น าของเข้า 

7 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ไวรัส 
โคโรนา 2019 

น าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการท างาน โดยเลือกรูปแบบของ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-mail มาใช้ เพราะมีการสื่อสาร 2 
ทางระหว่างเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานและผู้น าของเข้า 

8 สถานที่จอดเรือเพ่ือตรวจสอบของ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 

น าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการท างาน โดยเลือกรูปแบบของ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-mail มาใช้ เพราะมีการสื่อสาร 2 
ทางระหว่างเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานและผู้น าของเข้า เพ่ือส่ง
หลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือใช้ระบบ Face Time เพ่ือ
ตรวจสอบแบบเป็นปัจจุบัน (Real Time) 

 
ตารางข้างต้น สมาชิกกลุ่มได้ระดมความคิดเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาระบบงานการปฏิบัติ

พิธีการส าหรับเรือส าราญและกีฬา ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
กรณีศึกษาด่านศุลกากรกระบี่ โดยได้น าแนวทางดังกล่าวมาทดลองใช้จริง จากนั้นจะได้น าเสนอต่อ
ผู้บริหารต่อไป 

การน าแนวทางแก้ไขและปรับปรุงไปปฏิบัติ 
 สืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ี 2/2564 ท่ีได้ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาระบบงานการ
ปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือส าราญและกีฬา ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
กรณีศึกษาด่านศุลกากรกระบี่ ซึ่งมติท่ีประชุมให้น าแนวทางดังกล่าวทดลองปฏิบัติกับหน้างานจริง 
พบว่า ต้ังแต่วันท่ี 7 กันยายน ถึง 26 กันยายน พ.ศ. 2564 มีเรือส าราญและกีฬาท่ีได้รับข้อมูลจาก
นางสาวจิตประภาฯ (ผู้ประกอบการมารีน่า) จ านวน 4 ล า และ Mr. Christian Bodart (ผู้น าของเข้า) 
จ านวน 1 ล า จากการเปิดช่องทางการติดต่อส่ือสารระหว่างผู้รับบริการและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
สามารถลดระยะเวลารอคอยการพิจารณาอนุมัติจากเจ้าหน้าท่ีกรณีการขอต่ออายุสัญญาประกัน
น าเข้าช่ัวคราว ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานจาก 40 นาที เหลือเวลาเฉล่ีย 23.6 นาที หรือใช้
ระยะเวลาเฉล่ียลดลง 16.4 นาที คิดเป็นร้อยละ 41 แตกต่างจากวิธีไม่ใช้ช่องทาง E - mail (Walk-in) 

177 

 

โดยใช้เวลา 34.4 นาที หรือใช้ระยะเวลาเฉล่ียลดลง 5.6 นาที และคิดเป็นร้อยละ 14 แสดงได้ดัง
ตารางท่ี 3 ต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 3 ระยะเวลารอคอยการพิจารณาอนุมัติจากเจ้าหน้าท่ีกรณีการขอต่ออายุสัญญาประกัน

น าเข้าช่ัวคราว หลังทดลองปฏิบัติตามแนวทางการแก้ไขปัญหาระบบงานการปฏิบัติพิธี
การส าหรับเรือส าราญและกีฬา  

 
ล าดับ ชื่อเรือ มาตรฐานเวลา (นาที) เวลาที่ใช้ไป (นาที) 
กรณีใช้ช่องทาง E-mail   

1 RAMA RAMA 40 25 
2 ISSARA 40 20 
3 LOLA 40 22 
4 FIUU 40 27 
5 MARY JAN 40 24 

เฉลี่ย 40 23.6 
กรณีใช้ช่องทาง Walk-in   

1 OHANA 40 36 
2 Beatrice 40 37 
3 TIPASA 40 30 
4 BABADUDU 40 35 
5 NORDIC X 40 34 

เฉลี่ย 40 34.4 
 

อีกท้ัง เอกสารท่ีได้รับจากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เปรียบเทียบกับการยื่นเอกสารแบบธรรมดา 
มีความครบถ้วนของการยื่นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงร้อยละ 100 เพราะเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานได้
ตรวจทาน และหากขาดหลักฐานหรือเอกสารใดจะด าเนินการแจ้งผู้รับบริการทันที เมื่อผู้รับบริการ
เดินทางมายื่นเอกสาร ณ ด่านศุลกากรกระบี่ จึงใช้เวลาในแต่ละกระบวนการลดลงจากมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ท้ังนี้ การขอต่ออายุสัญญาประกันน าเข้าช่ัวคราว (กรณีใช้ช่องทาง Walk-in) ไม่ได้ใช้ช่วง
ระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 7 กันยายน ถึง 26 กันยายน พ.ศ. 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ปริมาณการปฏิบัติพิธีการระบบงานฯ น้อยลง แต่ท้ังนี้ ได้ใช้
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ระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 7 กรกฎาคม ถึง 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งยังอยู่ในขอบเขตของการแพร่
ระบาดของโรคฯ และงานวิจัย 

ดังนั้น การน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาปรับใช้ในกระบวนการท างาน เบ้ืองต้นน าจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) นอกจากจะท าให้มีช่องทางการส่ือสารระหว่างเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานและผู้น า
ของเข้าแล้ว ยังช่วยในเรื่องของการลดระยะเวลาการรอคอยเวลาการด าเนินการของเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน อีกท้ัง ยังสามารถลดประเด็นปัญหาด้านความครบถ้วนของเอกสาร เพราะเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบได้ก่อน และยังลดความคับข้องใจและเหตุกระทบกระท่ังท่ีเกิดจาก
ปัญหาการปฏิบัติพิธีการศุลกากรระหว่างเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานและผู้น าของเข้าอีกด้วย มากไปกว่านั้น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติพิธีการศุลกากร จึงท าให้การน า
เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) สามารถแก้ไขสาเหตุหลักของปัญหา 
ประกอบไปด้วย 4 สาเหตุ ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานและผู้น าของเข้า (Man) กระบวนการท างาน 
(Method) เครื่องมืออุปกรณ์อ านวยความสะดวก (Material) และสภาพแวดล้อม (Environment) ได้ 

การสร้างแบบจ าลองเพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา 
สืบเนื่องจากการประชุมการระดมความคิดครั้งท่ี 3/2564 สมาชิกกลุ่มได้สรุปผลแนวทาง 

การแก้ไขปัญหาระบบงานการปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือส าราญและกีฬา ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กรณีศึกษาด่านศุลกากรกระบี่ โดยระดมความคิดออกมาในรูปแบบของ
แบบจ าลองแนวทางการแก้ไขปัญหาระบบงานฯ ท้ังนี้ แบบจ าลองดังกล่าว แบ่งออกเป็นพิธีการ
ศุลกากรขาเข้า ซึ่งผู้น าของเข้าหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจากผู้น าของเข้าสามารถใช้ระบบสารสนเทศใน
รูปแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ยื่นเอกสารเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีพิจารณาก่อนในเบื้องต้นก่อนยื่น
เอกสารตัวจริงตามกฎหมาย อีกท้ัง เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อส่ือสารผ่าน  
Application ต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ หรือ อินสตาแกรม เป็นต้น เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติพิธีการศุลกากรที่เป็นปัจจุบัน ต่อมาหากผู้น าของเข้ามีความประสงค์และความจ าเป็นต้องอยู่ใน
ราชอาณาจักรไทยเกิน 6 เดือนนับแต่วันท่ีน าเข้าก็สามารถปฏิบัติพิธีการศุลกากรขอต่ออายุสัญญา
ประกันน าเข้าช่ัวการใช้วิธีติดต่อส่ือสารกับเจ้าหน้าท่ีเช่นเดียวกับพิธีการศุลกากรขาเข้า และเจ้าหน้าท่ี
ต้องอ านวยความสะดวกไม่เรียกเอกสารซ้ าซ้อน ซึ่งเป็นการปฏิบัติพิธีการศุลกากรเช่นเดียวกับพิธีการ
ศุลกากรขาออก สามารถแสดงแบบจ าลอง ดังภาพท่ี 2 
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ภาพที่ 2  แบบจ าลองแนวทางการแก้ไขปัญหาระบบงาน 
 

สรุปผลด าเนินการ 
 

การใช้การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาระบบงานการปฏิบัติพิธีการ
ส าหรับเรือส าราญและกีฬา ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กรณีศึกษา  
ด่านศุลกากรกระบี่ มีประเด็นท่ีต้องด าเนินการเสนอแก้ไขตามสาเหตุท่ีกลุ่มได้ระดมความคิดออกมาใน
รูปแบบแผนภูมิก้างปลา ดังนี้ 

1)  จัดฝึกอบรมทักษะเฉพาะทางเกี่ยวกับระบบระบบงานการปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือ
ส าราญและกีฬา ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้วิทยากรภายใน
หน่วยงานท่ีมีความเช่ียวชาญ 
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ระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 7 กรกฎาคม ถึง 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งยังอยู่ในขอบเขตของการแพร่
ระบาดของโรคฯ และงานวิจัย 

ดังนั้น การน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาปรับใช้ในกระบวนการท างาน เบ้ืองต้นน าจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) นอกจากจะท าให้มีช่องทางการส่ือสารระหว่างเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานและผู้น า
ของเข้าแล้ว ยังช่วยในเรื่องของการลดระยะเวลาการรอคอยเวลาการด าเนินการของเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน อีกท้ัง ยังสามารถลดประเด็นปัญหาด้านความครบถ้วนของเอกสาร เพราะเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบได้ก่อน และยังลดความคับข้องใจและเหตุกระทบกระท่ังท่ีเกิดจาก
ปัญหาการปฏิบัติพิธีการศุลกากรระหว่างเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานและผู้น าของเข้าอีกด้วย มากไปกว่านั้น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติพิธีการศุลกากร จึงท าให้การน า
เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) สามารถแก้ไขสาเหตุหลักของปัญหา 
ประกอบไปด้วย 4 สาเหตุ ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานและผู้น าของเข้า (Man) กระบวนการท างาน 
(Method) เครื่องมืออุปกรณ์อ านวยความสะดวก (Material) และสภาพแวดล้อม (Environment) ได้ 

การสร้างแบบจ าลองเพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา 
สืบเนื่องจากการประชุมการระดมความคิดครั้งท่ี 3/2564 สมาชิกกลุ่มได้สรุปผลแนวทาง 

การแก้ไขปัญหาระบบงานการปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือส าราญและกีฬา ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กรณีศึกษาด่านศุลกากรกระบี่ โดยระดมความคิดออกมาในรูปแบบของ
แบบจ าลองแนวทางการแก้ไขปัญหาระบบงานฯ ท้ังนี้ แบบจ าลองดังกล่าว แบ่งออกเป็นพิธีการ
ศุลกากรขาเข้า ซึ่งผู้น าของเข้าหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจากผู้น าของเข้าสามารถใช้ระบบสารสนเทศใน
รูปแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ยื่นเอกสารเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีพิจารณาก่อนในเบื้องต้นก่อนยื่น
เอกสารตัวจริงตามกฎหมาย อีกท้ัง เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อส่ือสารผ่าน  
Application ต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ หรือ อินสตาแกรม เป็นต้น เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติพิธีการศุลกากรที่เป็นปัจจุบัน ต่อมาหากผู้น าของเข้ามีความประสงค์และความจ าเป็นต้องอยู่ใน
ราชอาณาจักรไทยเกิน 6 เดือนนับแต่วันท่ีน าเข้าก็สามารถปฏิบัติพิธีการศุลกากรขอต่ออายุสัญญา
ประกันน าเข้าช่ัวการใช้วิธีติดต่อส่ือสารกับเจ้าหน้าท่ีเช่นเดียวกับพิธีการศุลกากรขาเข้า และเจ้าหน้าท่ี
ต้องอ านวยความสะดวกไม่เรียกเอกสารซ้ าซ้อน ซึ่งเป็นการปฏิบัติพิธีการศุลกากรเช่นเดียวกับพิธีการ
ศุลกากรขาออก สามารถแสดงแบบจ าลอง ดังภาพท่ี 2 
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ภาพที่ 2  แบบจ าลองแนวทางการแก้ไขปัญหาระบบงาน 
 

สรุปผลด าเนินการ 
 

การใช้การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาระบบงานการปฏิบัติพิธีการ
ส าหรับเรือส าราญและกีฬา ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กรณีศึกษา  
ด่านศุลกากรกระบี่ มีประเด็นท่ีต้องด าเนินการเสนอแก้ไขตามสาเหตุท่ีกลุ่มได้ระดมความคิดออกมาใน
รูปแบบแผนภูมิก้างปลา ดังนี้ 

1)  จัดฝึกอบรมทักษะเฉพาะทางเกี่ยวกับระบบระบบงานการปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือ
ส าราญและกีฬา ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้วิทยากรภายใน
หน่วยงานท่ีมีความเช่ียวชาญ 
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2)  ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการรับทราบการเตรียมหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติ
พิธีการระบบงานการปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือส าราญและกีฬา ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 

3)  งดการเรียกเอกสารซ้ าซ้อน แต่ยังคงต้องเก็บเอกสารตามหลักการท่ีกฎหมายได้บัญญัติไว้ 
โดยอ านวยความสะดวกในการถ่ายส าเนาให้แก่ผู้รับบริการ 

4)  การน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาปรับใช้ เบื้องต้นน าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) 
มาใช้ เพื่อเป็นช่องทางติดต่อส่ือสารระหว่างผู้รับบริการและเจ้าหน้าท่ี ผู้ปฏิบัติงาน เช่น การกรอก
ข้อมูลออนไลน์ 

5)  การเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้การติดต่อ 
ส่ือสารแบบ Face to Face ระหว่างผู้รับบริการและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานลดลง รวมถึงจ านวน
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในการออกตรวจหน้างานลดน้อยลงด้วย จึงให้จัดเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
รับผิดชอบตอบปัญหาของผู้รับบริการเป็นประจ าทุกวันผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเลือกใช้
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) เป็นการเฉพาะ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
ผู้บริหารควรน าแนวทางการประยุกต์ใช้การเรียนรู้จากการปฏิบัติขยายผลไปสู่ทุกหน่วยงาน

ขององค์การ เพื่อให้หน่วยงานนั้น ๆ ใช้ในการแก้ไขปัญหาส าหรับการให้บริการ อีกท้ัง ยังเป็นวิธีลด
ช่องว่างระหว่างส่วนงานในองค์การท่ีท างานร่วมกัน เนื่องจากมีกระบวนการและขั้นตอนในการอธิบาย
การท างาน รวมถึงการระดมความคิด ท าให้ผู้เข้าร่วมเกิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจและพร้อมใจในการ
แก้ไขปัญหาอย่างเต็มท่ี 

ข้อเสนอเชิงปฏิบัติ 
1)  การประชุมกลุ่มควรท าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นปัญหาใหม่ท่ีอาจเกิดข้ึน

ระหว่างการด าเนินกิจกรรม 
2)  สมาชิกกลุ่มการเรียนรู้จากการปฏิบัติเมื่อได้รับการอธิบายขั้นตอนและจุดประสงค์ของ

การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติแล้ว ควรค้นคว้าหาข้อมูลปัญหาในหน่วยงานหรือส่วนงานท่ี
ตนเองรับผิดชอบจากเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานคนอื่น ๆ ในส่วนงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลปัญหาท่ีครอบคลุมใน 
ทุกประเด็น  
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3)  สามารถให้สมาชิกกลุ่มการเรียนรู้จากการปฏิบัติเดิมท่ีได้ร่วมกันระดมความคิด  
น าแนวคิดไปขยายผลต่อไป โดยให้ตนเองเป็นผู้ดูแลจากรุ่นสู่รุ่น 

4)  แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อน าไปแก้ไขระบบงาน จะต้องได้จากการระดมความคิดเห็นท่ี
เป็นอิสระ ไม่มีการบังคับหรือควบคุมจากผู้บังคับบัญชา 

 
เอกสารอ้างอิง 

 
กรมศุลกากร. (2562). คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การปฏิบัติพิธีการศุลกากรส าหรับ  

การน าเข้า-ส่งออก เรือส าราญและกีฬา ตามภาค 4 ประเภท 3 (ค) กรมศุลกากร 
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2)  ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการรับทราบการเตรียมหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติ
พิธีการระบบงานการปฏิบัติพิธีการส าหรับเรือส าราญและกีฬา ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 

3)  งดการเรียกเอกสารซ้ าซ้อน แต่ยังคงต้องเก็บเอกสารตามหลักการท่ีกฎหมายได้บัญญัติไว้ 
โดยอ านวยความสะดวกในการถ่ายส าเนาให้แก่ผู้รับบริการ 

4)  การน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาปรับใช้ เบื้องต้นน าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) 
มาใช้ เพื่อเป็นช่องทางติดต่อส่ือสารระหว่างผู้รับบริการและเจ้าหน้าท่ี ผู้ปฏิบัติงาน เช่น การกรอก
ข้อมูลออนไลน์ 

5)  การเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้การติดต่อ 
ส่ือสารแบบ Face to Face ระหว่างผู้รับบริการและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานลดลง รวมถึงจ านวน
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในการออกตรวจหน้างานลดน้อยลงด้วย จึงให้จัดเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
รับผิดชอบตอบปัญหาของผู้รับบริการเป็นประจ าทุกวันผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเลือกใช้
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) เป็นการเฉพาะ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
ผู้บริหารควรน าแนวทางการประยุกต์ใช้การเรียนรู้จากการปฏิบัติขยายผลไปสู่ทุกหน่วยงาน

ขององค์การ เพื่อให้หน่วยงานนั้น ๆ ใช้ในการแก้ไขปัญหาส าหรับการให้บริการ อีกท้ัง ยังเป็นวิธีลด
ช่องว่างระหว่างส่วนงานในองค์การท่ีท างานร่วมกัน เนื่องจากมีกระบวนการและขั้นตอนในการอธิบาย
การท างาน รวมถึงการระดมความคิด ท าให้ผู้เข้าร่วมเกิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจและพร้อมใจในการ
แก้ไขปัญหาอย่างเต็มท่ี 

ข้อเสนอเชิงปฏิบัติ 
1)  การประชุมกลุ่มควรท าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นปัญหาใหม่ท่ีอาจเกิดข้ึน

ระหว่างการด าเนินกิจกรรม 
2)  สมาชิกกลุ่มการเรียนรู้จากการปฏิบัติเมื่อได้รับการอธิบายขั้นตอนและจุดประสงค์ของ

การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติแล้ว ควรค้นคว้าหาข้อมูลปัญหาในหน่วยงานหรือส่วนงานท่ี
ตนเองรับผิดชอบจากเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานคนอื่น ๆ ในส่วนงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลปัญหาท่ีครอบคลุมใน 
ทุกประเด็น  
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3)  สามารถให้สมาชิกกลุ่มการเรียนรู้จากการปฏิบัติเดิมท่ีได้ร่วมกันระดมความคิด  
น าแนวคิดไปขยายผลต่อไป โดยให้ตนเองเป็นผู้ดูแลจากรุ่นสู่รุ่น 

4)  แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อน าไปแก้ไขระบบงาน จะต้องได้จากการระดมความคิดเห็นท่ี
เป็นอิสระ ไม่มีการบังคับหรือควบคุมจากผู้บังคับบัญชา 
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บทบาทของก านันในการช่วยเหลือราชการในการดูแลประชาชน  

กรณีศึกษาจังหวัดชุมพร 
 

ดวพร พวงเจริญ * 
 

บทคัดย่อ 
 

การค้นคว้าอิสระ เรื่อง บทบาทของก านันในการช่วยเหลือราชการในการดูแลประชาชน
กรณีศึกษาจังหวัดชุมพร เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ร่วมกับวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และใช้แบบสอบถาม
ตามท่ีผู้ศึกษาสร้างขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเพียงครั้งเดียวแล้วน ามาวิเคราะห์หาข้อสรุป และเพื่อให้
การด าเนินการศึกษาน าไปสู่ค าตอบตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือ เพื่อศึกษาบทบาทของก านันใน
การช่วยเหลือราชการในการดูแลประชาชน และเพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อบทบาทของ
ก านันในจังหวัดชุมพรในการช่วยเหลือราชการในการดูแลประชาชน โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 
2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ ได้แก่ นายการันต์ จันทร์แสง ก านันต าบลสลุย อ าเภอท่าแซะ 
จังหวัดชุมพร ผู้ได้รับรางวัลก านันยอดเยี่ยม ประจ าปี 2564 ใช้การเลือกตัวแทนแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) 2) กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ ได้แก่ ก านันในเขตจังหวัดชุมพร จ านวน 68 คน 
ใช้การส ารวจแบบส ามะโน (Census) เลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) ในส่วนการน าเสนอข้อมูล ผู้ศึกษาใช้การพรรณนาวิเคราะห์ 
(Descriptive Analysis) ส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ส่วนบุคคล 
โดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้ร้อยละ ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของก านันในการช่วยเหลือราชการในการดูแลประชาชน 
วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อใช้แปลความหมาย ทดสอบ
ตัวแปรปัจจัยทางด้านบุคคลกับตัวแปรตามสถิติท่ีใช้ในการทดสอบ คือ t-test F-test ในกรณีท่ีตัวแปร
ปัจจัยทางด้านบุคคลท่ีศึกษาแบ่งได้มากกว่า 2 กลุ่ม และใช้วิธี Scheffé เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
รายคู่ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญ  

                                                     
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ผลวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า ก านันมีการปฏิบัติงานและมีบทบาทในการช่วยเหลือราชการใน
การดูแลประชาชนด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการทะเบียน ด้านการพัฒนา 
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ด้านการป้องกันภัยท่ี
สามารถปฏิบัติงานช่วยเหลือและสนับสนุนหน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี โดยมีเสนอแนะให้
หน่วยงานต้นสังกัดสนับสนุนงบประมาณ และสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีให้ความรู้ ในเรื่องต่าง ๆ เช่น 
ระเบียบ ข้อกฎหมาย พร้อมก าชับท าความเข้าใจให้ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล 
สารวัตรก านัน ตระหนักถึงบทบาทและภาระหน้าท่ีของตัวเองท่ีต้องปฏิบัติ  

ผลวิจัยเชิงปริมาณพบว่า ก านันสังกัดอ าเภอเมืองชุมพรมากท่ีสุด ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง
มากสุดอยู่ท่ีช่วงระยะเวลา 6 - 10 ปี ก านันส่วนใหญ่ก านันเป็นเพศชาย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 98.5 มีช่วงอายุ
ส่วนใหญ่อยู่ท่ี 55 - 60 ปี และระดับการศึกษาพบว่าต่ ากว่าปริญญาตรีมากสุด  

บทบาทของก านันในการช่วยเหลือราชการในการดูแลประชาชน อยู่ในระดับมากด้านท่ีมี
การปฏิบัติงานมากสุดคือ 1) ด้านการป้องกันภัย 2) ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย 
3) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 4) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
5) ด้านการทะเบียน 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อบทบาทของก านันในการช่วยเหลือราชการใน
การดูแลประชาชนพบว่า บทบาทของก านันในการช่วยเหลือราชการในการดูแลประชาชนกับเพศ 
ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ และบทบาทของก านันในการช่วยเหลือราชการในการดูแลประชาชนกับ
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง อายุ และระดับการศึกษา ไม่สัมพันธ์กัน  
 
ค าส าคัญ : บทบาทของก านัน, จังหวัดชุมพร  

 

 
บทบาทของก านันในการช่วยเหลือราชการในการดูแลประชาชน  

กรณีศึกษาจังหวัดชุมพร 
 

ดวพร พวงเจริญ * 
 

บทคัดย่อ 
 

การค้นคว้าอิสระ เรื่อง บทบาทของก านันในการช่วยเหลือราชการในการดูแลประชาชน
กรณีศึกษาจังหวัดชุมพร เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ร่วมกับวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และใช้แบบสอบถาม
ตามท่ีผู้ศึกษาสร้างขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเพียงครั้งเดียวแล้วน ามาวิเคราะห์หาข้อสรุป และเพื่อให้
การด าเนินการศึกษาน าไปสู่ค าตอบตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือ เพื่อศึกษาบทบาทของก านันใน
การช่วยเหลือราชการในการดูแลประชาชน และเพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อบทบาทของ
ก านันในจังหวัดชุมพรในการช่วยเหลือราชการในการดูแลประชาชน โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 
2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ ได้แก่ นายการันต์ จันทร์แสง ก านันต าบลสลุย อ าเภอท่าแซะ 
จังหวัดชุมพร ผู้ได้รับรางวัลก านันยอดเยี่ยม ประจ าปี 2564 ใช้การเลือกตัวแทนแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) 2) กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ ได้แก่ ก านันในเขตจังหวัดชุมพร จ านวน 68 คน 
ใช้การส ารวจแบบส ามะโน (Census) เลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) ในส่วนการน าเสนอข้อมูล ผู้ศึกษาใช้การพรรณนาวิเคราะห์ 
(Descriptive Analysis) ส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ส่วนบุคคล 
โดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้ร้อยละ ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของก านันในการช่วยเหลือราชการในการดูแลประชาชน 
วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อใช้แปลความหมาย ทดสอบ
ตัวแปรปัจจัยทางด้านบุคคลกับตัวแปรตามสถิติท่ีใช้ในการทดสอบ คือ t-test F-test ในกรณีท่ีตัวแปร
ปัจจัยทางด้านบุคคลท่ีศึกษาแบ่งได้มากกว่า 2 กลุ่ม และใช้วิธี Scheffé เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
รายคู่ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญ  

                                                     
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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(Purposive Sampling) 2) กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ ได้แก่ ก านันในเขตจังหวัดชุมพร จ านวน 68 คน 
ใช้การส ารวจแบบส ามะโน (Census) เลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) ในส่วนการน าเสนอข้อมูล ผู้ศึกษาใช้การพรรณนาวิเคราะห์ 
(Descriptive Analysis) ส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ส่วนบุคคล 
โดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้ร้อยละ ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของก านันในการช่วยเหลือราชการในการดูแลประชาชน 
วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อใช้แปลความหมาย ทดสอบ
ตัวแปรปัจจัยทางด้านบุคคลกับตัวแปรตามสถิติท่ีใช้ในการทดสอบ คือ t-test F-test ในกรณีท่ีตัวแปร
ปัจจัยทางด้านบุคคลท่ีศึกษาแบ่งได้มากกว่า 2 กลุ่ม และใช้วิธี Scheffé เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
รายคู่ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญ  

                                                     
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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การปกครองท้องท่ี ในความหมายของการปกครองต าบลและหมู่บ้านนั้นแม้ว่าต าบล และ
หมู่บ้านจะเป็นหน่วยการปกครองย่อยซึ่งมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับหน่วยการปกครองในระดับอื่น 
แต่ก็มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ท้ังต่อการบริหารราชการแผ่นดินในภาพรวม และต่อชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ เนื่องจากต าบลและหมู่บ้านเป็นหน่วย
การปกครองระดับฐานรากท่ีเป็นปัจจัยส าคัญในการปกครอง และการบริหารประเทศในระดับท่ีสูงขึ้น
ไปจนถึงระดับชาติ เป็นหน่วยการปกครองท่ีมีจ านวนมากมีการกระจายตัวอยู่ท่ัวประเทศ และเป็น
หน่วยการปกครองท่ีผูกพันใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546 : 203) 

การปกครองท้องท่ีนั้นมีผู้น าท่ีส าคัญ คือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งท าหน้าท่ีในการดูแลความสงบ
เรียบร้อยของของต าบล หมู่บ้าน จึงกล่าวได้ว่า ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นสถาบันท่ีมีความผูกพันกับ
สังคมไทยมาช้านาน โดยได้รับการจัดต้ังข้ึนอย่างเป็นทางการตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท้องท่ี พ.ศ. 2457 และด ารงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ โดยเฉพาะก านัน ท่ีมาจากการคัดเลือกและเห็นชอบ
จากผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งในต าบลนั้นขึ้นเป็นก านันท าหน้าท่ีตรวจตรารักษาความปกติเรียบร้อยในต าบล 
อย่างไรก็ตาม ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงท้ังท่ีมาและอ านาจหน้าท่ีอยู่ตลอดเวลา 
ซึ่งในปัจจุบันบทบาทก านัน ผู้ใหญ่บ้านได้เริ่มเปล่ียนแปลงไป ภายหลังจากปี พ.ศ. 2475 ท่ีได้มีการ
เปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช เป็นระบอบประชาธิปไตย รัฐบาลสมัย
ต่อมาได้มีการจัดรูปแบบการปกครองท้องถิ่นหลายรูปแบบคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา นอกจากนี้ยังมีการแก้ไขกฎหมายท้องถิ่นให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง ในทุกระดับท าให้ประเทศไทย 
ในขณะนี้มีรูปแบบการปกครองท้องถิ่นอยู่เต็มพื้นท่ีของประเทศไทยการกระจายอ านาจการปกครอง
ไปสู่ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารงานของท้องถิ่น โดยมีสิทธิเลือกผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นเองให้ท้องถิ่นมีรายได้ท่ีเก็บจากภาษีต่าง ๆ ท้ังท่ีท้องถิ่นเก็บเองหรือรัฐ
จัดเก็บให้น ามาเป็นงบประมาณเพื่อใช้จ่ายในการพัฒนาท้องถิ่นนั้น โดยมีกฎหมายท้องถิ่นรองรับอย่าง
ชัดเจน ท าให้มีผลกระทบโดยตรงต่อการด ารงต าแหน่งของก านัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งแต่เดิมมีอ านาจหน้าท่ี
ท้ังในด้านการปกครองท้องท่ีและการปกครองท้องถิ่นในขณะเดียวกัน แต่ในปัจจุบันนับแต่องค์กร
ปกครองท้องถิ่น ถูกจัดต้ังขึ้นโดยกฎหมายท้องถิ่นฉบับต่าง ๆ บทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการพัฒนา
ท้องถิ่นก็มีน้อยลงและกฎหมายท้องถิ่นมิได้ก าหนดให้ก านันผู้ใหญ่บ้านท าหน้าท่ีในการบริหารท้องถิ่น
อีกต่อไป (ส านักบริหารการปกครองท้องท่ี, 2547 : 15-16)  
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การเกิดขึ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้เกิดสภาพปัญหาขึ้นในพื้นท่ีคือความขัดแย้ง
ระหว่างก านัน ผู้ใหญ่บ้านกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องภารกิจที่ทับซ้อนกัน ด้านท้องถิ่น 
ถือว่ามีอ านาจการบริการดูแลประชาชนเต็มท่ีตามกฎหมายและมาจากการเลือกต้ัง ขณะท่ีก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน แม้จะมาจากการเลือกเช่นกัน แต่ตามกฎหมายให้มีหน้าที่เฉพาะเป็นผู้ช่วยราชการ
ส่วนภูมิภาคเท่านั้น ไม่มีหน้าท่ีบริการประชาชนโดยตรง แต่สภาพท่ีเกิดขึ้นจริงคือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน
ยังคงท าหน้าท่ีให้บริการประชาชนหลายด้านอยู่ในทางปฏิบัติ ด้วยเหตุท่ีท้องถิ่นเองบางครั้งก็ยังไม่
ครอบคลุมถึงหรือบางท้องถิ่น ยังไม่เข้มแข็งพอหรือบางคนไม่ค่อยคุ้นเคยกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ฉะนั้นกลไกก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จึงเป็นส่วนเติมเต็มการบริหารการปกครองในพื้นท่ี 
แต่อย่างไรก็ตาม ได้มีนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการท างานของก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน ว่าควรมีการยุบเลิกต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้านท่ัวประเทศ เนื่องจากปัจจุบันการใช้อ านาจ
ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะลูกน้องของนายอ าเภอไม่มีความจ าเป็นในระบบบริหารราชการ
ส่วนภูมิภาค เพราะการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย การปราบปรามยาเสพติด มีเจ้าหน้าท่ีต ารวจ
ดูแลทุกตารางนิ้วของประเทศ นอกจากนั้นในระดับต าบลยังมีองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
เทศบาลต าบล มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบด้านโครงสร้างพื้นฐานการบริการสาธารณะอย่างชัดเจน 
ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยท่ีดูแลระบบบริหารราชการส่วนภูมิภาค (มติชน
ออนไลน์, 2560) 

ซึ่งบทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ถือเป็นกลไกส าคัญอย่างหนึ่งในการขับเคล่ือนการท างาน
ของฝ่ายปกครองและการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดประสิทธิภาพ โดยบทบาทหน้าท่ีของการเป็น 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คือการรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน การท าหน้าท่ีเป็นตัวแทนของภาครัฐ  
ในการน าแนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติการในระดับพื้นท่ี การขับเคล่ือนองคาพยพของรัฐในระดับท้องท่ี
ให้มีประสิทธิภาพ (กรมการปกครอง, 2550: 72-74) นอกจากนี้ ยังท าหน้าท่ีเป็นตัวแทนของประชาชน
ในการสะท้อนถึงความต้องการของต าบล หมู่บ้าน สู่หน่วยการปกครองท่ีสูงขึ้นไปอีก ท้ังเป็นผู้น า
ชุมชนในการด าเนินกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมและทางด้านจิตใจของลูกบ้าน ฯลฯ (พรชัย เทพปัญญา, 
2560) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการศึกษาของ อนัญญา ศุภจรูญวงศ์ (2563) ท่ีได้ศึกษาบทบาทของ
ก านันและผู้ใหญ่บ้านท่ีพึงประสงค์ในอนาคต ประกอบด้วย 1) บทบาทด้านระดับการศึกษา 2) บทบาท
ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย สามารถดูแลคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สินของประชาชนด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 3) บทบาทด้านรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม จะต้องดูแลพื้นท่ีป่าไม้ในความรับผิดชอบ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนใน
ชุมชน ร่วมกันดูแลแม่น้ าล าคลอง รักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ และบทบาทด้าน
การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
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การปกครองท้องท่ี ในความหมายของการปกครองต าบลและหมู่บ้านนั้นแม้ว่าต าบล และ
หมู่บ้านจะเป็นหน่วยการปกครองย่อยซึ่งมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับหน่วยการปกครองในระดับอื่น 
แต่ก็มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ท้ังต่อการบริหารราชการแผ่นดินในภาพรวม และต่อชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ เนื่องจากต าบลและหมู่บ้านเป็นหน่วย
การปกครองระดับฐานรากท่ีเป็นปัจจัยส าคัญในการปกครอง และการบริหารประเทศในระดับท่ีสูงขึ้น
ไปจนถึงระดับชาติ เป็นหน่วยการปกครองท่ีมีจ านวนมากมีการกระจายตัวอยู่ท่ัวประเทศ และเป็น
หน่วยการปกครองท่ีผูกพันใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546 : 203) 

การปกครองท้องท่ีนั้นมีผู้น าท่ีส าคัญ คือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งท าหน้าท่ีในการดูแลความสงบ
เรียบร้อยของของต าบล หมู่บ้าน จึงกล่าวได้ว่า ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นสถาบันท่ีมีความผูกพันกับ
สังคมไทยมาช้านาน โดยได้รับการจัดต้ังขึ้นอย่างเป็นทางการตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท้องท่ี พ.ศ. 2457 และด ารงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ โดยเฉพาะก านัน ท่ีมาจากการคัดเลือกและเห็นชอบ
จากผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งในต าบลนั้นขึ้นเป็นก านันท าหน้าท่ีตรวจตรารักษาความปกติเรียบร้อยในต าบล 
อย่างไรก็ตาม ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงท้ังท่ีมาและอ านาจหน้าท่ีอยู่ตลอดเวลา 
ซึ่งในปัจจุบันบทบาทก านัน ผู้ใหญ่บ้านได้เริ่มเปล่ียนแปลงไป ภายหลังจากปี พ.ศ. 2475 ท่ีได้มีการ
เปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช เป็นระบอบประชาธิปไตย รัฐบาลสมัย
ต่อมาได้มีการจัดรูปแบบการปกครองท้องถิ่นหลายรูปแบบคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา นอกจากนี้ยังมีการแก้ไขกฎหมายท้องถิ่นให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง ในทุกระดับท าให้ประเทศไทย 
ในขณะนี้มีรูปแบบการปกครองท้องถิ่นอยู่เต็มพื้นท่ีของประเทศไทยการกระจายอ านาจการปกครอง
ไปสู่ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารงานของท้องถิ่น โดยมีสิทธิเลือกผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นเองให้ท้องถิ่นมีรายได้ท่ีเก็บจากภาษีต่าง ๆ ท้ังท่ีท้องถิ่นเก็บเองหรือรัฐ
จัดเก็บให้น ามาเป็นงบประมาณเพื่อใช้จ่ายในการพัฒนาท้องถิ่นนั้น โดยมีกฎหมายท้องถิ่นรองรับอย่าง
ชัดเจน ท าให้มีผลกระทบโดยตรงต่อการด ารงต าแหน่งของก านัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งแต่เดิมมีอ านาจหน้าท่ี
ท้ังในด้านการปกครองท้องท่ีและการปกครองท้องถิ่นในขณะเดียวกัน แต่ในปัจจุบันนับแต่องค์กร
ปกครองท้องถิ่น ถูกจัดต้ังขึ้นโดยกฎหมายท้องถิ่นฉบับต่าง ๆ บทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการพัฒนา
ท้องถิ่นก็มีน้อยลงและกฎหมายท้องถิ่นมิได้ก าหนดให้ก านันผู้ใหญ่บ้านท าหน้าท่ีในการบริหารท้องถิ่น
อีกต่อไป (ส านักบริหารการปกครองท้องท่ี, 2547 : 15-16)  
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การเกิดขึ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้เกิดสภาพปัญหาขึ้นในพื้นท่ีคือความขัดแย้ง
ระหว่างก านัน ผู้ใหญ่บ้านกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องภารกิจที่ทับซ้อนกัน ด้านท้องถิ่น 
ถือว่ามีอ านาจการบริการดูแลประชาชนเต็มท่ีตามกฎหมายและมาจากการเลือกต้ัง ขณะท่ีก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน แม้จะมาจากการเลือกเช่นกัน แต่ตามกฎหมายให้มีหน้าที่เฉพาะเป็นผู้ช่วยราชการ
ส่วนภูมิภาคเท่านั้น ไม่มีหน้าท่ีบริการประชาชนโดยตรง แต่สภาพท่ีเกิดขึ้นจริงคือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน
ยังคงท าหน้าท่ีให้บริการประชาชนหลายด้านอยู่ในทางปฏิบัติ ด้วยเหตุท่ีท้องถิ่นเองบางครั้งก็ยังไม่
ครอบคลุมถึงหรือบางท้องถิ่น ยังไม่เข้มแข็งพอหรือบางคนไม่ค่อยคุ้นเคยกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ฉะนั้นกลไกก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จึงเป็นส่วนเติมเต็มการบริหารการปกครองในพื้นท่ี 
แต่อย่างไรก็ตาม ได้มีนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการท างานของก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน ว่าควรมีการยุบเลิกต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้านท่ัวประเทศ เนื่องจากปัจจุบันการใช้อ านาจ
ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะลูกน้องของนายอ าเภอไม่มีความจ าเป็นในระบบบริหารราชการ
ส่วนภูมิภาค เพราะการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย การปราบปรามยาเสพติด มีเจ้าหน้าท่ีต ารวจ
ดูแลทุกตารางนิ้วของประเทศ นอกจากนั้นในระดับต าบลยังมีองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
เทศบาลต าบล มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบด้านโครงสร้างพื้นฐานการบริการสาธารณะอย่างชัดเจน 
ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยท่ีดูแลระบบบริหารราชการส่วนภูมิภาค (มติชน
ออนไลน์, 2560) 

ซึ่งบทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ถือเป็นกลไกส าคัญอย่างหนึ่งในการขับเคล่ือนการท างาน
ของฝ่ายปกครองและการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดประสิทธิภาพ โดยบทบาทหน้าท่ีของการเป็น 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คือการรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน การท าหน้าท่ีเป็นตัวแทนของภาครัฐ  
ในการน าแนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติการในระดับพื้นท่ี การขับเคล่ือนองคาพยพของรัฐในระดับท้องท่ี
ให้มีประสิทธิภาพ (กรมการปกครอง, 2550: 72-74) นอกจากนี้ ยังท าหน้าท่ีเป็นตัวแทนของประชาชน
ในการสะท้อนถึงความต้องการของต าบล หมู่บ้าน สู่หน่วยการปกครองท่ีสูงขึ้นไปอีก ท้ังเป็นผู้น า
ชุมชนในการด าเนินกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมและทางด้านจิตใจของลูกบ้าน ฯลฯ (พรชัย เทพปัญญา, 
2560) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการศึกษาของ อนัญญา ศุภจรูญวงศ์ (2563) ท่ีได้ศึกษาบทบาทของ
ก านันและผู้ใหญ่บ้านท่ีพึงประสงค์ในอนาคต ประกอบด้วย 1) บทบาทด้านระดับการศึกษา 2) บทบาท
ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย สามารถดูแลคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สินของประชาชนด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 3) บทบาทด้านรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม จะต้องดูแลพื้นท่ีป่าไม้ในความรับผิดชอบ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนใน
ชุมชน ร่วมกันดูแลแม่น้ าล าคลอง รักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ และบทบาทด้าน
การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
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จังหวัดชุมพร แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น 8 อ าเภอ 68 ต าบล มีโครงสร้างของผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด เป็นการผลิตภาคเกษตรกรรมมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ การผลิตภาคการบริการและ
การท่องเท่ียว ซึ่งจากสถิติข้อมูลคดีอาญา 4 กลุ่ม จังหวัดชุมพรมีคดีท่ีรัฐเป็นผู้เสียหายเกิดขึ้นมากท่ีสุด 
รองลงมาเป็นคดีประเภทประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดีชีวิต ร่างกายและเพศ ส าหรับคดียาเสพติดใน
ภาพรวมอยู่ในระดับที่ไม่รุนแรง แต่ยังมีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ ซึ่งจากปัญหาด้านอาชญากรรม
ในพื้นท่ี และแนวโน้มทิศทางในการพัฒนาของจังหวัด และภูมิประเทศท่ีเป็นป่าเขา สวนปาล์ม ผลไม้ 
และพื้นท่ีชายฝ่ังทะเล ท าให้ต้องการตัวแทนของฝ่ายปกครองท่ีสามารถเข้าถึงประชาชนในเขตรอบนอก
ในการให้บริการประชาชน ดังนั้น กลไกก านนั ผู้ใหญ่บ้านจึงเข้ามาเติมเต็มการบริหารการปกครอง
ในพื้นท่ี 

จากข้อมูลท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา บทบาทของก านันในการช่วยเหลือ
ราชการในการดูแลประชาชน กรณีศึกษาจังหวัดชุมพร เพื่อศึกษาบทบาทการท างานในการดูแล
ประชาชนของก านันในเขตจังหวัดชุมพร ว่ามีบทบาทตรงตามเป้าหมายของฝ่ายปกครองและปฏิบัติ
ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายท่ีวางไว้เพียงใด และปัจจัยส่วนบุคคลส่งผลต่อบทบาทของ
ก านันในจังหวัดชุมพรในการช่วยเหลือราชการในการดูแลประชาชนหรือไม่เพียงใด ตลอดจนสามารถ
น าไปวิเคราะห์ดูแนวโน้มหรือความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นกับองค์กรในอนาคต 

 
ค าถามการวิจัย 

 
ก านันในเขตจังหวัดชุมพรมีบทบาทในการช่วยเหลือราชการในการดูแลประชาชนมากน้อย

เพียงใด และปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยใดส่งผลต่อบทบาทของก านันในจังหวัดชุมพรในการช่วยเหลือ
ราชการในการดูแลประชาชน 
 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 

1) เพื่อศึกษาบทบาทของก านันในการช่วยเหลือราชการในการดูแลประชาชน กรณีศึกษา
จังหวัดชุมพร 

2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อบทบาทของก านันในจังหวัดชุมพรในการช่วยเหลือ
ราชการในการดูแลประชาชน 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

1) ผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  จากเอกสาร 
ข้อมูล สถิติ ของหน่วยงานต่าง ๆ และศึกษาข้อกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับบทบาท
และอ านาจหน้าท่ีของก านัน  

2) รวบรวมหนังสือ เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน ามาใช้เป็นกรอบในการศึกษา 
และน าหลักแนวคิด ทฤษฎี รวมถึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ก าหนดกรอบแนวคิด 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดบทบาทของ
ก านันจากอ านาจและหน้าท่ี ตามพระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองท้องท่ี พ.ศ. 2457 แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน (กรมการปกครอง, 2550) และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดได้
แสดงดังภาพท่ี 1 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีการศึกษา 

 
การศึกษาครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ร่วมกับวิจัยเชิงส ารวจ 

(Survey Research) มีข้ันตอน ดังนี้ 
1) ก าหนดประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
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ประชาชนของก านันในเขตจังหวัดชุมพร ว่ามีบทบาทตรงตามเป้าหมายของฝ่ายปกครองและปฏิบัติ
ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายท่ีวางไว้เพียงใด และปัจจัยส่วนบุคคลส่งผลต่อบทบาทของ
ก านันในจังหวัดชุมพรในการช่วยเหลือราชการในการดูแลประชาชนหรือไม่เพียงใด ตลอดจนสามารถ
น าไปวิเคราะห์ดูแนวโน้มหรือความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นกับองค์กรในอนาคต 

 
ค าถามการวิจัย 

 
ก านันในเขตจังหวัดชุมพรมีบทบาทในการช่วยเหลือราชการในการดูแลประชาชนมากน้อย

เพียงใด และปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยใดส่งผลต่อบทบาทของก านันในจังหวัดชุมพรในการช่วยเหลือ
ราชการในการดูแลประชาชน 
 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 

1) เพื่อศึกษาบทบาทของก านันในการช่วยเหลือราชการในการดูแลประชาชน กรณีศึกษา
จังหวัดชุมพร 

2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อบทบาทของก านันในจังหวัดชุมพรในการช่วยเหลือ
ราชการในการดูแลประชาชน 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

1) ผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  จากเอกสาร 
ข้อมูล สถิติ ของหน่วยงานต่าง ๆ และศึกษาข้อกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับบทบาท
และอ านาจหน้าท่ีของก านัน  

2) รวบรวมหนังสือ เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน ามาใช้เป็นกรอบในการศึกษา 
และน าหลักแนวคิด ทฤษฎี รวมถึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ก าหนดกรอบแนวคิด 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดบทบาทของ
ก านันจากอ านาจและหน้าท่ี ตามพระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองท้องท่ี พ.ศ. 2457 แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน (กรมการปกครอง, 2550) และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดได้
แสดงดังภาพท่ี 1 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีการศึกษา 

 
การศึกษาครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ร่วมกับวิจัยเชิงส ารวจ 

(Survey Research) มีข้ันตอน ดังนี้ 
1) ก าหนดประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
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 (1) กลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ ได้แก่ ก านันท่ีได้รับรางวัลก านันยอดเยี่ยม ประจ าปี 2564 
นายการันต์ จันทร์แสง ก านันต าบลสลุย อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยใช้การส ารวจแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ส่งข้อค าถามให้กับก านันเพื่อเตรียมตัวในการสัมภาษณ์และ
สัมภาษณ์ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ณ ท่ีท าการก านัน 

 (2) กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ ได้แก่ ก านันในเขตจังหวัดชุมพร จ านวน 68 คน โดยใช้การ
ส ารวจแบบส ามะโน (Census) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบบปลายปิด จ านวน 15 ข้อ แจกในท่ี
ประชุมประจ าเดือน ณ ท่ีว่าการอ าเภอ ทุกอ าเภอ 

2) เลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา 
(Content Analysis) ในส่วนการน าเสนอข้อมูล ผู้ศึกษาใช้การพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive 
Analysis) ส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล โดยใช้สถิติ
พรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ร้อยละ 
ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของก านันในการช่วยเหลือราชการในการดูแลประชาชน วิเคราะห์โดยใช้
ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อใช้แปลความหมาย ทดสอบตัวแปรปัจจัย
ทางด้านบุคคลกับตัวแปรตามสถิติท่ีใช้ในการทดสอบ คือ t-test F-test ในกรณีท่ีตัวแปรปัจจัย
ทางด้านบุคคลท่ีศึกษาแบ่งได้มากกว่า 2 กลุ่ม และใช้วิธี Scheffe ' เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
รายคู่ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญ   

 
สรุปผลการวิจัย 

 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง บทบาทของก านันในการช่วยเหลือราชการในการดูแล

ประชาชนกรณีศึกษาจังหวัดชุมพร สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
1) ก านันมีการปฏิบัติงานและบทบาทของก านันในการช่วยเหลือราชการในการดูแล

ประชาชนในด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการทะเบียนด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการป้องกันภัย 
ซึ่งสามารถปฏิบัติงานช่วยเหลือและสนับสนุนหน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี และเสนอแนะ
ให้หน่วยงานต้นสังกัดสนับสนุนงบประมาณ และสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีให้ความรู้ ในเรื่องต่าง ๆ เช่น 
ระเบียบ ข้อกฎหมาย พร้อมก าชับท าความเข้าใจให้ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล 
สารวัตรก านัน ตระหนักถึงบทบาทและภาระหน้าท่ีของตัวเองท่ีต้องปฏิบัติ 
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2) ก านันสังกัดอ าเภอเมืองชุมพรมากท่ีสุด ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งมากสุดอยู่ท่ีช่วง
ระยะเวลา 6 - 10 ปี ก านันส่วนใหญ่ก านันเป็นเพศชาย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 98.5 มีช่วงอายุส่วนใหญ่อยู่
ท่ี 55 - 60 ปี และระดับการศึกษาพบว่าต่ ากว่าปริญญาตรี มากสุด 

3) บทบาทของก านันในการช่วยเหลือราชการในการดูแลประชาชน พบว่าก านันปฏิบัติงาน 
ท้ัง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก ด้านท่ีมีการปฏิบัติงานมากสุดคือ 1) ด้านการป้องกันภัย 2) ด้านการ
ปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย 3) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 4) ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และ 5) ด้านการทะเบียน 

4) ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ในด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.21, SD =.433) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูง
ท่ีสุดคือ รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนแจ้งต่อราชการ หรืออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการติดต่อราชการ (�̅�𝑥 = 4.57, SD = .529) รองลงมา จัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
ออกตรวจตราและรายงานเหตุการณ์ไม่ปกติท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี (�̅�𝑥 = 4.15, SD = .584) และน้อยท่ีสุด
คือ จับกุมหรือมีส่วนในการช่วยเหลือจับกุมผู้กระท าผิดหรือสงสัยว่ากระท าผิดในพื้นท่ี (�̅�𝑥 = 3.39, SD 
= .724) 

5) ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าท่ีในด้านการทะเบียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 
4.29, SD = .648) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ รับหน้าท่ีเป็นนายทะเบียน
ผู้รับแจ้งการเกิด การตาย หรือย้ายท่ีอยู่ (�̅�𝑥 = 4.37, SD = .714) รองลงมาท าหน้าท่ีในฐานะพยาน 
การแจ้งเกิดแจ้งตายเกินก าหนดเวลาหรือการเพิ่มช่ือ การจ าหน่ายช่ือ รายการบุคคลเข้าในทะเบียน
บ้านหรือการแก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร (�̅�𝑥 = 4.25, SD = .725) และน้อยท่ีสุดคือ รับรองบุคคล
ท่ีมายื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวประชาชนในกรณีท่ีไม่มีหลักฐานอ่ืน ๆ หรือให้ค ารับรองเกี่ยวกับความ
ประพฤติและหลักฐานของผู้ขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน (�̅�𝑥 = 4.24, SD = .889) 

6) ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าท่ีในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.29, SD = .512) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูง
ท่ีสุดคือ ดูแล ป้องกันการบุกรุกท่ีดินสาธารณประโยชน์ในพื้นท่ี (�̅�𝑥 = 4.29, SD = .503) รองลงมา 
เฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ท าลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ในพื้นท่ี 
(�̅�𝑥 = 4.27, SD = .684) และน้อยท่ีสุดคือ จัดต้ังกฎ กติกา เพื่อป้องกันมิให้มีการสร้างมลพิษ (�̅�𝑥 = 
4.12, SD = .640) 

7) ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าท่ีในด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.46, SD = .418) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 
จัดหรือร่วมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมของหมู่บ้านร่วมกบัราษฎร (�̅�𝑥 = 4.54, SD = .532) รองลงมา 
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 (1) กลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ ได้แก่ ก านันท่ีได้รับรางวัลก านันยอดเยี่ยม ประจ าปี 2564 
นายการันต์ จันทร์แสง ก านันต าบลสลุย อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยใช้การส ารวจแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ส่งข้อค าถามให้กับก านันเพื่อเตรียมตัวในการสัมภาษณ์และ
สัมภาษณ์ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ณ ท่ีท าการก านัน 

 (2) กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ ได้แก่ ก านันในเขตจังหวัดชุมพร จ านวน 68 คน โดยใช้การ
ส ารวจแบบส ามะโน (Census) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบบปลายปิด จ านวน 15 ข้อ แจกในท่ี
ประชุมประจ าเดือน ณ ท่ีว่าการอ าเภอ ทุกอ าเภอ 

2) เลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา 
(Content Analysis) ในส่วนการน าเสนอข้อมูล ผู้ศึกษาใช้การพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive 
Analysis) ส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล โดยใช้สถิติ
พรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ร้อยละ 
ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของก านันในการช่วยเหลือราชการในการดูแลประชาชน วิเคราะห์โดยใช้
ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อใช้แปลความหมาย ทดสอบตัวแปรปัจจัย
ทางด้านบุคคลกับตัวแปรตามสถิติท่ีใช้ในการทดสอบ คือ t-test F-test ในกรณีท่ีตัวแปรปัจจัย
ทางด้านบุคคลท่ีศึกษาแบ่งได้มากกว่า 2 กลุ่ม และใช้วิธี Scheffe ' เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
รายคู่ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญ   

 
สรุปผลการวิจัย 

 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง บทบาทของก านันในการช่วยเหลือราชการในการดูแล

ประชาชนกรณีศึกษาจังหวัดชุมพร สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
1) ก านันมีการปฏิบัติงานและบทบาทของก านันในการช่วยเหลือราชการในการดูแล

ประชาชนในด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการทะเบียนด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการป้องกันภัย 
ซึ่งสามารถปฏิบัติงานช่วยเหลือและสนับสนุนหน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี และเสนอแนะ
ให้หน่วยงานต้นสังกัดสนับสนุนงบประมาณ และสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีให้ความรู้ ในเรื่องต่าง ๆ เช่น 
ระเบียบ ข้อกฎหมาย พร้อมก าชับท าความเข้าใจให้ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล 
สารวัตรก านัน ตระหนักถึงบทบาทและภาระหน้าท่ีของตัวเองท่ีต้องปฏิบัติ 
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2) ก านันสังกัดอ าเภอเมืองชุมพรมากท่ีสุด ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งมากสุดอยู่ท่ีช่วง
ระยะเวลา 6 - 10 ปี ก านันส่วนใหญ่ก านันเป็นเพศชาย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 98.5 มีช่วงอายุส่วนใหญ่อยู่
ท่ี 55 - 60 ปี และระดับการศึกษาพบว่าต่ ากว่าปริญญาตรี มากสุด 

3) บทบาทของก านันในการช่วยเหลือราชการในการดูแลประชาชน พบว่าก านันปฏิบัติงาน 
ท้ัง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก ด้านท่ีมีการปฏิบัติงานมากสุดคือ 1) ด้านการป้องกันภัย 2) ด้านการ
ปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย 3) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 4) ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และ 5) ด้านการทะเบียน 

4) ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ในด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.21, SD =.433) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูง
ท่ีสุดคือ รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนแจ้งต่อราชการ หรืออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการติดต่อราชการ (�̅�𝑥 = 4.57, SD = .529) รองลงมา จัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
ออกตรวจตราและรายงานเหตุการณ์ไม่ปกติท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี (�̅�𝑥 = 4.15, SD = .584) และน้อยท่ีสุด
คือ จับกุมหรือมีส่วนในการช่วยเหลือจับกุมผู้กระท าผิดหรือสงสัยว่ากระท าผิดในพื้นท่ี (�̅�𝑥 = 3.39, SD 
= .724) 

5) ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าท่ีในด้านการทะเบียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 
4.29, SD = .648) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ รับหน้าท่ีเป็นนายทะเบียน
ผู้รับแจ้งการเกิด การตาย หรือย้ายท่ีอยู่ (�̅�𝑥 = 4.37, SD = .714) รองลงมาท าหน้าท่ีในฐานะพยาน 
การแจ้งเกิดแจ้งตายเกินก าหนดเวลาหรือการเพิ่มช่ือ การจ าหน่ายช่ือ รายการบุคคลเข้าในทะเบียน
บ้านหรือการแก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร (�̅�𝑥 = 4.25, SD = .725) และน้อยท่ีสุดคือ รับรองบุคคล
ท่ีมายื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวประชาชนในกรณีท่ีไม่มีหลักฐานอื่น ๆ หรือให้ค ารับรองเกี่ยวกับความ
ประพฤติและหลักฐานของผู้ขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน (�̅�𝑥 = 4.24, SD = .889) 

6) ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าท่ีในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.29, SD = .512) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูง
ท่ีสุดคือ ดูแล ป้องกันการบุกรุกท่ีดินสาธารณประโยชน์ในพื้นท่ี (�̅�𝑥 = 4.29, SD = .503) รองลงมา 
เฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ท าลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ในพื้นท่ี 
(�̅�𝑥 = 4.27, SD = .684) และน้อยท่ีสุดคือ จัดต้ังกฎ กติกา เพื่อป้องกันมิให้มีการสร้างมลพิษ (�̅�𝑥 = 
4.12, SD = .640) 

7) ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าท่ีในด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.46, SD = .418) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 
จัดหรือร่วมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมของหมู่บ้านร่วมกบัราษฎร (�̅�𝑥 = 4.54, SD = .532) รองลงมา 
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ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ท่ีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย (�̅�𝑥 = 4.45, SD = .558) และ
น้อยท่ีสุดคือ สร้างการรับรู้และขยายผลให้ประชาชนในพื้นท่ีน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปฏิบัติ (�̅�𝑥 = 4.39, SD = .576) 

8) ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าท่ีในด้านการป้องกันภัยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 
4.49, SD = .340) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ เฝ้าระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมโรคระบาดในพื้นท่ี (�̅�𝑥 = 4.81, SD = .398) รองลงมา ส่ังการ/เข้าช่วยเหลือ/ส ารวจความ
เสียหายเมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นท่ี (�̅�𝑥 = 4.49, SD = .561) และน้อยท่ีสุดคือ วางระบบ/วางแผน/
ซ้อมแผน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ี (�̅�𝑥 = 4.16, SD = .593) 

9) บทบาทของก านันในการช่วยเหลือราชการในการดูแลประชาชนกับเพศ ไม่สามามารถ
วิเคราะห์ได้ 

10)  บทบาทของก านันในการช่วยเหลือราชการในการดูแลประชาชนกับระยะเวลาการด ารง
ต าแหน่ง ไม่มีความสัมพันธ์กัน 

11) บทบาทของก านันในการช่วยเหลือราชการในการดูแลประชาชนกับอายุ ไม่มี
ความสัมพันธ์กัน 

12) บทบาทของก านันในการช่วยเหลือราชการในการดูแลประชาชนกับระดับการศึกษา ไม่มี
ความสัมพันธ์กัน 
 

อภิปรายผล 
 

ผลการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อบทบาทของก านันในจังหวัดชุมพร
ต่อการช่วยเหลือราชการในการดูแลประชาชน ท่ีผู้วิจัยน ามาอภิปรายผล ดังต่อไปนี้ 

1) บทบาทของก านันในการช่วยเหลือราชการในการดูแลประชาชน พบว่าก านันปฏิบัติงาน 
ท้ัง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าก านัน ยังคงมีบทบาทของก านันในการช่วยเหลือราชการ   
ในการดูแลประชาชน อยู่มาก หากพิจารณาโดยภาพรวมแล้วจะเห็นได้ว่าก านันสามารถปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือ และสนับสนุนหน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี  

2) ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อบทบาทของก านันในการช่วยเหลือราชการในการ ดูแล
ประชาชนพบว่า ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง อายุ และระดับการศึกษาท่ีต่างกัน นั้น ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อบทบาทของก านันในการช่วยเหลือราชการในการดูแลประชาชน 
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ข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาบทบาทของก านันในการช่วยเหลือราชการในการดูแลประชาชน กรณีศึกษา 
จังหวัดชุมพร ได้ทราบถึงระดับของบทบาทของก านันในการช่วยเหลือราชการในการดูแลประชาชน
มากขึ้น ผู้ศึกษาจึงขอเสนอแนะส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ ดังนี้ 

ควรสนับสนุนงบประมาณซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าท่ี และเพิ่มความรู้
และทักษะในกับก านันเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานช่วยเหลือราชการในการดูแลประชาชนให้
มากยิ่งขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 
1) ควรเพิ่มกลุ่มตัวอย่างผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล และสารวัตรก านัน 

เพื่อจะได้ทราบถึงบทบาทต่อการท างานของฝ่ายปกครองในระดับพื้นท่ีต่อไป 
2) ควรศึกษาในมุมมองความพึงพอใจของประชาชน เพื่อจะได้ทราบถึงข้อเปรียบเทียบ

ระดับการปฏิบัติงานและบทบาทของก านันในการช่วยเหลือราชการในการดูแลประชาชน ระหว่าง
กลุ่มก านัน (ผู้ปฏิบัติหน้าท่ี) กับประชาชน(ผู้รับบริการ) ว่าอยู่ในระดับใด ควรท่ีจะปรับปรุงหรือพัฒนา
ไปในทิศทางใด 
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ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ท่ีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย (�̅�𝑥 = 4.45, SD = .558) และ
น้อยท่ีสุดคือ สร้างการรับรู้และขยายผลให้ประชาชนในพื้นท่ีน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปฏิบัติ (�̅�𝑥 = 4.39, SD = .576) 

8) ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าท่ีในด้านการป้องกันภัยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 
4.49, SD = .340) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ เฝ้าระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมโรคระบาดในพื้นท่ี (�̅�𝑥 = 4.81, SD = .398) รองลงมา ส่ังการ/เข้าช่วยเหลือ/ส ารวจความ
เสียหายเมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นท่ี (�̅�𝑥 = 4.49, SD = .561) และน้อยท่ีสุดคือ วางระบบ/วางแผน/
ซ้อมแผน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ี (�̅�𝑥 = 4.16, SD = .593) 

9) บทบาทของก านันในการช่วยเหลือราชการในการดูแลประชาชนกับเพศ ไม่สามามารถ
วิเคราะห์ได้ 

10)  บทบาทของก านันในการช่วยเหลือราชการในการดูแลประชาชนกับระยะเวลาการด ารง
ต าแหน่ง ไม่มีความสัมพันธ์กัน 

11) บทบาทของก านันในการช่วยเหลือราชการในการดูแลประชาชนกับอายุ ไม่มี
ความสัมพันธ์กัน 

12) บทบาทของก านันในการช่วยเหลือราชการในการดูแลประชาชนกับระดับการศึกษา ไม่มี
ความสัมพันธ์กัน 
 

อภิปรายผล 
 

ผลการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อบทบาทของก านันในจังหวัดชุมพร
ต่อการช่วยเหลือราชการในการดูแลประชาชน ท่ีผู้วิจัยน ามาอภิปรายผล ดังต่อไปนี้ 

1) บทบาทของก านันในการช่วยเหลือราชการในการดูแลประชาชน พบว่าก านันปฏิบัติงาน 
ท้ัง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าก านัน ยังคงมีบทบาทของก านันในการช่วยเหลือราชการ   
ในการดูแลประชาชน อยู่มาก หากพิจารณาโดยภาพรวมแล้วจะเห็นได้ว่าก านันสามารถปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือ และสนับสนุนหน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี  

2) ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อบทบาทของก านันในการช่วยเหลือราชการในการ ดูแล
ประชาชนพบว่า ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง อายุ และระดับการศึกษาท่ีต่างกัน นั้น ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อบทบาทของก านันในการช่วยเหลือราชการในการดูแลประชาชน 
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ข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาบทบาทของก านันในการช่วยเหลือราชการในการดูแลประชาชน กรณีศึกษา 
จังหวัดชุมพร ได้ทราบถึงระดับของบทบาทของก านันในการช่วยเหลือราชการในการดูแลประชาชน
มากขึ้น ผู้ศึกษาจึงขอเสนอแนะส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ ดังนี้ 

ควรสนับสนุนงบประมาณซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าท่ี และเพิ่มความรู้
และทักษะในกับก านันเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานช่วยเหลือราชการในการดูแลประชาชนให้
มากยิ่งขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 
1) ควรเพิ่มกลุ่มตัวอย่างผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล และสารวัตรก านัน 

เพื่อจะได้ทราบถึงบทบาทต่อการท างานของฝ่ายปกครองในระดับพื้นท่ีต่อไป 
2) ควรศึกษาในมุมมองความพึงพอใจของประชาชน เพื่อจะได้ทราบถึงข้อเปรียบเทียบ

ระดับการปฏิบัติงานและบทบาทของก านันในการช่วยเหลือราชการในการดูแลประชาชน ระหว่าง
กลุ่มก านัน (ผู้ปฏิบัติหน้าท่ี) กับประชาชน(ผู้รับบริการ) ว่าอยู่ในระดับใด ควรท่ีจะปรับปรุงหรือพัฒนา
ไปในทิศทางใด 
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การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏบิัต ิเพื่อแก้ปัญหาข้อบกพร่องของเจา้หน้าที่
ตรวจสอบในการเสนอเรื่อง ความผิดวนิัยการเงินการคลังของรัฐในระดับเขต 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมภิาคที่ 13 
 

ทศพร พรพุทธานนท์ * 
 

บทคัดย่อ 
 

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบในการรวบรวมเอกสารเพื่อเสนอความผิดวินัยการเงิน
การคลังของรัฐในปัจจุบันในส่วนของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 และส านักตรวจเงิน
แผ่นดินในเขตพื้นท่ี มีความเข้าใจไม่ตรงกันในการตีความกฎหมาย เช่น ในส่วนของกรณีการส่ง
พยานหลักฐานอื่น ๆ ท่ีแสดงถึงการไม่ด าเนินการของผู้รับตรวจตามการแจ้งผลการตรวจสอบท่ีไม่
ครบถ้วนว่าเป็นหน้าท่ีของผู้ใด โดยอาจเกิดจากระเบียบกฎหมายไม่ได้ระบุไว้ชัดเจน ซึ่งถือเป็นความ
บกพร่องในการตีความ เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบของส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมาจากหลาย
ลักษณะงาน เช่น งานบัญชี เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม เป็นต้น จึงอาจมีทักษะในการตีความกฎหมายท่ี
ไม่เพียงพอเช่นเดียวกับสายงานกฎหมาย เป็นเหตุให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบในเขตส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 จัดท าส านวนเพื่อเสนอเรื่องความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐไม่ถูกต้องและไม่
ครบถ้วน ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ ให้มีทักษะ มี
ความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความส าคัญของการรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อเสนอเรื่องความผิดวินัย
การเงินการคลังของรัฐ เห็นควรน าการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) มาเป็นกลไกท่ีจะ
ช่วยวิเคราะห์สาเหตุในการรวบรวมเอกสารหลักฐานในการเสนอเรื่องความผิดวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐนั้น ว่ามีสาเหตุมาจากปัจจัยใดบ้าง และแนวทางการรวบรวมเอกสารหลักฐานในการเสนอเรื่อง
ความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐในระดับเขตส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 ควรเป็น
อย่างไร รวมทั้งศึกษาสาเหตุของปัญหา ก าหนด เสนอแนะในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว การจัดต้ังกลุ่ม
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) ประกอบด้วย สมาชิกท่ีมีต าแหน่งและหน้าท่ีรับผิดชอบ
ในการท างานมีความเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงในการท างานท้ังหมด เพื่อให้เกิดมุมมองท่ีหลากหลาย เพื่อ
ร่วมกันแก้ปัญหาและสร้างการเรียนรู้ร่วมกันในการศึกษาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม  จ านวน 8 คน เข้าร่วม

                                                     
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ประชุมพบปะ จ านวน 3 ครัง้ โดยในการประชุมครั้งแรกเป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ครั้งท่ี 
2 เป็นการร่วมกันเสนอแนะแนวทางหรือวิธีการแก้ไขปัญหา  และครั้งท่ี 3 เป็นการรายงายผล
การศึกษาให้ท่ีประชุมได้รับทราบ  

ผลการศึกษา พบว่า 
1) สาเหตุของการรวบรวมเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน ในการเสนอเรื่อง 

ความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ มีดังนี้ (1) บุคลากรขาดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการรวบรวม
เอกสาร การสอบถ้อยค าเจ้าหน้าท่ี รวมท้ังการตีความ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการ เนื่องจาก
ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้จบการศึกษาสายกฎหมายโดยตรง เช่น ส าเร็จการศึกษาจากด้านการบัญชี (ส่วนใหญ่) 
เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม (2) ความไม่เข้าใจกันระหว่างส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกับส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 ในการรวบรวมเอกสาร เนื่องจากระเบียบ หนังสือส่ังการไม่ชัดเจน 

2)  ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขและป้องกันปัญหาท่ีได้จากการศึกษาแนวทางการด าเนินการ
ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการรวบรวมเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน ในการเสนอเรื่อง ความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ ดังนี้ (1) จัดให้มีการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ แบบ Onsite ต้องการให้อบรมเสริมความรู้และทักษะทางด้าน ความเข้าใจในระเบียบ 
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการเสนอเรื่องความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ เทคนิคการรวบรวม
พยานหลักฐาน การหาข้อเท็จจริงจากการสอบถ้อยค า และเทคนิคการตีความทางกฎหมาย โดยเลือก
ระยะเวลาในการถ่ายทอดความรู้ 5 – 6 ช่ัวโมงต่อครั้ง สถานท่ีถ่ายทอดความรู้โรงแรมนอกพื้นท่ี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวนคน 11– 20 คน เลือกการท ากรณีศึกษาเสมือนจริง วิทยากรจาก
ส่วนกลาง ให้มีการท าทดสอบก่อนและหลังอบรมและให้มีใบประกาศนียบัตร (2) จัดท าจัดรายการ
ตรวจสอบ (Checklist) (3) จัดท่ีปรึกษาให้ค าแนะน าโดยท่ีประชุมได้ให้ความเห็นให้มีเจ้าหน้าท่ีของ
กลุ่มตรวจสอบเป็นผู้ให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์ตามล าดับช้ัน โดยให้บุคคลท่ีมีช่ือดังกล่าวเป็นผู้ให้
ค าแนะน า ซึ่งหากบุคคลใดไม่อยู่หรือไปราชการให้ผู้มีรายช่ือล าดับถัดไปเป็นผู้ให้ค าแนะน า  (4) 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ หนังสือส่ังการ ท่ียังไม่ชัดเจน มีความเข้าใจไม่ตรงกัน ให้เป็นอ านาจ
หน้าท่ีของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 
 
ค าส าคัญ:  การเรียนรู้จากการปฏิบัติ การเงินการคลังของรัฐ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  

 

 
การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏบิัต ิเพื่อแก้ปัญหาข้อบกพร่องของเจา้หน้าที่
ตรวจสอบในการเสนอเรื่อง ความผิดวนิัยการเงินการคลังของรัฐในระดับเขต 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมภิาคที่ 13 
 

ทศพร พรพุทธานนท์ * 
 

บทคัดย่อ 
 

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบในการรวบรวมเอกสารเพื่อเสนอความผิดวินัยการเงิน
การคลังของรัฐในปัจจุบันในส่วนของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 และส านักตรวจเงิน
แผ่นดินในเขตพื้นท่ี มีความเข้าใจไม่ตรงกันในการตีความกฎหมาย เช่น ในส่วนของกรณีการส่ง
พยานหลักฐานอื่น ๆ ท่ีแสดงถึงการไม่ด าเนินการของผู้รับตรวจตามการแจ้งผลการตรวจสอบท่ีไม่
ครบถ้วนว่าเป็นหน้าท่ีของผู้ใด โดยอาจเกิดจากระเบียบกฎหมายไม่ได้ระบุไว้ชัดเจน ซึ่งถือเป็นความ
บกพร่องในการตีความ เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบของส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมาจากหลาย
ลักษณะงาน เช่น งานบัญชี เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม เป็นต้น จึงอาจมีทักษะในการตีความกฎหมายท่ี
ไม่เพียงพอเช่นเดียวกับสายงานกฎหมาย เป็นเหตุให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบในเขตส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 จัดท าส านวนเพื่อเสนอเรื่องความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐไม่ถูกต้องและไม่
ครบถ้วน ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ ให้มีทักษะ มี
ความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความส าคัญของการรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อเสนอเรื่องความผิดวินัย
การเงินการคลังของรัฐ เห็นควรน าการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) มาเป็นกลไกท่ีจะ
ช่วยวิเคราะห์สาเหตุในการรวบรวมเอกสารหลักฐานในการเสนอเรื่องความผิดวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐนั้น ว่ามีสาเหตุมาจากปัจจัยใดบ้าง และแนวทางการรวบรวมเอกสารหลักฐานในการเสนอเรื่อง
ความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐในระดับเขตส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 ควรเป็น
อย่างไร รวมทั้งศึกษาสาเหตุของปัญหา ก าหนด เสนอแนะในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว การจัดต้ังกลุ่ม
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) ประกอบด้วย สมาชิกท่ีมีต าแหน่งและหน้าท่ีรับผิดชอบ
ในการท างานมีความเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงในการท างานท้ังหมด เพื่อให้เกิดมุมมองท่ีหลากหลาย เพื่อ
ร่วมกันแก้ปัญหาและสร้างการเรียนรู้ร่วมกันในการศึกษาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม  จ านวน 8 คน เข้าร่วม

                                                     
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏบิัต ิเพื่อแก้ปัญหาข้อบกพร่องของเจา้หน้าที่
ตรวจสอบในการเสนอเรื่อง ความผิดวนิัยการเงินการคลังของรัฐในระดับเขต 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมภิาคที่ 13 
 

ทศพร พรพุทธานนท์ * 
 

บทคัดย่อ 
 

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบในการรวบรวมเอกสารเพื่อเสนอความผิดวินัยการเงิน
การคลังของรัฐในปัจจุบันในส่วนของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 และส านักตรวจเงิน
แผ่นดินในเขตพื้นท่ี มีความเข้าใจไม่ตรงกันในการตีความกฎหมาย เช่น ในส่วนของกรณีการส่ง
พยานหลักฐานอื่น ๆ ท่ีแสดงถึงการไม่ด าเนินการของผู้รับตรวจตามการแจ้งผลการตรวจสอบท่ีไม่
ครบถ้วนว่าเป็นหน้าท่ีของผู้ใด โดยอาจเกิดจากระเบียบกฎหมายไม่ได้ระบุไว้ชัดเจน ซึ่งถือเป็นความ
บกพร่องในการตีความ เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบของส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมาจากหลาย
ลักษณะงาน เช่น งานบัญชี เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม เป็นต้น จึงอาจมีทักษะในการตีความกฎหมายท่ี
ไม่เพียงพอเช่นเดียวกับสายงานกฎหมาย เป็นเหตุให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบในเขตส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 จัดท าส านวนเพื่อเสนอเรื่องความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐไม่ถูกต้องและไม่
ครบถ้วน ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ ให้มีทักษะ มี
ความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความส าคัญของการรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อเสนอเรื่องความผิดวินัย
การเงินการคลังของรัฐ เห็นควรน าการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) มาเป็นกลไกท่ีจะ
ช่วยวิเคราะห์สาเหตุในการรวบรวมเอกสารหลักฐานในการเสนอเรื่องความผิดวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐนั้น ว่ามีสาเหตุมาจากปัจจัยใดบ้าง และแนวทางการรวบรวมเอกสารหลักฐานในการเสนอเรื่อง
ความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐในระดับเขตส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 ควรเป็น
อย่างไร รวมทั้งศึกษาสาเหตุของปัญหา ก าหนด เสนอแนะในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว การจัดต้ังกลุ่ม
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) ประกอบด้วย สมาชิกท่ีมีต าแหน่งและหน้าท่ีรับผิดชอบ
ในการท างานมีความเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงในการท างานท้ังหมด เพื่อให้เกิดมุมมองท่ีหลากหลาย เพื่อ
ร่วมกันแก้ปัญหาและสร้างการเรียนรู้ร่วมกันในการศึกษาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม  จ านวน 8 คน เข้าร่วม

                                                     
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ประชุมพบปะ จ านวน 3 ครัง้ โดยในการประชุมครั้งแรกเป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ครั้งท่ี 
2 เป็นการร่วมกันเสนอแนะแนวทางหรือวิธีการแก้ไขปัญหา  และครั้งท่ี 3 เป็นการรายงายผล
การศึกษาให้ท่ีประชุมได้รับทราบ  

ผลการศึกษา พบว่า 
1) สาเหตุของการรวบรวมเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน ในการเสนอเรื่อง 

ความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ มีดังนี้ (1) บุคลากรขาดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการรวบรวม
เอกสาร การสอบถ้อยค าเจ้าหน้าท่ี รวมท้ังการตีความ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการ เนื่องจาก
ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้จบการศึกษาสายกฎหมายโดยตรง เช่น ส าเร็จการศึกษาจากด้านการบัญชี (ส่วนใหญ่) 
เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม (2) ความไม่เข้าใจกันระหว่างส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกับส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 ในการรวบรวมเอกสาร เนื่องจากระเบียบ หนังสือส่ังการไม่ชัดเจน 

2)  ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขและป้องกันปัญหาท่ีได้จากการศึกษาแนวทางการด าเนินการ
ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการรวบรวมเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน ในการเสนอเรื่อง ความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ ดังนี้ (1) จัดให้มีการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ แบบ Onsite ต้องการให้อบรมเสริมความรู้และทักษะทางด้าน ความเข้าใจในระเบียบ 
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการเสนอเรื่องความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ เทคนิคการรวบรวม
พยานหลักฐาน การหาข้อเท็จจริงจากการสอบถ้อยค า และเทคนิคการตีความทางกฎหมาย โดยเลือก
ระยะเวลาในการถ่ายทอดความรู้ 5 – 6 ช่ัวโมงต่อครั้ง สถานท่ีถ่ายทอดความรู้โรงแรมนอกพื้นท่ี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวนคน 11– 20 คน เลือกการท ากรณีศึกษาเสมือนจริง วิทยากรจาก
ส่วนกลาง ให้มีการท าทดสอบก่อนและหลังอบรมและให้มีใบประกาศนียบัตร (2) จัดท าจัดรายการ
ตรวจสอบ (Checklist) (3) จัดท่ีปรึกษาให้ค าแนะน าโดยท่ีประชุมได้ให้ความเห็นให้มีเจ้าหน้าท่ีของ
กลุ่มตรวจสอบเป็นผู้ให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์ตามล าดับช้ัน โดยให้บุคคลท่ีมีช่ือดังกล่าวเป็นผู้ให้
ค าแนะน า ซึ่งหากบุคคลใดไม่อยู่หรือไปราชการให้ผู้มีรายช่ือล าดับถัดไปเป็นผู้ให้ค าแนะน า  (4) 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ หนังสือส่ังการ ท่ียังไม่ชัดเจน มีความเข้าใจไม่ตรงกัน ให้เป็นอ านาจ
หน้าท่ีของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 
 
ค าส าคัญ:  การเรียนรู้จากการปฏิบัติ การเงินการคลังของรัฐ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  

 

 
การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏบิัต ิเพื่อแก้ปัญหาข้อบกพร่องของเจา้หน้าที่
ตรวจสอบในการเสนอเรื่อง ความผิดวนิัยการเงินการคลังของรัฐในระดับเขต 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมภิาคที่ 13 
 

ทศพร พรพุทธานนท์ * 
 

บทคัดย่อ 
 

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบในการรวบรวมเอกสารเพื่อเสนอความผิดวินัยการเงิน
การคลังของรัฐในปัจจุบันในส่วนของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 และส านักตรวจเงิน
แผ่นดินในเขตพื้นท่ี มีความเข้าใจไม่ตรงกันในการตีความกฎหมาย เช่น ในส่วนของกรณีการส่ง
พยานหลักฐานอื่น ๆ ท่ีแสดงถึงการไม่ด าเนินการของผู้รับตรวจตามการแจ้งผลการตรวจสอบท่ีไม่
ครบถ้วนว่าเป็นหน้าท่ีของผู้ใด โดยอาจเกิดจากระเบียบกฎหมายไม่ได้ระบุไว้ชัดเจน ซึ่งถือเป็นความ
บกพร่องในการตีความ เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบของส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมาจากหลาย
ลักษณะงาน เช่น งานบัญชี เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม เป็นต้น จึงอาจมีทักษะในการตีความกฎหมายท่ี
ไม่เพียงพอเช่นเดียวกับสายงานกฎหมาย เป็นเหตุให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบในเขตส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 จัดท าส านวนเพื่อเสนอเรื่องความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐไม่ถูกต้องและไม่
ครบถ้วน ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ ให้มีทักษะ มี
ความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความส าคัญของการรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อเสนอเรื่องความผิดวินัย
การเงินการคลังของรัฐ เห็นควรน าการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) มาเป็นกลไกท่ีจะ
ช่วยวิเคราะห์สาเหตุในการรวบรวมเอกสารหลักฐานในการเสนอเรื่องความผิดวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐนั้น ว่ามีสาเหตุมาจากปัจจัยใดบ้าง และแนวทางการรวบรวมเอกสารหลักฐานในการเสนอเรื่อง
ความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐในระดับเขตส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 ควรเป็น
อย่างไร รวมทั้งศึกษาสาเหตุของปัญหา ก าหนด เสนอแนะในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว การจัดต้ังกลุ่ม
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) ประกอบด้วย สมาชิกท่ีมีต าแหน่งและหน้าท่ีรับผิดชอบ
ในการท างานมีความเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงในการท างานท้ังหมด เพื่อให้เกิดมุมมองท่ีหลากหลาย เพื่อ
ร่วมกันแก้ปัญหาและสร้างการเรียนรู้ร่วมกันในการศึกษาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม  จ านวน 8 คน เข้าร่วม

                                                     
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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บทน า 
 

การเสนอเรื่องความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐเป็นการปฏิบัติงานท่ีเกิดขึ้นภายหลังจากท่ี
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค หรือ ส านักตรวจสอบ
การเงินจังหวัด ได้มีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบเพื่อให้ผู้รับตรวจด าเนินการ ตามมาตรา 85 วรรค
สอง หรือมาตรา 95 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
พ.ศ. 2561 แต่ผู้รับตรวจไม่แจ้งผลกลับมา หรือไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค หรือ ส านัก
ตรวจสอบการเงินจังหวัด ได้มีหนังสือแจ้งเตือนให้ทราบ ในการติดตามผลการตรวจสอบแล้ว แต่ผู้รับ
ตรวจก็ยังไม่แจ้งผลกลับมา หรือไม่ด าเนินการโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือไม่ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด โดยไม่มีเหตุอันสมควร ในกรณีดังกล่าว ถือว่ามี
เหตุท่ีจะเสนอเรื่องเพื่อลงโทษทางปกครองกับผู้รับตรวจตามมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 และเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามมาตรา 97 แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเดียวกันได้แล้ว ในกรณีดังกล่าวให้ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 
หรือผู้รับผิดชอบส านวนของส านักตรวจสอบกรณีพิเศษ จะต้องจัดท าส านวนความผิดวินัยการเงนิ 
การคลังของรัฐ ตามแบบแนบท้ายระเบียบส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการตรวจสอบกรณี
พิเศษและการเสนอเรื่องความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2562 เสนอผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับช้ันจนถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อส่งเรื่องให้ส านักวินัยการเงินการคลังด าเนินการตาม
หน้าท่ีและอ านาจต่อไป 

ตามระเบียบส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการตรวจสอบกรณีพิเศษและการเสนอ
เรื่องความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2562 ข้อ 52 การติดตามผลการตรวจสอบของส านัก
ตรวจสอบลักษณะอื่น หมายถึง ส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดทั้ง 5 จังหวัดในเขตพื้นที่ส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง 
จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต จากกรณีท่ีผู้รับตรวจไม่แจ้งผลกลับมา หรือไม่ด าเนินการโดยไม่มีเหตุ
อันสมควร หรือไม่ด าเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาก าหนด โดยไม่มีเหตุอันควร ให้ผู้อ านวยการ
ส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ส่งเรื่องให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 ท าความเห็น
เสนอผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาลงโทษ
ทางปกครองแก่ผู้รับตรวจหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐต่อไป 

ดังนั้นบุคคลท่ีสามารถรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อส่งให้จัดท าส านวนเพื่อด าเนินการทางวินัย
การเงินการคลังของรัฐ มี 2 ลักษณะ คือ 

197 

 

1)  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบของส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดภายในเขตพื้นที่ของส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 ท่ีได้ติดตามผลการด าเนินการของหน่วยรับตรวจแล้วปรากฏว่า
หน่วยรับตรวจไม่ได้ด าเนินการหรือไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาก าหนด 

2)  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 โดยตามระเบียบ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการตรวจสอบกรณีพิเศษและการเสนอเรื่องความผิดวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2562 ก าหนดให้อ านาจและหน้าท่ีในการจัดท าส านวนเป็นของเจ้าหน้าท่ี
ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 เป็นผู้ด าเนินการเท่านั้น 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบของส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมิอาจรับผิดชอบเป็นผู้จัดท าส านวนได้ 
จึงต้องส่งเรื่องมาให้ด าเนินการ โดยการส่งเรื่องของส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดให้ส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 ด าเนินการท าส านวนความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐนั้น ซึ่งในการ
รวบรวมเอกสารจะต้องประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้ 

1)  ส าเนารายงานการตรวจสอบ หรือข้อสังเกตจากการตรวจสอบการเงิน พร้อมท้ัง
พยานหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง 

2)  ส าเนาหนังสือแจ้งหน่วยรับตรวจให้ด าเนินการ 
3)  ส าเนาหนังสือเตือน หรือเร่งรัดให้ด าเนินการทุกฉบับ 
4)  ส าเนาหนังสือแจ้งผลการด าเนินการของหน่วยรับตรวจ 
5)  พยานหลักฐานอื่น ๆ ท่ีแสดงถึงการไม่ด าเนินการของผู้รับตรวจตามการแจ้งผลการตรวจสอบ 
แต่ในการปฏิบัติได้เกิดปัญหาในการส่งเรื่องจากส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมายังส านักงาน

การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 คือ กรณีการส่งพยานหลักฐานอ่ืนๆ ท่ีแสดงถึงการไม่ด าเนินการ
ของผู้รับตรวจตามการแจ้งผลการตรวจสอบที่ไม่ครบถ้วน ไม่มีรายละเอียดข้อเท็จจริงว่าเหตุใด 
หน่วยรับตรวจจึงไม่ได้ด าเนินการตามระยะเวลาท่ีก าหนด โดยได้ใช้เพียงใบตอบรับไปรษณีย์ EMS 
เท่านั้น มาเป็นหลักฐานที่แสดงถึงการไม่ด าเนินการของผู้รับตรวจตามการแจ้งผลการตรวจสอบ  
จึงเป็นปัญหาท่ีถกเถียงโดยการท าหนังสือโต้ไปกลับมาว่า เป็นหน้าท่ีของผู้ใดเป็นผู้ด าเนินการระหว่าง
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดผู้ส่งเรื่อง กับ ผู้รับผิดชอบส านวน  ของส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 เนื่องจากเป็นหลักเกณฑ์และได้ด าเนินการมาเพียง 2 ปี ตามท่ีได้มี
การออกกฎหมายและระเบียบให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 

ดังนั้นปัญหาของการรวบรวมเอกสารหลักฐานในการเสนอเรื่องความผิดวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐมีปัญหาเกิดขึ้น 2 ด้าน คือ ด้านของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบของส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด 
ยังขาดทักษะท่ีเกี่ยวข้องตามข้างต้นในการรวบรวมเอกสาร เพื่อส่งมาให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ภูมิภาคท่ี 13 จัดท าส านวนเพื่อเสนอเรื่อง และปัญหาด้านของส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 
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บทน า 
 

การเสนอเรื่องความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐเป็นการปฏิบัติงานท่ีเกิดขึ้นภายหลังจากท่ี
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค หรือ ส านักตรวจสอบ
การเงินจังหวัด ได้มีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบเพื่อให้ผู้รับตรวจด าเนินการ ตามมาตรา 85 วรรค
สอง หรือมาตรา 95 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
พ.ศ. 2561 แต่ผู้รับตรวจไม่แจ้งผลกลับมา หรือไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค หรือ ส านัก
ตรวจสอบการเงินจังหวัด ได้มีหนังสือแจ้งเตือนให้ทราบ ในการติดตามผลการตรวจสอบแล้ว แต่ผู้รับ
ตรวจก็ยังไม่แจ้งผลกลับมา หรือไม่ด าเนินการโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือไม่ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด โดยไม่มีเหตุอันสมควร ในกรณีดังกล่าว ถือว่ามี
เหตุท่ีจะเสนอเรื่องเพื่อลงโทษทางปกครองกับผู้รับตรวจตามมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 และเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามมาตรา 97 แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเดียวกันได้แล้ว ในกรณีดังกล่าวให้ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 
หรือผู้รับผิดชอบส านวนของส านักตรวจสอบกรณีพิเศษ จะต้องจัดท าส านวนความผิดวินัยการเงนิ 
การคลังของรัฐ ตามแบบแนบท้ายระเบียบส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการตรวจสอบกรณี
พิเศษและการเสนอเรื่องความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2562 เสนอผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับช้ันจนถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อส่งเรื่องให้ส านักวินัยการเงินการคลังด าเนินการตาม
หน้าท่ีและอ านาจต่อไป 

ตามระเบียบส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการตรวจสอบกรณีพิเศษและการเสนอ
เรื่องความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2562 ข้อ 52 การติดตามผลการตรวจสอบของส านัก
ตรวจสอบลักษณะอื่น หมายถึง ส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดทั้ง 5 จังหวัดในเขตพื้นที่ส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง 
จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต จากกรณีท่ีผู้รับตรวจไม่แจ้งผลกลับมา หรือไม่ด าเนินการโดยไม่มีเหตุ
อันสมควร หรือไม่ด าเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาก าหนด โดยไม่มีเหตุอันควร ให้ผู้อ านวยการ
ส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ส่งเรื่องให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 ท าความเห็น
เสนอผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาลงโทษ
ทางปกครองแก่ผู้รับตรวจหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐต่อไป 

ดังนั้นบุคคลท่ีสามารถรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อส่งให้จัดท าส านวนเพื่อด าเนินการทางวินัย
การเงินการคลังของรัฐ มี 2 ลักษณะ คือ 
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1)  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบของส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดภายในเขตพื้นที่ของส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 ท่ีได้ติดตามผลการด าเนินการของหน่วยรับตรวจแล้วปรากฏว่า
หน่วยรับตรวจไม่ได้ด าเนินการหรือไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาก าหนด 

2)  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 โดยตามระเบียบ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการตรวจสอบกรณีพิเศษและการเสนอเรื่องความผิดวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2562 ก าหนดให้อ านาจและหน้าท่ีในการจัดท าส านวนเป็นของเจ้าหน้าท่ี
ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 เป็นผู้ด าเนินการเท่านั้น 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบของส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมิอาจรับผิดชอบเป็นผู้จัดท าส านวนได้ 
จึงต้องส่งเรื่องมาให้ด าเนินการ โดยการส่งเรื่องของส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดให้ส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 ด าเนินการท าส านวนความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐนั้น ซึ่งในการ
รวบรวมเอกสารจะต้องประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้ 

1)  ส าเนารายงานการตรวจสอบ หรือข้อสังเกตจากการตรวจสอบการเงิน พร้อมท้ัง
พยานหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง 

2)  ส าเนาหนังสือแจ้งหน่วยรับตรวจให้ด าเนินการ 
3)  ส าเนาหนังสือเตือน หรือเร่งรัดให้ด าเนินการทุกฉบับ 
4)  ส าเนาหนังสือแจ้งผลการด าเนินการของหน่วยรับตรวจ 
5)  พยานหลักฐานอื่น ๆ ท่ีแสดงถึงการไม่ด าเนินการของผู้รับตรวจตามการแจ้งผลการตรวจสอบ 
แต่ในการปฏิบัติได้เกิดปัญหาในการส่งเรื่องจากส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมายังส านักงาน

การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 คือ กรณีการส่งพยานหลักฐานอื่นๆ ท่ีแสดงถึงการไม่ด าเนินการ
ของผู้รับตรวจตามการแจ้งผลการตรวจสอบที่ไม่ครบถ้วน ไม่มีรายละเอียดข้อเท็จจริงว่าเหตุใด 
หน่วยรับตรวจจึงไม่ได้ด าเนินการตามระยะเวลาท่ีก าหนด โดยได้ใช้เพียงใบตอบรับไปรษณีย์ EMS 
เท่านั้น มาเป็นหลักฐานที่แสดงถึงการไม่ด าเนินการของผู้รับตรวจตามการแจ้งผลการตรวจสอบ  
จึงเป็นปัญหาท่ีถกเถียงโดยการท าหนังสือโต้ไปกลับมาว่า เป็นหน้าท่ีของผู้ใดเป็นผู้ด าเนินการระหว่าง
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดผู้ส่งเรื่อง กับ ผู้รับผิดชอบส านวน  ของส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 เนื่องจากเป็นหลักเกณฑ์และได้ด าเนินการมาเพียง 2 ปี ตามท่ีได้มี
การออกกฎหมายและระเบียบให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 

ดังนั้นปัญหาของการรวบรวมเอกสารหลักฐานในการเสนอเรื่องความผิดวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐมีปัญหาเกิดขึ้น 2 ด้าน คือ ด้านของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบของส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด 
ยังขาดทักษะท่ีเกี่ยวข้องตามข้างต้นในการรวบรวมเอกสาร เพื่อส่งมาให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ภูมิภาคท่ี 13 จัดท าส านวนเพื่อเสนอเรื่อง และปัญหาด้านของส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 
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กรณีพยานหลักฐานท่ีแสดงถึงการไม่ด าเนินการของผู้รับตรวจตามการแจ้งผลการตรวจสอบ เช่น 
เอกสารหลักฐาน/พยานบุคคลท่ียืนยันพฤติการณ์ของผู้รับตรวจท่ีรับทราบการแจ้งผลการตรวจสอบ
แล้วไม่ด าเนินการตามผลการตรวจสอบท่ีแจ้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร ท่ีระเบียบและค าส่ังไม่ได้
ก าหนดให้ชัดเจน จึงเป็นปัญหาในการตีความว่าเป็นหน้าท่ีของใครระหว่างส านักตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดและส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 13       
          การปฏิบัติงานตรวจสอบตามหน้าท่ีและอ านาจปรากฏปัญหาในการด าเนินการตามท่ีกล่าวมา 
แล้วน ามาท าส านวนการเสนอความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ ซึ่งในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
จ าเป็นต้องมีการท างานท่ีสอดรับและประสานกับเจ้าหน้าท่ี ผู้ตรวจสอบ ผู้บริหารงานตรวจสอบ และ
บุคลากรอ่ืน ภายในสังกัดส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 ภายใต้บริบทของหลักการ
ด าเนินการทางวินัยการเงินการคลังของรัฐเดียวกัน แต่ในทางปฏิบัติพบว่า ปัญหาท่ีเกิดขึ้นการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบในการรวบรวมเอกสารเพื่อเสนอความผิดวินัยการเงินการคลัง  ในปัจจุบัน
ในส่วนของส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดและส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 มีความเข้าใจ
ไม่ตรงกันในการตีความกฎหมาย เช่น ในส่วนของกรณีการส่งพยานหลักฐานอื่น ๆ ท่ีแสดงถึงการไม่
ด าเนินการของผู้รับตรวจตามการแจ้งผลการตรวจสอบท่ีไม่ครบถ้วนว่าเป็นหน้าท่ีของผู้ใด ซึ่งอาจเกิด
จากระเบียบกฎหมายไม่ได้ระบุไว้ชัดเจน ซึ่งถือเป็นความบกพร่องในการตีความ เนื่องจากเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมาจากหลายลักษณะงาน เช่น งานบัญชี เศรษฐศาสตร์ 
วิศวกรรม เป็นต้น จึงอาจมีทักษะในการตีความกฎหมายท่ีไม่เพียงพอเช่นกับสายงานกฎหมาย ดังนั้น
ในภาพของบุคลากรท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบในการปฏิบัติงานรวบรวมเอกสารเพื่อเสนอเรื่อง
ความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ ควรหาแนวทางแก้ไขปัญหาข้างต้นและเสริมทักษะในการตีความ
กฎหมาย รวมทั้งบุคลิกภาพหรือแรงจูงใจที่จะรวมปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานหรือแนวทางใน
การท างานแบบเดียวกัน โดยไม่ให้เป็นภาระหน้าท่ีของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
 ซึ่งปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีความส าคัญ ควรได้รับการแก้ไข หากไม่ได้รับการแก้ไขจะท าให้การ
ปฏิบัติงานไม่สัมฤทธิ์ผล เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีกล่าว
มา ผู้วิจัยปฏิบัติหน้าท่ีเป็นหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบจึงสนใจท่ีจะศึกษา การประยุกต์การเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาข้อบกพร่องของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบในการเสนอเรื่อง ความผิดวินัยการเงินการ
คลังของรัฐในระดับเขต ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 เป็นการระดมความคิดจาก
บุคลากรท่ีมีความหลากหลายท้ังในด้านความรู้ ทักษะ และประสบการณ์มาวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึน
จริงในการท างาน และพัฒนาแผนการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาการรวบรวมเอกสาร และน าข้อมูลท่ี
ได้มาวิเคราะห์เสนอแนะแนวทางการรวบรวมเอกสารหลักฐานในการเสนอเรื่องความผิดวินัยการเงิน
การคลังของรัฐในระดับเขตส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อหา 
แนวทางการแก้ไขปัญหามิให้เกิดขึ้นอีก เป็นการป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเป็นไปใน
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มาตรฐานเดียวกัน และเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการปฏิบัติต่อความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐท่ี
ประกาศใช้ในปัจจุบัน ตามหน้าท่ีและอ านาจของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 
รวมทั้งเป็นเสริมสร้างสมรรถนะส่วนบุคคล ในด้านการรวบรวมเอกสารให้ถูกต้องในกฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานต้นสังกัด  ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถน ามาปรับใช้ใน
ปีงบประมาณ 2565 ซึ่งเริ่มต้ังแต่เดือนวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 เป็นต้นไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
1)  เพื่อวิเคราะห์สาเหตุในการรวบรวมเอกสารหลักฐานในการเสนอเรื่องความผิดวินัย

การเงินการคลังของรัฐในระดับเขตส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 มีวิธีรวบรวมเอกสาร
ได้อย่างไร และมีข้อบกพร่องตรงจุดใด 

2)  เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการรวบรวมเอกสารหลักฐานในการเสนอเรื่อง
ความผิดวินัยการเงินการคลังในระดับเขตส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 

 
วิธีการศึกษา 

 
การประยุกต์การเรียนรู้เพื่อการปฏิบัติ (Action Learning) แบ่งเป็น 7 ขั้นตอนดังนี้  
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมความพร้อมบุคลากรที่จะร่วมเข้ากระบวนการ  Action Learning 

ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานเจ้าของปัญหา (กลุ่มตรวจสอบ)  
ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดประเด็นปัญหาท่ีฝ่ายตรวจสอบประสบอยู่ในปัจจุบัน โดยมีล าดับการ

ด าเนินการดังนี้  
ล าดับท่ี 1 การรวบรวมข้อมูล (Data Collection) การเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากเจ้าหน้าท่ี 

ตรวจสอบท้ัง 5 จังหวัด เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในการรวบรวมเอกสารหลักฐานการเสนอเรื่อง
ความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ ขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อทราบทัศนคติของเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบ และความเข้าใจต่อกระบวนการการเสนอความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐในแต่ละ
ขั้นตอน เพื่อให้ได้รับข้อมูลตรงตามความจริง และสามารถน าไปวิเคราะห์ และสรุปได้จริงตาม
สมมติฐานการส ารวจ (Survey) หาข้อมูลจากส่ิงท่ีเป็นอยู่แล้วตามปกติในการด าเนินงาน 

ล าดับท่ี 2 การเตรียมข้อมูล (Data Preparation) ศึกษาและรวบรวมสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ 
ท่ีเกิดขึ้นระหว่างหน่วยรับตรวจ และผู้ตรวจสอบภายเขตรับผิดชอบท้ัง 5 จังหวัดกับกลุ่มตรวจสอบ
ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 และน าปัญหามาจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่หรือแบ่งตาม
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กรณีพยานหลักฐานท่ีแสดงถึงการไม่ด าเนินการของผู้รับตรวจตามการแจ้งผลการตรวจสอบ เช่น 
เอกสารหลักฐาน/พยานบุคคลท่ียืนยันพฤติการณ์ของผู้รับตรวจท่ีรับทราบการแจ้งผลการตรวจสอบ
แล้วไม่ด าเนินการตามผลการตรวจสอบท่ีแจ้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร ท่ีระเบียบและค าส่ังไม่ได้
ก าหนดให้ชัดเจน จึงเป็นปัญหาในการตีความว่าเป็นหน้าท่ีของใครระหว่างส านักตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดและส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 13       
          การปฏิบัติงานตรวจสอบตามหน้าท่ีและอ านาจปรากฏปัญหาในการด าเนินการตามท่ีกล่าวมา 
แล้วน ามาท าส านวนการเสนอความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ ซึ่งในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
จ าเป็นต้องมีการท างานท่ีสอดรับและประสานกับเจ้าหน้าท่ี ผู้ตรวจสอบ ผู้บริหารงานตรวจสอบ และ
บุคลากรอื่น ภายในสังกัดส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 ภายใต้บริบทของหลักการ
ด าเนินการทางวินัยการเงินการคลังของรัฐเดียวกัน แต่ในทางปฏิบัติพบว่า ปัญหาท่ีเกิดขึ้นการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบในการรวบรวมเอกสารเพื่อเสนอความผิดวินัยการเงินการคลัง  ในปัจจุบัน
ในส่วนของส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดและส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 มีความเข้าใจ
ไม่ตรงกันในการตีความกฎหมาย เช่น ในส่วนของกรณีการส่งพยานหลักฐานอื่น ๆ ท่ีแสดงถึงการไม่
ด าเนินการของผู้รับตรวจตามการแจ้งผลการตรวจสอบท่ีไม่ครบถ้วนว่าเป็นหน้าท่ีของผู้ใด ซึ่งอาจเกิด
จากระเบียบกฎหมายไม่ได้ระบุไว้ชัดเจน ซึ่งถือเป็นความบกพร่องในการตีความ เนื่องจากเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมาจากหลายลักษณะงาน เช่น งานบัญชี เศรษฐศาสตร์ 
วิศวกรรม เป็นต้น จึงอาจมีทักษะในการตีความกฎหมายท่ีไม่เพียงพอเช่นกับสายงานกฎหมาย ดังนั้น
ในภาพของบุคลากรท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบในการปฏิบัติงานรวบรวมเอกสารเพื่อเสนอเรื่อง
ความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ ควรหาแนวทางแก้ไขปัญหาข้างต้นและเสริมทักษะในการตีความ
กฎหมาย รวมทั้งบุคลิกภาพหรือแรงจูงใจที่จะรวมปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานหรือแนวทางใน
การท างานแบบเดียวกัน โดยไม่ให้เป็นภาระหน้าท่ีของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
 ซึ่งปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีความส าคัญ ควรได้รับการแก้ไข หากไม่ได้รับการแก้ไขจะท าให้การ
ปฏิบัติงานไม่สัมฤทธิ์ผล เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีกล่าว
มา ผู้วิจัยปฏิบัติหน้าท่ีเป็นหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบจึงสนใจท่ีจะศึกษา การประยุกต์การเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาข้อบกพร่องของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบในการเสนอเรื่อง ความผิดวินัยการเงินการ
คลังของรัฐในระดับเขต ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 เป็นการระดมความคิดจาก
บุคลากรท่ีมีความหลากหลายท้ังในด้านความรู้ ทักษะ และประสบการณ์มาวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึน
จริงในการท างาน และพัฒนาแผนการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาการรวบรวมเอกสาร และน าข้อมูลท่ี
ได้มาวิเคราะห์เสนอแนะแนวทางการรวบรวมเอกสารหลักฐานในการเสนอเรื่องความผิดวินัยการเงิน
การคลังของรัฐในระดับเขตส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อหา 
แนวทางการแก้ไขปัญหามิให้เกิดขึ้นอีก เป็นการป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเป็นไปใน
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มาตรฐานเดียวกัน และเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการปฏิบัติต่อความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐท่ี
ประกาศใช้ในปัจจุบัน ตามหน้าท่ีและอ านาจของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 
รวมทั้งเป็นเสริมสร้างสมรรถนะส่วนบุคคล ในด้านการรวบรวมเอกสารให้ถูกต้องในกฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานต้นสังกัด  ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถน ามาปรับใช้ใน
ปีงบประมาณ 2565 ซึ่งเริ่มต้ังแต่เดือนวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 เป็นต้นไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
1)  เพื่อวิเคราะห์สาเหตุในการรวบรวมเอกสารหลักฐานในการเสนอเรื่องความผิดวินัย

การเงินการคลังของรัฐในระดับเขตส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 มีวิธีรวบรวมเอกสาร
ได้อย่างไร และมีข้อบกพร่องตรงจุดใด 

2)  เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการรวบรวมเอกสารหลักฐานในการเสนอเรื่อง
ความผิดวินัยการเงินการคลังในระดับเขตส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 

 
วิธีการศึกษา 

 
การประยุกต์การเรียนรู้เพื่อการปฏิบัติ (Action Learning) แบ่งเป็น 7 ขั้นตอนดังนี้  
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมความพร้อมบุคลากรที่จะร่วมเข้ากระบวนการ  Action Learning 

ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานเจ้าของปัญหา (กลุ่มตรวจสอบ)  
ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดประเด็นปัญหาท่ีฝ่ายตรวจสอบประสบอยู่ในปัจจุบัน โดยมีล าดับการ

ด าเนินการดังนี้  
ล าดับท่ี 1 การรวบรวมข้อมูล (Data Collection) การเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากเจ้าหน้าท่ี 

ตรวจสอบท้ัง 5 จังหวัด เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในการรวบรวมเอกสารหลักฐานการเสนอเรื่อง
ความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ ขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อทราบทัศนคติของเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบ และความเข้าใจต่อกระบวนการการเสนอความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐในแต่ละ
ขั้นตอน เพื่อให้ได้รับข้อมูลตรงตามความจริง และสามารถน าไปวิเคราะห์ และสรุปได้จริงตาม
สมมติฐานการส ารวจ (Survey) หาข้อมูลจากส่ิงท่ีเป็นอยู่แล้วตามปกติในการด าเนินงาน 

ล าดับท่ี 2 การเตรียมข้อมูล (Data Preparation) ศึกษาและรวบรวมสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ 
ท่ีเกิดข้ึนระหว่างหน่วยรับตรวจ และผู้ตรวจสอบภายเขตรับผิดชอบท้ัง 5 จังหวัดกับกลุ่มตรวจสอบ
ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 และน าปัญหามาจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่หรือแบ่งตาม
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กระบวนการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในปัญหา เข้าใจในพฤติกรรม ตลอดจนเข้าใจในสาเหตุ
ท่ีท าให้เกิดปัญหา  

ล าดับท่ี 3 การประชุมร่วมเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา (Patient Data Analysis) จัดการ
ด าเนินการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยเชิญตัวแทนฝ่ายงานต่าง ๆ  ท่ีมีความรู้และ
มีประสบการณ์ในการท างาน เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น ทัศนคติ ความรู้สึก การรับรู้ ความเช่ือ 
พฤติกรรมและข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่ศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลอย่างรอบด้านครบถ้วน และ
น าข้อมูลส าคัญมาประกอบการศึกษา ร่วมวิเคราะห์และค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา  

ล าดับ 4 การสรุปผล (Data Visualization) เป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยน าข้อมูลท่ีได้
จากการรวบรวมปัญหาและสาเหตุของปัญหา ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ร่วมกันและแนวทาง  
การแก้ปัญหาระหว่างผู้ตรวจสอบ 5 ส านักและน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อง่ายต่อการเข้าใจและ
น าไปใช้ในการแก้ปัญหา  

ขั้นตอนท่ี 3 ประชุมครั้งท่ี 1 แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์และความคิดเห็น เพื่อคัดเลือก
ปัญหาและหาสาเหตุเพื่อก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาท่ีแท้จริง โดยด าเนินการดังนี้  

ล าดับท่ี 1 ให้กลุ่มตรวจสอบ อธิบายขั้นตอนการด าเนินการท้ังหมดตามกระบวนการท างาน 
เพื่อให้เข้าใจเหตุผล ความจ าเป็น และวัตถุประสงค์ของการด าเนินการแต่ละขั้นตอน  

ล าดับท่ี 2 ให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบด าเนินการแจ้ง ปัญหาและอุปสรรค ท่ีเกิดขึ้นในแต่ละ
ขั้นตอนการตรวจสอบตามท่ีกลุ่มตรวจสอบด าเนินการ  

ล าดับท่ี 3 กลุ่มจัดล าดับความส าคัญของปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  
ขั้นตอนท่ี 4 ประชุมครั้งท่ี 2 สรุปการสร้างความรู้ ความเข้าใจท่ีได้จากการประชุมแลกเปล่ียน

เรียนรู้ เพื่อก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบความถูกต้องของความรู้ ความเข้าใจอีกครั้ง  
ขั้นตอนท่ี 5 น าแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อตรวจสอบ แก้ไข และปรับปรุงต่อไป   
ขั้นตอนท่ี 6 ประชุมครั้งท่ี 3 เสนอผลงานร่วมกัน เพื่อให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงระบบงาน  

 ขั้นตอนท่ี 7 ประเมินผลและผู้วิจัยสรุปผลงาน สรุปผลการเรียนรู้ สรุปนิยามการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จากการปฏิบัติ 

 
ผลการศึกษา 

 
สาเหตุปัญหา แนวทางการด าเนินการด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ จากการสรุปปัญหา

ในการประชุมครั้งท่ี 1 สรุปปัญหาได้ 5 ข้อดังนี้ 
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1) สาเหตุมาจากบุคลากรยังขาดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการตีความ กฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือส่ังการ เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานไม่ได้สายกฎหมายโดยตรง เช่น ส าเร็จการศึกษาจากด้านการ
บัญชี (ส่วนใหญ่) เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม  

2)  สาเหตุจาก ระเบียบหรือหนังสือส่ังการท่ียังไม่ชัดเจน ผู้ออกระเบียบหรือหนังสือส่ังการ
ไม่ได้ก าหนด  เช่น “เงินเดือนของผู้กระท าผิด (ขณะกระท าผิด)” ซึ่งไม่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบฯ 

3)  สาเหตุจาก ขั้นตอนในการด าเนินการหลายข้ันตอน ใช้เวลานานเกินไป เนื่องจากเป็นการ
ก าหนดให้ด าเนินการตามกฎหมายใหม่บังคับใช้ เพียง 2 ปี ตามท่ีระเบียบกฎหมายก าหนด  ยังขาด
ความช านาญในการด าเนินการ 

4)  สาเหตุจาก อุปกรณ์อ านวยความสะดวก กรณีไปขอเอกสารหลักฐานจากหน่วยรับตรวจท่ี
อาจไม่สะดวก การปฏิบัติงานจากท่ีพักอาศัย (Work form Home) ไม่มีระบบเช่ือมต่อกับหน่วยงาน
รับตรวจ 

5)  สาเหตุจาก ขาดระบบการบริหารจัดการท่ีดีเกี่ยวกับเอกสารหลักฐาน เจ้าหน้าท่ีหน่วยรับ
ตรวจไม่ปฏิบัติงาน กรณีการรวบรวมเอกสารเพื่อส่งเรื่องมาจัดท าส านวนนั้นต้องมีเอกสารประกอบ
ตามระเบียบส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการตรวจสอบกรณีพิเศษและการเสนอเรื่อง
ความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2562 ข้อ 52 ดังนี้ 

 (1) ส าเนารายงานการตรวจสอบ/ข้อสังเกตทางการเงิน พร้อมหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง 
 (2) ส าเนาหนังสือแจ้งหน่วยรับตรวจให้ด าเนินการ 
 (3) ส าเนาหนังสือแจ้งเตือนหรือเร่งรัดทุกฉบับ 
 (4) ส าเนาหนังสือแจ้งผลการด าเนินการของหน่วยรับตรวจ (ถ้ามี) 
 (5) พยานหลักฐานอื่น ๆ ท่ีแสดงถึงการไม่ด าเนินการของหน่วยรับตรวจตามการแจ้งผล

การตรวจสอบ (ถ้ามี) แต่ในทางปฏิบัติเมื่อส่งเรื่องไปยังส านักวินัยได้แจ้งกลับมาให้เพิ่มหลักฐาน 
“เงินเดือนของผู้กระท าผิด (ขณะกระท าผิด)” ซึ่งไม่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบฯ 

การประชุมครั้งท่ี 2 ให้ท่ีประชุมเลือกการแก้ปัญหาว่าจะแก้ปัญหาท้ังหมดหรือจะแก้เฉพาะ
สาเหตุท่ีก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ๆ ท่ีสามารถจะท าให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับ
ความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ ได้ดียิ่งขึ้น โดยท่ีประชุมมีมติเลือก 2 สาเหตุคือ  

1)  บุคลากรขาดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการรวบรวมเอกสาร การสอบถ้อยค าเจ้าหน้าท่ี 
รวมท้ังการตีความ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการ เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานไม่ได้จบการศึกษาด้าน
กฎหมายโดยตรง เช่น ส าเร็จการศึกษาจากด้านการบัญชี (ส่วนใหญ่) เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม 

2)  ความไม่เข้าใจกันระหว่างส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกับส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 ในการรวบรวมเอกสาร เนื่องจากระเบียบ หนังสือส่ังการไม่ชัดเจน 
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กระบวนการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในปัญหา เข้าใจในพฤติกรรม ตลอดจนเข้าใจในสาเหตุ
ท่ีท าให้เกิดปัญหา  

ล าดับท่ี 3 การประชุมร่วมเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา (Patient Data Analysis) จัดการ
ด าเนินการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยเชิญตัวแทนฝ่ายงานต่าง ๆ  ท่ีมีความรู้และ
มีประสบการณ์ในการท างาน เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น ทัศนคติ ความรู้สึก การรับรู้ ความเช่ือ 
พฤติกรรมและข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่ศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลอย่างรอบด้านครบถ้วน และ
น าข้อมูลส าคัญมาประกอบการศึกษา ร่วมวิเคราะห์และค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา  

ล าดับ 4 การสรุปผล (Data Visualization) เป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยน าข้อมูลท่ีได้
จากการรวบรวมปัญหาและสาเหตุของปัญหา ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ร่วมกันและแนวทาง  
การแก้ปัญหาระหว่างผู้ตรวจสอบ 5 ส านักและน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อง่ายต่อการเข้าใจและ
น าไปใช้ในการแก้ปัญหา  

ขั้นตอนท่ี 3 ประชุมครั้งท่ี 1 แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์และความคิดเห็น เพื่อคัดเลือก
ปัญหาและหาสาเหตุเพื่อก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาท่ีแท้จริง โดยด าเนินการดังนี้  

ล าดับท่ี 1 ให้กลุ่มตรวจสอบ อธิบายขั้นตอนการด าเนินการท้ังหมดตามกระบวนการท างาน 
เพื่อให้เข้าใจเหตุผล ความจ าเป็น และวัตถุประสงค์ของการด าเนินการแต่ละขั้นตอน  

ล าดับท่ี 2 ให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบด าเนินการแจ้ง ปัญหาและอุปสรรค ท่ีเกิดขึ้นในแต่ละ
ขั้นตอนการตรวจสอบตามท่ีกลุ่มตรวจสอบด าเนินการ  

ล าดับท่ี 3 กลุ่มจัดล าดับความส าคัญของปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  
ขั้นตอนท่ี 4 ประชุมครั้งท่ี 2 สรุปการสร้างความรู้ ความเข้าใจท่ีได้จากการประชุมแลกเปล่ียน

เรียนรู้ เพื่อก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบความถูกต้องของความรู้ ความเข้าใจอีกครั้ง  
ขั้นตอนท่ี 5 น าแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อตรวจสอบ แก้ไข และปรับปรุงต่อไป   
ขั้นตอนท่ี 6 ประชุมครั้งท่ี 3 เสนอผลงานร่วมกัน เพื่อให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงระบบงาน  

 ขั้นตอนท่ี 7 ประเมินผลและผู้วิจัยสรุปผลงาน สรุปผลการเรียนรู้ สรุปนิยามการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จากการปฏิบัติ 

 
ผลการศึกษา 

 
สาเหตุปัญหา แนวทางการด าเนินการด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ จากการสรุปปัญหา

ในการประชุมครั้งท่ี 1 สรุปปัญหาได้ 5 ข้อดังนี้ 
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1) สาเหตุมาจากบุคลากรยังขาดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการตีความ กฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือส่ังการ เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานไม่ได้สายกฎหมายโดยตรง เช่น ส าเร็จการศึกษาจากด้านการ
บัญชี (ส่วนใหญ่) เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม  

2)  สาเหตุจาก ระเบียบหรือหนังสือส่ังการท่ียังไม่ชัดเจน ผู้ออกระเบียบหรือหนังสือส่ังการ
ไม่ได้ก าหนด  เช่น “เงินเดือนของผู้กระท าผิด (ขณะกระท าผิด)” ซึ่งไม่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบฯ 

3)  สาเหตุจาก ขั้นตอนในการด าเนินการหลายข้ันตอน ใช้เวลานานเกินไป เนื่องจากเป็นการ
ก าหนดให้ด าเนินการตามกฎหมายใหม่บังคับใช้ เพียง 2 ปี ตามท่ีระเบียบกฎหมายก าหนด  ยังขาด
ความช านาญในการด าเนินการ 

4)  สาเหตุจาก อุปกรณ์อ านวยความสะดวก กรณีไปขอเอกสารหลักฐานจากหน่วยรับตรวจท่ี
อาจไม่สะดวก การปฏิบัติงานจากท่ีพักอาศัย (Work form Home) ไม่มีระบบเช่ือมต่อกับหน่วยงาน
รับตรวจ 

5)  สาเหตุจาก ขาดระบบการบริหารจัดการท่ีดีเกี่ยวกับเอกสารหลักฐาน เจ้าหน้าท่ีหน่วยรับ
ตรวจไม่ปฏิบัติงาน กรณีการรวบรวมเอกสารเพื่อส่งเรื่องมาจัดท าส านวนนั้นต้องมีเอกสารประกอบ
ตามระเบียบส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการตรวจสอบกรณีพิเศษและการเสนอเรื่อง
ความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2562 ข้อ 52 ดังนี้ 

 (1) ส าเนารายงานการตรวจสอบ/ข้อสังเกตทางการเงิน พร้อมหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง 
 (2) ส าเนาหนังสือแจ้งหน่วยรับตรวจให้ด าเนินการ 
 (3) ส าเนาหนังสือแจ้งเตือนหรือเร่งรัดทุกฉบับ 
 (4) ส าเนาหนังสือแจ้งผลการด าเนินการของหน่วยรับตรวจ (ถ้ามี) 
 (5) พยานหลักฐานอื่น ๆ ท่ีแสดงถึงการไม่ด าเนินการของหน่วยรับตรวจตามการแจ้งผล

การตรวจสอบ (ถ้ามี) แต่ในทางปฏิบัติเม่ือส่งเรื่องไปยังส านักวินัยได้แจ้งกลับมาให้เพิ่มหลักฐาน 
“เงินเดือนของผู้กระท าผิด (ขณะกระท าผิด)” ซึ่งไม่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบฯ 

การประชุมครั้งท่ี 2 ให้ท่ีประชุมเลือกการแก้ปัญหาว่าจะแก้ปัญหาท้ังหมดหรือจะแก้เฉพาะ
สาเหตุท่ีก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ๆ ท่ีสามารถจะท าให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับ
ความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ ได้ดียิ่งขึ้น โดยท่ีประชุมมีมติเลือก 2 สาเหตุคือ  

1)  บุคลากรขาดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการรวบรวมเอกสาร การสอบถ้อยค าเจ้าหน้าท่ี 
รวมท้ังการตีความ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการ เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานไม่ได้จบการศึกษาด้าน
กฎหมายโดยตรง เช่น ส าเร็จการศึกษาจากด้านการบัญชี (ส่วนใหญ่) เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม 

2)  ความไม่เข้าใจกันระหว่างส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกับส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 ในการรวบรวมเอกสาร เนื่องจากระเบียบ หนังสือส่ังการไม่ชัดเจน 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่ได้จากการศึกษา จากการสรุปแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาในการประชุมคร้ังที่ 2 ได้ขอสรุปแนวทางในการรวบรวมเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน ในการเสนอเรื่อง ความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ ดังนี้  

สาเหตุท่ี 1 บุคลากรขาดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการรวบรวมเอกสาร การตีความ 
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการ 

1)  จัดให้มีการฝึกอบรมซึ่งรูปแบบการฝึกอบรมนั้น ควรมีการส ารวจความเห็นของเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบของส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ว่าต้องการแนวการจัดฝึกอบรมแบบใด แล้วน าผล
การส ารวจมาสรุปในการประชุมครั้งท่ี 3  

2)  จัดท ารายการตรวจสอบ (Checklist) แยกกันระหว่างส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด กับ 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 13  

3)  จัดท่ีปรึกษาให้ค าแนะน าโดยท่ีประชุมได้ให้ความเห็นให้มีเจ้าหน้าท่ีของกลุ่มตรวจสอบ
เป็นผู้ให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์  

สาเหตุที่ 2 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการ ที่ยังไม่ชัดเจน มีความเข้าใจ
ไม่ตรงกัน เห็นควรส ารวจถามความคิดเห็นจากเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบจากส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด
ต่าง ๆ ด้วยว่า ให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของกลุ่มตรวจสอบส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ภูมิภาคท่ี 13 หรือไม่ เพื่อต้องการทราบค าตอบในภาพรวม 

จากการประชุมครั้งท่ี 3 ได้สรุปในท่ีประชุมในส่วนของการรวบรวมเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน ในการเสนอเรื่อง ความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ ใน 4 กระบวนเพื่อแก้ไขปัญหา
การรวบรวมเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน มีข้ันตอนท่ี 1-4 นั่นก็คือ  

1)  จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แบบ Onsite ต้องการให้อบรมเสริมความรู้และทักษะ
ทางด้าน ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการเสนอเรื่องความผิดวินัยการเงิน การคลัง
ของรัฐ เทคนิคการรวบรวมพยานหลักฐาน การหาข้อเท็จจริงจากการสอบถ้อยค า และเทคนิคการ
ตีความทางกฎหมาย โดยเลือกระยะเวลาในการถ่ายทอดความรู้ 5 – 6 ช่ัวโมงต่อครั้ง สถานท่ีถ่ายทอด
ความรู้โรงแรมนอกพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวนคน 11 – 20 คน เลือกการท ากรณีศึกษาเสมือน
จริง วิทยากรจากส่วนกลาง ให้มีการท าทดสอบก่อนและหลังอบรม และให้มีใบประกาศนียบัตร 

2)  จัดท าจัดรายการตรวจสอบ (Checklist) 
3)  จัดท่ีปรึกษาให้ค าแนะน า โดยท่ีประชุมได้ให้ความเห็นให้มีเจ้าหน้าท่ีของกลุ่มตรวจสอบ

เป็นผู้ให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์ ตามล าดับช้ัน โดยให้บุคคลท่ีมีช่ือดังกล่าวเป็นผู้ให้ค าแนะน า ซึ่งหาก
บุคคลใดไม่อยู่หรือไปราชการให้ผู้มีรายช่ือล าดับถัดไป เป็นผู้ให้ค าแนะน า 
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4)  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือส่ังการ ท่ียังไม่ชัดเจน มีความเข้าใจไม่ตรงกันใน
การรวบรวมเอกสารนั้น ให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของผู้รับผิดชอบส านวนของส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

สรุปสาเหตุของการรวบรวมเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนในการเสนอเร่ือง 
ความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ เกิดจาก 

1)  บุคลากรขาดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการรวบรวมเอกสาร การสอบถ้อยค าเจ้าหน้าท่ี 
รวมทั้งการตีความ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการ เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานไม่ได้จบการศึกษาทางด้าน
กฎหมายโดยตรง เช่น ส าเร็จการศึกษาจากคณะบัญชี (ส่วนใหญ่) เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม 

2)  ความไม่เข้าใจกันระหว่างส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด กับส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 ในการรวบรวมเอกสาร เนื่องจากระเบียบ หนังสือส่ังการไม่ชัดเจน 

แนวทางแก้ไขปัญหาการรวบรวมเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน มีขั้นตอนท่ี 
1-4 นั่นก็คือ  

1)  จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แบบ Onsite ต้องการให้อบรมเสริมความรู้และทักษะ
ทางด้าน ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการเสนอเรื่องความผิดวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ เทคนิคการรวบรวมพยานหลักฐาน การหาข้อเท็จจริงจากการสอบถ้อยค า และเทคนิค การ
ตีความทางกฎหมาย โดยเลือกระยะเวลาในการถ่ายทอดความรู้ 5–6 ช่ัวโมงต่อครั้ง สถานท่ีถ่ายทอด
ความรู้โรงแรมนอกพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวนคน 11–20 คน เลือกการท ากรณีศึกษาเสมือน
จริง วิทยากรจากส่วนกลาง ให้มีการท าทดสอบก่อนและหลังอบรม และให้มีใบประกาศนียบัตร 

2)  จัดท าจัดรายการตรวจสอบ (Checklist) 
3)  จัดท่ีปรึกษาให้ค าแนะน าโดยท่ีประชุมได้ให้ความเห็นให้มีเจ้าหน้าท่ีของกลุ่มตรวจสอบ

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 เป็นผู้ให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์ 
4)  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ หนังสือส่ังการ ท่ียังไม่ชัดเจน มีความเข้าใจไม่ตรงกัน 

ให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่ได้จากการศึกษา จากการสรุปแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาในการประชุมคร้ังที่ 2 ได้ขอสรุปแนวทางในการรวบรวมเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน ในการเสนอเรื่อง ความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ ดังนี้  

สาเหตุท่ี 1 บุคลากรขาดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการรวบรวมเอกสาร การตีความ 
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการ 

1)  จัดให้มีการฝึกอบรมซึ่งรูปแบบการฝึกอบรมนั้น ควรมีการส ารวจความเห็นของเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบของส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ว่าต้องการแนวการจัดฝึกอบรมแบบใด แล้วน าผล
การส ารวจมาสรุปในการประชุมครั้งท่ี 3  

2)  จัดท ารายการตรวจสอบ (Checklist) แยกกันระหว่างส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด กับ 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 13  

3)  จัดท่ีปรึกษาให้ค าแนะน าโดยท่ีประชุมได้ให้ความเห็นให้มีเจ้าหน้าท่ีของกลุ่มตรวจสอบ
เป็นผู้ให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์  

สาเหตุที่ 2 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการ ที่ยังไม่ชัดเจน มีความเข้าใจ
ไม่ตรงกัน เห็นควรส ารวจถามความคิดเห็นจากเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบจากส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด
ต่าง ๆ ด้วยว่า ให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของกลุ่มตรวจสอบส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ภูมิภาคท่ี 13 หรือไม่ เพื่อต้องการทราบค าตอบในภาพรวม 

จากการประชุมครั้งท่ี 3 ได้สรุปในท่ีประชุมในส่วนของการรวบรวมเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน ในการเสนอเรื่อง ความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ ใน 4 กระบวนเพื่อแก้ไขปัญหา
การรวบรวมเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน มีข้ันตอนท่ี 1-4 นั่นก็คือ  

1)  จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แบบ Onsite ต้องการให้อบรมเสริมความรู้และทักษะ
ทางด้าน ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการเสนอเรื่องความผิดวินัยการเงิน การคลัง
ของรัฐ เทคนิคการรวบรวมพยานหลักฐาน การหาข้อเท็จจริงจากการสอบถ้อยค า และเทคนิคการ
ตีความทางกฎหมาย โดยเลือกระยะเวลาในการถ่ายทอดความรู้ 5 – 6 ช่ัวโมงต่อครั้ง สถานท่ีถ่ายทอด
ความรู้โรงแรมนอกพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวนคน 11 – 20 คน เลือกการท ากรณีศึกษาเสมือน
จริง วิทยากรจากส่วนกลาง ให้มีการท าทดสอบก่อนและหลังอบรม และให้มีใบประกาศนียบัตร 

2)  จัดท าจัดรายการตรวจสอบ (Checklist) 
3)  จัดท่ีปรึกษาให้ค าแนะน า โดยท่ีประชุมได้ให้ความเห็นให้มีเจ้าหน้าท่ีของกลุ่มตรวจสอบ

เป็นผู้ให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์ ตามล าดับช้ัน โดยให้บุคคลท่ีมีช่ือดังกล่าวเป็นผู้ให้ค าแนะน า ซึ่งหาก
บุคคลใดไม่อยู่หรือไปราชการให้ผู้มีรายช่ือล าดับถัดไป เป็นผู้ให้ค าแนะน า 
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4)  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือส่ังการ ท่ียังไม่ชัดเจน มีความเข้าใจไม่ตรงกันใน
การรวบรวมเอกสารนั้น ให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของผู้รับผิดชอบส านวนของส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

สรุปสาเหตุของการรวบรวมเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนในการเสนอเร่ือง 
ความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ เกิดจาก 
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กฎหมายโดยตรง เช่น ส าเร็จการศึกษาจากคณะบัญชี (ส่วนใหญ่) เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม 
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แผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 ในการรวบรวมเอกสาร เนื่องจากระเบียบ หนังสือส่ังการไม่ชัดเจน 
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ความรู้โรงแรมนอกพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวนคน 11–20 คน เลือกการท ากรณีศึกษาเสมือน
จริง วิทยากรจากส่วนกลาง ให้มีการท าทดสอบก่อนและหลังอบรม และให้มีใบประกาศนียบัตร 

2)  จัดท าจัดรายการตรวจสอบ (Checklist) 
3)  จัดท่ีปรึกษาให้ค าแนะน าโดยท่ีประชุมได้ให้ความเห็นให้มีเจ้าหน้าท่ีของกลุ่มตรวจสอบ

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 เป็นผู้ให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์ 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 
1)  น าแนวทางการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาการรวบรวม

เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนในการเสนอเรื่อง ความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
เสนอผู้บริหารเพื่อออกเป็นนโยบาย และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 

2)  สามารถน าแนวทางการเรียนรู้จากการปฏิบัติไปใช้ในการพัฒนาคน  พัฒนาทีม และ
พัฒนาองค์การได้  

 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

 
1)  น าแนวทางการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติ มาใช้เพื่อแก้ไขปัญหา การรวบรวม

เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนในการเสนอเรื่อง ความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ
โดยมีการจัดการประชุมย่อยในส่วนงานต่าง ๆ เพื่อติดตามผลในฝ่ายของตนเองอย่างต่อเนื่อง  

2)  ก าหนดผู้เป็นตัวแทนในการติดตามผล เพื่อรายงานผู้บริหารทุกระดับให้ทราบถึงผลการน า
แนวทางการศึกษาไปปฏิบัติจริงอย่างสม่ าเสมอ  

3)  ควรมีการประชุมสมาชิกกลุ่มอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์
ในการน าแนวทางการปฏิบัติท่ีได้จากการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาการรวบรวมเอกสารหลักฐาน
ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนในการเสนอเรื่อง ความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐในระดับเขต ส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 ให้มีความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ ในการปฏิบัติงาน และเกิด
ความน่าเช่ือถือ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

เอกสารอ้างอิง 
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กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลตามแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการจัดการเรียนรู้ 
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ชาตรี ตันศิริ. (2563). การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายรถหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษการประยุกต์
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาจราจรติดขัดหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทาง
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ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อภาวะหนี้สินของข้าราชการต ารวจ 

ในสังกัดตรวจคนเขา้เมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

นาฏยา พัฒน์ช ู* 
 

บทคัดย่อ 
 

การค้นคว้าอิสระ เรื่อง ปัจจัยพื้นฐานท่ีส่งผลต่อภาวะหนี้สินของข้าราชการต ารวจ ในสังกัด
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาภาวะหนี้สินของข้าราชการ
ต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อภาวะหนี้สินของ
ข้าราชการต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยท่ีก่อให้เกิดภาวะหนี้กับภาวะหนี้ของข้าราชการต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
สุราษฎร์ธานี โดยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากก าลังพลท้ังหมดจ านวน 96 นาย โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ สถิติท่ีใช้ในวิเคราะห์ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) บรรยายลักษณะของกลุ่มตัวอย่างในรูปแบบค่าร้อยละ (Percentage) และ
ไคสแควร์ (Chi-Square Test) 

ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลโดยส่วนใหญ่คือ เพศ อายุ การศึกษา อายุราชการ ท่ีอยู่
อาศัย และผู้ท่ีอยู่ในความอุปการะนั้น ไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะหนี้สิน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 ทุกตัวแปร มีเพียงตัวแปรสถานภาพการสมรสและประเภทของบุคลากร ท่ีมีความสัมพันธ์กับ
ภาวะหนี้สินท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 นอกจากนี้ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจท่ีประกอบด้วยรายได้
ของบุคลากร รายจ่ายท่ีจ าเป็นต่อเดือนของบุคลากร และรายจ่ายบัตรเครดิตของบุคลากรนั้น ไม่มี
ความสัมพันธ์กับภาวะหนี้สิน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ทุกตัวแปรเช่นกัน ยกเว้นตัวแปรรายได้
ของคู่สมรสของบุคลากร ท่ีมีความสัมพันธ์กับภาวะหนี้สินท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 
ค าส าคัญ: ภาวะหนี้สิน, ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน, แหล่งรายได้ 

  

                                                     
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ในสังกัดตรวจคนเขา้เมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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บทคัดย่อ 
 

การค้นคว้าอิสระ เรื่อง ปัจจัยพื้นฐานท่ีส่งผลต่อภาวะหนี้สินของข้าราชการต ารวจ ในสังกัด
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาภาวะหนี้สินของข้าราชการ
ต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อภาวะหนี้สินของ
ข้าราชการต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยท่ีก่อให้เกิดภาวะหนี้กับภาวะหนี้ของข้าราชการต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
สุราษฎร์ธานี โดยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากก าลังพลท้ังหมดจ านวน 96 นาย โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ สถิติท่ีใช้ในวิเคราะห์ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) บรรยายลักษณะของกลุ่มตัวอย่างในรูปแบบค่าร้อยละ (Percentage) และ
ไคสแควร์ (Chi-Square Test) 

ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลโดยส่วนใหญ่คือ เพศ อายุ การศึกษา อายุราชการ ท่ีอยู่
อาศัย และผู้ท่ีอยู่ในความอุปการะนั้น ไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะหนี้สิน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 ทุกตัวแปร มีเพียงตัวแปรสถานภาพการสมรสและประเภทของบุคลากร ท่ีมีความสัมพันธ์กับ
ภาวะหนี้สินท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 นอกจากนี้ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจท่ีประกอบด้วยรายได้
ของบุคลากร รายจ่ายท่ีจ าเป็นต่อเดือนของบุคลากร และรายจ่ายบัตรเครดิตของบุคลากรนั้น ไม่มี
ความสัมพันธ์กับภาวะหนี้สิน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ทุกตัวแปรเช่นกัน ยกเว้นตัวแปรรายได้
ของคู่สมรสของบุคลากร ท่ีมีความสัมพันธ์กับภาวะหนี้สินท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 
ค าส าคัญ: ภาวะหนี้สิน, ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน, แหล่งรายได้ 

  

                                                     
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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บทน า 
 
ในปัจจุบันกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization Trends) ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเร็วท้ังทางด้านของสภาพการใช้ชีวิต ความเป็นอยู่ สังคม ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ และความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยี พัฒนาไปสู่ความทันสมัยภายใต้กรอบแนวคิดทุนนิยม มีผลท าให้สังคมไทยเป็นสังคม
การเรียนรู้ มีการเปิดรับวัฒนธรรมอย่างเสรี และท่ีส าคัญสังคมให้การยอมรับวัฒนธรรมบริโภคนิยม 
เกิดการบริโภคท่ีฟุ้งเฟ้อ ผลของการท่ีผู้คนในสังคมตกอยู่ภายใต้ลัทธิบริโภคนิยมเช่นนี้ ท าให้สังคมไทย
และคนในสังคมพบปัญหาต่าง ๆ ตามมาหลายประการ คือ ท าให้ประเทศต้องน าเข้าสินค้าประเภท
ฟุ่มเฟือยมากขึ้น แต่ไม่มีเงินทองมากพอที่จะหาซื้อในสิ่งที่ต้องการได้ จึงท าให้ต้องตกเป็นหนี้  โดย
การกู้ยืมเงินท่ีตนเองจะต้องใช้คืนในอนาคตมาใช้ในปัจจุบันและหากเมื่อเวลาท่ีใช้คืนมาถึง  แต่ไม่มี
เงินมาใช้หนี้ก็ต้องเดือดร้อนก่อหนี้เพิ่มขึ้นเพื่อใช้หนี้ท่ีมีอยู่ก่อนแล้ว อันเป็นการแก้ปัญหาด้วยการสร้าง
ปัญหา 

ปัญหาหนี้สินจึงถือเป็นปัญหาส าคัญระดับประเทศ ท่ีบั่นทอนความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และ
ส่งผลกระทบต่อสังคม ต่อคุณภาพชีวิตของครอบครัว ซึ่งการเป็นหนี้สินนั้นหากว่ามีอยู่เป็นจ านวนมาก 
และไม่อาจช าระคืนได้ จะก่อให้เกิดความทุกข์ แล้วยังน าไปสู่พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงอื่น ๆ ได้อีก
หลายประการ อาทิ การฆ่าเจ้าหนี้ การฆ่าตัวตาย การฆ่าสมาชิกในครอบครัว การหลบหนี เป็นต้น 

จากรายงานสภาวการณ์เป็นหนี้ของข้าราชการต ารวจ ในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
สุราษฎร์ธานี (ข้อมูลการหักหนี้สินเดือน กรกฎาคม 2564) จากฝ่ายการเงินของตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่าข้าราชการต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี มียอดหนี้
รวมเป็นจ านวนเงินถึง 80,775,287 บาท อันมีปัจจัยจากการบริโภคอย่างเกินความพอดีท าให้เกิด
ปัญหาต่อการมีภาวะหนี้สินเรื้อรัง และจากการท่ีผู้ศึกษาปฏิบัติงานท่ีตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
สุราษฎร์ธานีมาเป็นระยะเวลานาน จนกระท่ังปัจจุบันปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง สารวัตรฝ่ายงาน
การเงิน ได้เห็นรายได้เงินเดือนคงเหลือหลังจากหักหนี้สินในระบบของข้าราชการต ารวจช้ันประทวน
และช้ันสัญญาบัตรบางส่วนจากการตรวจสอบเอกสาร ใบเสร็จรับเงินการจ่ายเงินเดือน แสดงให้เห็น
ภาวะรายได้เงินเดือนคงเหลือหลังจากหักหนี้สินในระบบของข้าราชการต ารวจ พบว่า รายได้เงินเดือน
คงเหลือหลังจากหักหนี้สินแล้วเฉล่ียคงเหลือร้อยละ 30 ซึ่งถือว่าไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตตามปกติ   

จากสภาวการณ์ดังกล่าวเหล่านี้ ได้ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพราะพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคใต้ตอนบน ส่งผลให้อัตราค่าครองชีพมีปริมาณท่ีค่อนข้างสูง ผู้ศึกษา
จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยพื้นฐานท่ีส่งผลต่อภาวะหนี้สินของข้าราชการต ารวจ ในสังกัดตรวจคน
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เข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางการวางแผน และแก้ไขปัญหาที่เกีย่วข้องกับ
การก่อให้เกิดหนี้สินของข้าราชการต ารวจให้หมดไปจากหน่วยงานอย่างรวดเร็ว น าไปสู่ 

การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีการด าเนินชีวิตทีเ่ป็นไป
ตามปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์ ท่ีจะต้องเลือกบริโภคให้สมดุลกันทุกด้าน เกิดความยั่งยืนในการด าเนิน
ชีวิตต่อไปในอนาคต 

                 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

 
1)  เพื่อศึกษาภาวะหนี้สินของข้าราชการต ารวจ ในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2)  เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อภาวะหนี้สินของข้าราชการต ารวจ ในสังกัดตรวจคนเข้าเมือง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
3)  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีก่อให้เกิดภาวะหนี้ สินกับภาวะหนี้ สินของ

ข้าราชการต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 

วิธีการศึกษา 
 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Method) โดยข้อมูลท่ีใช้ศึกษาเป็นข้อมูล

ปฐมภูมิ โดยศึกษาจากประชากรท้ังหมดของข้าราชการต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ประกอบด้วยข้าราชการต ารวจชั้นประทวน และข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร 
โดยมีจ านวนก าลังพลท้ังส้ิน 96 นาย ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา ในส่วนของ
การวิเคราะห์ข้อมูลน าข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์และอภิปรายผลข้อมูลส่วนบุคคล 
เศรษฐกิจ และหนี้สิน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) บรรยายลักษณะของกลุ่ม
ตัวอย่างในรูปค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ
ภาวะหนี้สินของข้าราชการต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะถูกน ามาทดสอบ
ด้วยไคสแควร์ (Chi-Square Test) เป็นการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้
นัยส าคัญ 0.05 หรือความเช่ือมั่น ร้อยละ 95 ซึ่งเป็นการทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างกัน 
การศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ก าหนดกรอบแนวคิด ภาวะหนี้สินของข้าราชการต ารวจในสังกัดตรวจคน
เข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้ 
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บทน า 
 
ในปัจจุบันกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization Trends) ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเร็วท้ังทางด้านของสภาพการใช้ชีวิต ความเป็นอยู่ สังคม ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ และความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยี พัฒนาไปสู่ความทันสมัยภายใต้กรอบแนวคิดทุนนิยม มีผลท าให้สังคมไทยเป็นสังคม
การเรียนรู้ มีการเปิดรับวัฒนธรรมอย่างเสรี และท่ีส าคัญสังคมให้การยอมรับวัฒนธรรมบริโภคนิยม 
เกิดการบริโภคท่ีฟุ้งเฟ้อ ผลของการท่ีผู้คนในสังคมตกอยู่ภายใต้ลัทธิบริโภคนิยมเช่นนี้ ท าให้สังคมไทย
และคนในสังคมพบปัญหาต่าง ๆ ตามมาหลายประการ คือ ท าให้ประเทศต้องน าเข้าสินค้าประเภท
ฟุ่มเฟือยมากขึ้น แต่ไม่มีเงินทองมากพอที่จะหาซื้อในสิ่งที่ต้องการได้ จึงท าให้ต้องตกเป็นหนี้  โดย
การกู้ยืมเงินท่ีตนเองจะต้องใช้คืนในอนาคตมาใช้ในปัจจุบันและหากเมื่อเวลาท่ีใช้คืนมาถึง  แต่ไม่มี
เงินมาใช้หนี้ก็ต้องเดือดร้อนก่อหนี้เพิ่มขึ้นเพื่อใช้หนี้ท่ีมีอยู่ก่อนแล้ว อันเป็นการแก้ปัญหาด้วยการสร้าง
ปัญหา 

ปัญหาหนี้สินจึงถือเป็นปัญหาส าคัญระดับประเทศ ท่ีบั่นทอนความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และ
ส่งผลกระทบต่อสังคม ต่อคุณภาพชีวิตของครอบครัว ซึ่งการเป็นหนี้สินนั้นหากว่ามีอยู่เป็นจ านวนมาก 
และไม่อาจช าระคืนได้ จะก่อให้เกิดความทุกข์ แล้วยังน าไปสู่พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงอ่ืน ๆ ได้อีก
หลายประการ อาทิ การฆ่าเจ้าหนี้ การฆ่าตัวตาย การฆ่าสมาชิกในครอบครัว การหลบหนี เป็นต้น 

จากรายงานสภาวการณ์เป็นหนี้ของข้าราชการต ารวจ ในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
สุราษฎร์ธานี (ข้อมูลการหักหนี้สินเดือน กรกฎาคม 2564) จากฝ่ายการเงินของตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่าข้าราชการต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี มียอดหนี้
รวมเป็นจ านวนเงินถึง 80,775,287 บาท อันมีปัจจัยจากการบริโภคอย่างเกินความพอดีท าให้เกิด
ปัญหาต่อการมีภาวะหนี้สินเรื้อรัง และจากการท่ีผู้ศึกษาปฏิบัติงานท่ีตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
สุราษฎร์ธานีมาเป็นระยะเวลานาน จนกระท่ังปัจจุบันปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง สารวัตรฝ่ายงาน
การเงิน ได้เห็นรายได้เงินเดือนคงเหลือหลังจากหักหนี้สินในระบบของข้าราชการต ารวจช้ันประทวน
และช้ันสัญญาบัตรบางส่วนจากการตรวจสอบเอกสาร ใบเสร็จรับเงินการจ่ายเงินเดือน แสดงให้เห็น
ภาวะรายได้เงินเดือนคงเหลือหลังจากหักหนี้สินในระบบของข้าราชการต ารวจ พบว่า รายได้เงินเดือน
คงเหลือหลังจากหักหนี้สินแล้วเฉล่ียคงเหลือร้อยละ 30 ซึ่งถือว่าไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตตามปกติ   

จากสภาวการณ์ดังกล่าวเหล่านี้ ได้ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพราะพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคใต้ตอนบน ส่งผลให้อัตราค่าครองชีพมีปริมาณท่ีค่อนข้างสูง ผู้ศึกษา
จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยพื้นฐานท่ีส่งผลต่อภาวะหนี้สินของข้าราชการต ารวจ ในสังกัดตรวจคน
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เข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางการวางแผน และแก้ไขปัญหาที่เกีย่วข้องกับ
การก่อให้เกิดหนี้สินของข้าราชการต ารวจให้หมดไปจากหน่วยงานอย่างรวดเร็ว น าไปสู่ 

การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีการด าเนินชีวิตทีเ่ป็นไป
ตามปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์ ท่ีจะต้องเลือกบริโภคให้สมดุลกันทุกด้าน เกิดความยั่งยืนในการด าเนิน
ชีวิตต่อไปในอนาคต 

                 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

 
1)  เพื่อศึกษาภาวะหนี้สินของข้าราชการต ารวจ ในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2)  เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อภาวะหนี้สินของข้าราชการต ารวจ ในสังกัดตรวจคนเข้าเมือง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
3)  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีก่อให้เกิดภาวะหนี้ สินกับภาวะหนี้ สินของ

ข้าราชการต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 

วิธีการศึกษา 
 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Method) โดยข้อมูลท่ีใช้ศึกษาเป็นข้อมูล

ปฐมภูมิ โดยศึกษาจากประชากรท้ังหมดของข้าราชการต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ประกอบด้วยข้าราชการต ารวจชั้นประทวน และข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร 
โดยมีจ านวนก าลังพลท้ังส้ิน 96 นาย ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา ในส่วนของ
การวิเคราะห์ข้อมูลน าข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์และอภิปรายผลข้อมูลส่วนบุคคล 
เศรษฐกิจ และหนี้สิน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) บรรยายลักษณะของกลุ่ม
ตัวอย่างในรูปค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ
ภาวะหนี้สินของข้าราชการต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะถูกน ามาทดสอบ
ด้วยไคสแควร์ (Chi-Square Test) เป็นการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้
นัยส าคัญ 0.05 หรือความเช่ือมั่น ร้อยละ 95 ซึ่งเป็นการทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างกัน 
การศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ก าหนดกรอบแนวคิด ภาวะหนี้สินของข้าราชการต ารวจในสังกัดตรวจคน
เข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้ 
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 ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ผลการศึกษา 
 

ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล  
ซึ่งเป็นข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จ านวนความถ่ีและ

ร้อยละ จากการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
การสมรส การศึกษา ประเภทของบุคลากร อายุราชการ ท่ีอยู่อาศัย ผู้ท่ีอยู่ในความอุปการะ  มีผล
การศึกษาดังนี้    

1) ด้านเพศ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 53 นาย คิดเป็นร้อยละ 55.21 และ
เพศหญิง จ านวน 43 นาย คิดเป็นร้อยละ 44.79  

2) ด้านอายุ ระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 41 นาย คิดเป็นร้อยละ 42.71 รองลงมามีอายุ
ระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 26 นาย คิดเป็นร้อยละ 27.08 อายุระหว่าง 51-60 ปี จ านวน 17 นาย คิดเป็น
ร้อยละ 17.71 และมีอายุ 30 ปีลงมา จ านวน 12 นาย คิดเป็นร้อยละ 12.50  

ภาวะหนี้สินของข้าราชการ
ต ารวจ ในสังกัดตรวจคนเข้า
เมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ข้อมูลส่วนบุคคล      
- เพศ 

- อายุ 

- สถานภาพการสมรส 

- ระดับการศึกษา 

- ประเภทบุคลากร (สัญญาบัตร, ประทวน) 
- อายุราชการ 

- ท่ีอยู่อาศัย   
- จ านวนผู้ท่ีอยู่ในอุปการะ 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

- รายได้ 

- รายจ่าย 
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3) ด้านสถานภาพการสมรส ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 47 นาย คิดเป็นร้อยละ 
48.96 รองลงมามีสถานภาพโสด จ านวน 40 นาย คิดเป็นร้อยละ 41.67 สถานภาพหย่าร้าง จ านวน 8 
นาย คิดเป็นร้อยละ 8.33 และสถานภาพหม้าย จ านวน 1 นาย คิดเป็นร้อยละ 1.04  

4) ด้านการศึกษา ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 49 นาย คิดเป็นร้อยละ 
51.04 รองลงมามีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 30 นาย คิดเป็นร้อยละ 31.25 และต่ ากว่า
ปริญญาตรี จ านวน 17 นาย คิดเป็นร้อยละ 17.71  

5) ด้านประเภทของบุคลากร พบว่าส่วนใหญ่เป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน จ านวน 58 นาย 
คิดเป็นร้อยละ 60.42 และเป็นข้าราชการต ารวจช้ันสัญญาบัตร จ านวน 38 นาย คิดเป็นร้อยละ 39.58  

6) ด้านอายุราชการ จากกลุ่มประชากรท้ังหมด ส่วนใหญ่มีอายุราชการระหว่าง 21 -30 ปี 
จ านวน 34 นาย คิดเป็นร้อยละ 35.42 รองลงมามีอายุราชการระหว่าง 11-20 ปี จ านวน 27 นาย คิดเป็น
ร้อยละ 28.13 รองลงมามีอายุราชการ 10 ปีลงมา จ านวน 26 นาย คิดเป็นร้อยละ 27.08 และอายุ
ราชการ 31 ปีขึ้นไป จ านวน 9 นาย คิดเป็นร้อยละ 9.38  

7) ด้านท่ีอยู่อาศัยในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นบ้านพักของตนเอง จ านวน 43 นาย คิดเป็นร้อยละ 
44.79 พักอาศัยท่ีพักทางราชการ จ านวน 28 นาย คิดเป็นร้อยละ 29.17 รองลงมาเป็นบ้านเช่า 
จ านวน 18 นาย คิดเป็นร้อยละ 18.75 และบ้านพักบิดามารดา จ านวน 7 นาย คิดเป็นร้อยละ 7.29  

8) ด้านภาระในการอุปการะผู้อื่น ส่วนใหญ่มีภาระในการอุปการะผู้อื่น จ านวน 89 นาย 
คิดเป็นร้อยละ 92.71 และไม่มีภาระต้องอุปการะผู้อื่น จ านวน 7 นาย คิดเป็นร้อยละ 7.29 

ผลการศึกษาข้อมูลด้านเศรษฐกิจ  
จากการศึกษาข้อมูลด้านเศรษฐกิจของข้าราชการต ารวจ ในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด

สุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย รายได้ รายจ่าย สามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้ 
1) ด้านรายได้ จากกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 30,001-40,000 

บาท จ านวน 40 นาย คิดเป็นร้อยละ 41.67 รองลงมาคือมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001-30,000 
บาท จ านวน 32 นาย คิดเป็นร้อยละ 33.33 มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 40,001-50,000 บาท จ านวน 
13 นาย คิดเป็นร้อยละ 13.54 มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท จ านวน 9 นาย คิดเป็นร้อยละ 
9.38 และมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท จ านวน 2 นาย คิดเป็นร้อยละ 2.08 

2) ด้านรายได้อื่น จากกลุ่มประชากรท้ังหมด พบว่าทุกคนมีรายได้จากเบี้ยเล้ียง จ านวน 96 
นาย คิดเป็นร้อยละ 100 และมีรายได้จากอาชีพเสริมจ านวน 45 นาย คิดเป็นร้อยละ 46.87  

3) รายได้ของคู่สมรส จากกลุ่มประชากรท้ังหมด พบว่าส่วนใหญ่ไม่มีคู่สมรส จ านวน 50 
นาย คิดเป็นร้อยละ 52.08 รองลงมาคือรายได้ของคู่สมรสมีรายได้มากกว่า 20,000 บาท จ านวน 27 
นายคิดเป็นร้อยละ 28.13 มีรายได้ของคู่สมรสต่ ากว่า 15,000 บาท จ านวน 14 นาย คิดเป็นร้อยละ 
14.58  และมีรายได้ของคู่สมรสระหว่าง 15,001-20,000 บาท จ านวน 5 นาย คิดเป็นร้อยละ 5.21 
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 ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ผลการศึกษา 
 

ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล  
ซึ่งเป็นข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จ านวนความถ่ีและ

ร้อยละ จากการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
การสมรส การศึกษา ประเภทของบุคลากร อายุราชการ ท่ีอยู่อาศัย ผู้ท่ีอยู่ในความอุปการะ  มีผล
การศึกษาดังนี้    

1) ด้านเพศ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 53 นาย คิดเป็นร้อยละ 55.21 และ
เพศหญิง จ านวน 43 นาย คิดเป็นร้อยละ 44.79  

2) ด้านอายุ ระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 41 นาย คิดเป็นร้อยละ 42.71 รองลงมามีอายุ
ระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 26 นาย คิดเป็นร้อยละ 27.08 อายุระหว่าง 51-60 ปี จ านวน 17 นาย คิดเป็น
ร้อยละ 17.71 และมีอายุ 30 ปีลงมา จ านวน 12 นาย คิดเป็นร้อยละ 12.50  

ภาวะหนี้สินของข้าราชการ
ต ารวจ ในสังกัดตรวจคนเข้า
เมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ข้อมูลส่วนบุคคล      
- เพศ 

- อายุ 

- สถานภาพการสมรส 

- ระดับการศึกษา 

- ประเภทบุคลากร (สัญญาบัตร, ประทวน) 
- อายุราชการ 

- ท่ีอยู่อาศัย   
- จ านวนผู้ท่ีอยู่ในอุปการะ 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

- รายได้ 

- รายจ่าย 
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3) ด้านสถานภาพการสมรส ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 47 นาย คิดเป็นร้อยละ 
48.96 รองลงมามีสถานภาพโสด จ านวน 40 นาย คิดเป็นร้อยละ 41.67 สถานภาพหย่าร้าง จ านวน 8 
นาย คิดเป็นร้อยละ 8.33 และสถานภาพหม้าย จ านวน 1 นาย คิดเป็นร้อยละ 1.04  

4) ด้านการศึกษา ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 49 นาย คิดเป็นร้อยละ 
51.04 รองลงมามีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 30 นาย คิดเป็นร้อยละ 31.25 และต่ ากว่า
ปริญญาตรี จ านวน 17 นาย คิดเป็นร้อยละ 17.71  

5) ด้านประเภทของบุคลากร พบว่าส่วนใหญ่เป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน จ านวน 58 นาย 
คิดเป็นร้อยละ 60.42 และเป็นข้าราชการต ารวจช้ันสัญญาบัตร จ านวน 38 นาย คิดเป็นร้อยละ 39.58  

6) ด้านอายุราชการ จากกลุ่มประชากรท้ังหมด ส่วนใหญ่มีอายุราชการระหว่าง 21 -30 ปี 
จ านวน 34 นาย คิดเป็นร้อยละ 35.42 รองลงมามีอายุราชการระหว่าง 11-20 ปี จ านวน 27 นาย คิดเป็น
ร้อยละ 28.13 รองลงมามีอายุราชการ 10 ปีลงมา จ านวน 26 นาย คิดเป็นร้อยละ 27.08 และอายุ
ราชการ 31 ปีขึ้นไป จ านวน 9 นาย คิดเป็นร้อยละ 9.38  

7) ด้านท่ีอยู่อาศัยในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นบ้านพักของตนเอง จ านวน 43 นาย คิดเป็นร้อยละ 
44.79 พักอาศัยท่ีพักทางราชการ จ านวน 28 นาย คิดเป็นร้อยละ 29.17 รองลงมาเป็นบ้านเช่า 
จ านวน 18 นาย คิดเป็นร้อยละ 18.75 และบ้านพักบิดามารดา จ านวน 7 นาย คิดเป็นร้อยละ 7.29  

8) ด้านภาระในการอุปการะผู้อื่น ส่วนใหญ่มีภาระในการอุปการะผู้อื่น จ านวน 89 นาย 
คิดเป็นร้อยละ 92.71 และไม่มีภาระต้องอุปการะผู้อื่น จ านวน 7 นาย คิดเป็นร้อยละ 7.29 

ผลการศึกษาข้อมูลด้านเศรษฐกิจ  
จากการศึกษาข้อมูลด้านเศรษฐกิจของข้าราชการต ารวจ ในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด

สุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย รายได้ รายจ่าย สามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้ 
1) ด้านรายได้ จากกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 30,001-40,000 

บาท จ านวน 40 นาย คิดเป็นร้อยละ 41.67 รองลงมาคือมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001-30,000 
บาท จ านวน 32 นาย คิดเป็นร้อยละ 33.33 มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 40,001-50,000 บาท จ านวน 
13 นาย คิดเป็นร้อยละ 13.54 มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท จ านวน 9 นาย คิดเป็นร้อยละ 
9.38 และมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท จ านวน 2 นาย คิดเป็นร้อยละ 2.08 

2) ด้านรายได้อื่น จากกลุ่มประชากรท้ังหมด พบว่าทุกคนมีรายได้จากเบี้ยเล้ียง จ านวน 96 
นาย คิดเป็นร้อยละ 100 และมีรายได้จากอาชีพเสริมจ านวน 45 นาย คิดเป็นร้อยละ 46.87  

3) รายได้ของคู่สมรส จากกลุ่มประชากรท้ังหมด พบว่าส่วนใหญ่ไม่มีคู่สมรส จ านวน 50 
นาย คิดเป็นร้อยละ 52.08 รองลงมาคือรายได้ของคู่สมรสมีรายได้มากกว่า 20,000 บาท จ านวน 27 
นายคิดเป็นร้อยละ 28.13 มีรายได้ของคู่สมรสต่ ากว่า 15,000 บาท จ านวน 14 นาย คิดเป็นร้อยละ 
14.58  และมีรายได้ของคู่สมรสระหว่าง 15,001-20,000 บาท จ านวน 5 นาย คิดเป็นร้อยละ 5.21 
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4) รายจ่ายท่ีจ าเป็นต่อเดือน จากกลุ่มประชากรท้ังหมด พบว่าส่วนใหญ่มีรายจ่ายไม่เกิน
15,000 บาท จ านวน 33 นาย คิดเป็นร้อยละ 34.37 รองลงมามีรายจ่ายต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,001-
20,000 บาท และ 20,001-25,000 บาท ในจ านวนท่ีเท่ากันคือ 23 นาย คิดเป็นร้อยละ 23.96 มี
รายจ่ายต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท จ านวน 10 นาย คิดเป็นร้อยละ 10.42 และมีรายจ่ายต่อเดือน
อยู่ระหว่าง 25,001-30,000 บาท จ านวน 7 นาย คิดเป็นร้อยละ 7.29 

5) การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต จากกลุ่มประชากรท้ังหมด พบว่าส่วนใหญ่ไม่ใช้บัตรเครดิต 
จ านวน 49 นาย คิดเป็นร้อยละ 51.04 และใช้บัตรเครดิต จ านวน 47 นาย คิดเป็นร้อยละ 48.96 

ผลการศึกษาข้อมูลด้านหนี้สิน  
จากการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย การมีหนี้ สิน 

ระยะเวลาการมีหนี้สิน จ านวนของหนี้สิน ประเภทของหนี้สิน เหตุจูงใจในการก่อหนี้ แหล่งสินเช่ือ  
สามารถแสดงรายละเอียดได้ ดังนี้  

1) หนี้สินปัจจุบัน จากกลุ่มประชากรท้ังหมด พบว่าส่วนใหญม่ีหนี้สิน จ านวน 81 นาย คิดเป็น
ร้อยละ 84.40 และไม่มีหนี้สิน จ านวน 15 นาย คิดเป็นร้อยละ 15.60 

2) ระยะเวลาของหนี้สิน จากกลุ่มประชากรท้ังหมด พบว่าส่วนใหญ่มีระยะเวลาของหนี้สิน 
อยู่ระหว่าง 5-10 ปี จ านวน 24 นาย คิดเป็นร้อยละ 25 รองลงมามีระยะเวลาของหนี้สินน้อยกว่า 5 ปี 
จ านวน 17 นาย คิดเป็นร้อยละ 17.71 มีระยะเวลาของหนี้สินอยู่ระหว่าง 11-15 ปี และมีหนี้สิน 20 
ปีขึ้นไป ในจ านวนที่เท่ากันคือ 16 นาย คิดเป็นร้อยละ 16.67 ไม่มีหนี้สิน จ านวน 15 นาย คิดเป็น
ร้อยละ 15.62 และมีระยะเวลาของหนี้สินอยู่ระหว่าง 16-20 ปี จ านวน 8 นาย คิดเป็นร้อยละ 8.33 

3) หนี้สินของครอบครัวในปัจจุบัน จากกลุ่มประชากรท้ังหมดพบว่าส่วนใหญ่มีหนี้สิน
มากกว่า 1,500,000 บาท จ านวน 34 นาย คิดเป็นร้อยละ 35.42 รองลงมามีหนี้สินอยู่ระหว่าง 
100,001-500,000 บาท จ านวน 18 นาย คิดเป็นร้อยละ 18.75 ไม่มีหนี้สินจ านวน 15 นาย คิดเป็น
ร้อยละ 15.62 มีหนี้สินอยู่ระหว่าง 1,000,001-1,500,000 บาท จ านวน 13 นาย คิดเป็นร้อยละ 
13.54 มีหนี้สินจ านวน 500,001-1,000,000 บาท จ านวน 10 นาย คิดเป็นร้อยละ 10.42 และมี
หนี้สินต่ ากว่า 100,000 บาท จ านวน 6 นาย คิดเป็นร้อยละ 6.25  

4) ประเภทของหนี้สิน จากกลุ่มประชากรท้ังหมด พบว่าส่วนใหญ่มีหนี้สินประเภทท่ีอยู่
อาศัยจ านวน 40 นาย  คิดเป็นร้อยละ 41.68 รองลงมามีหนี้สินประเภทยานพาหนะ จ านวน 19 นาย 
คิดเป็นร้อยละ 19.79 ไม่มีหนี้สิน จ านวน 15 นาย คิดเป็นร้อยละ 15.62 มีหนี้สินประเภทการท าธุรกิจ
ลงทุน จ านวน 8 นาย คิดเป็นร้อยละ 8.33 มีหนี้สินประเภทการอุปโภคบริโภค จ านวน 7 นาย คิดเป็น
ร้อยละ 7.29 มีหนี้สินประเภทการศึกษา จ านวน 5 นาย คิดเป็นร้อยละ 5.21 มีหนี้สินประเภท
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 2 นาย คิดเป็นร้อยละ 2.08   
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5) เหตุจูงใจในการก่อหนี้ จากกลุ่มประชากรท้ังหมด พบว่าส่วนใหญ่ต้องการสร้างความมั่นคง
ระยะยาว จ านวน 42 นาย คิดเป็นร้อยละ 43.75 รองลงมาต้องการสร้างความสะดวกสบาย จ านวน 
17 นาย คิดเป็นร้อยละ 17.71 ไม่มีหนี้สิน จ านวน 15 นาย คิดเป็นร้อยละ 15.62 รายได้ไม่เพียงพอ 
จ านวน 10 นาย คิดเป็นร้อยละ 10.42 ขาดสวัสดิการท่ีเหมาะสม จ านวน 7 นาย คิดเป็นร้อยละ 7.29 
และใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพหรือลงทุน จ านวน 5 นาย คิดเป็นร้อยละ 5.21  

6) แหล่งสินเช่ือ จากกลุ่มประชากรท้ังหมด พบว่าส่วนใหญ่ใช้แหล่งสินเช่ือจากสถาบัน
การเงินจ านวน 39 นาย คิดเป็นร้อยละ 40.63 รองลงมาใช้แหล่งสินเช่ือจากสหกรณ์ออมทรัพย์
ต ารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 18 นาย คิดเป็นร้อยละ 18.75 ไม่มีหนี้สิน จ านวน 15 นาย 
คิดเป็นร้อยละ 15.62 ใช้แหล่งสินเช่ือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ก าลังพลส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
จ านวน 14 นาย คิดเป็นร้อยละ 14.58 และใช้แหล่งสินเช่ือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ จ านวน 10 นาย คิดเป็นร้อยละ 10.42  

การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับภาวะหนี้สินของข้าราชการต ารวจ
ในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส 
ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร อายุราชการ ท่ีอยู่อาศัย และจ านวนผู้ท่ีอยู่ในอุปการะท่ีมีผลต่อ
ภาวะหนี้สินของต ารวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถแสดงรายละเอียดความสัมพันธ์
ได้ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 1  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับภาวะหนี้สินของกลุ่มตัวอย่างของข้าราชการ

ต ารวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

รายการ Asymp.Sig (2-sided) นัยส าคัญ 0.05 
1. เพศ 0.064 ไม่มี 
2. อายุ 0.543 ไม่มี 
3. สถานภาพการสมรส 0.022 มี 
4. การศึกษา 0.076 ไม่มี 
5. ประเภทบุคลากร 0.004 มี 
6. อายุราชการ 0.837 ไม่มี 
7. ท่ีอยู่อาศัย 0.297 ไม่มี 
8. ผู้ท่ีอยู่ในความอุปการะ 0.919 ไม่มี 
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4) รายจ่ายท่ีจ าเป็นต่อเดือน จากกลุ่มประชากรท้ังหมด พบว่าส่วนใหญ่มีรายจ่ายไม่เกิน
15,000 บาท จ านวน 33 นาย คิดเป็นร้อยละ 34.37 รองลงมามีรายจ่ายต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,001-
20,000 บาท และ 20,001-25,000 บาท ในจ านวนท่ีเท่ากันคือ 23 นาย คิดเป็นร้อยละ 23.96 มี
รายจ่ายต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท จ านวน 10 นาย คิดเป็นร้อยละ 10.42 และมีรายจ่ายต่อเดือน
อยู่ระหว่าง 25,001-30,000 บาท จ านวน 7 นาย คิดเป็นร้อยละ 7.29 

5) การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต จากกลุ่มประชากรท้ังหมด พบว่าส่วนใหญ่ไม่ใช้บัตรเครดิต 
จ านวน 49 นาย คิดเป็นร้อยละ 51.04 และใช้บัตรเครดิต จ านวน 47 นาย คิดเป็นร้อยละ 48.96 

ผลการศึกษาข้อมูลด้านหนี้สิน  
จากการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย การมีหนี้ สิน 

ระยะเวลาการมีหนี้สิน จ านวนของหนี้สิน ประเภทของหนี้สิน เหตุจูงใจในการก่อหนี้ แหล่งสินเช่ือ  
สามารถแสดงรายละเอียดได้ ดังนี้  

1) หนี้สินปัจจุบัน จากกลุ่มประชากรท้ังหมด พบว่าส่วนใหญม่ีหนี้สิน จ านวน 81 นาย คิดเป็น
ร้อยละ 84.40 และไม่มีหนี้สิน จ านวน 15 นาย คิดเป็นร้อยละ 15.60 

2) ระยะเวลาของหนี้สิน จากกลุ่มประชากรท้ังหมด พบว่าส่วนใหญ่มีระยะเวลาของหนี้สิน 
อยู่ระหว่าง 5-10 ปี จ านวน 24 นาย คิดเป็นร้อยละ 25 รองลงมามีระยะเวลาของหนี้สินน้อยกว่า 5 ปี 
จ านวน 17 นาย คิดเป็นร้อยละ 17.71 มีระยะเวลาของหนี้สินอยู่ระหว่าง 11-15 ปี และมีหนี้สิน 20 
ปีขึ้นไป ในจ านวนที่เท่ากันคือ 16 นาย คิดเป็นร้อยละ 16.67 ไม่มีหนี้สิน จ านวน 15 นาย คิดเป็น
ร้อยละ 15.62 และมีระยะเวลาของหนี้สินอยู่ระหว่าง 16-20 ปี จ านวน 8 นาย คิดเป็นร้อยละ 8.33 

3) หนี้สินของครอบครัวในปัจจุบัน จากกลุ่มประชากรท้ังหมดพบว่าส่วนใหญ่มีหนี้สิน
มากกว่า 1,500,000 บาท จ านวน 34 นาย คิดเป็นร้อยละ 35.42 รองลงมามีหนี้สินอยู่ระหว่าง 
100,001-500,000 บาท จ านวน 18 นาย คิดเป็นร้อยละ 18.75 ไม่มีหนี้สินจ านวน 15 นาย คิดเป็น
ร้อยละ 15.62 มีหนี้สินอยู่ระหว่าง 1,000,001-1,500,000 บาท จ านวน 13 นาย คิดเป็นร้อยละ 
13.54 มีหนี้สินจ านวน 500,001-1,000,000 บาท จ านวน 10 นาย คิดเป็นร้อยละ 10.42 และมี
หนี้สินต่ ากว่า 100,000 บาท จ านวน 6 นาย คิดเป็นร้อยละ 6.25  

4) ประเภทของหนี้สิน จากกลุ่มประชากรท้ังหมด พบว่าส่วนใหญ่มีหนี้สินประเภทท่ีอยู่
อาศัยจ านวน 40 นาย  คิดเป็นร้อยละ 41.68 รองลงมามีหนี้สินประเภทยานพาหนะ จ านวน 19 นาย 
คิดเป็นร้อยละ 19.79 ไม่มีหนี้สิน จ านวน 15 นาย คิดเป็นร้อยละ 15.62 มีหนี้สินประเภทการท าธุรกิจ
ลงทุน จ านวน 8 นาย คิดเป็นร้อยละ 8.33 มีหนี้สินประเภทการอุปโภคบริโภค จ านวน 7 นาย คิดเป็น
ร้อยละ 7.29 มีหนี้สินประเภทการศึกษา จ านวน 5 นาย คิดเป็นร้อยละ 5.21 มีหนี้สินประเภท
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 2 นาย คิดเป็นร้อยละ 2.08   
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5) เหตุจูงใจในการก่อหนี้ จากกลุ่มประชากรท้ังหมด พบว่าส่วนใหญ่ต้องการสร้างความมั่นคง
ระยะยาว จ านวน 42 นาย คิดเป็นร้อยละ 43.75 รองลงมาต้องการสร้างความสะดวกสบาย จ านวน 
17 นาย คิดเป็นร้อยละ 17.71 ไม่มีหนี้สิน จ านวน 15 นาย คิดเป็นร้อยละ 15.62 รายได้ไม่เพียงพอ 
จ านวน 10 นาย คิดเป็นร้อยละ 10.42 ขาดสวัสดิการท่ีเหมาะสม จ านวน 7 นาย คิดเป็นร้อยละ 7.29 
และใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพหรือลงทุน จ านวน 5 นาย คิดเป็นร้อยละ 5.21  

6) แหล่งสินเช่ือ จากกลุ่มประชากรท้ังหมด พบว่าส่วนใหญ่ใช้แหล่งสินเช่ือจากสถาบัน
การเงินจ านวน 39 นาย คิดเป็นร้อยละ 40.63 รองลงมาใช้แหล่งสินเช่ือจากสหกรณ์ออมทรัพย์
ต ารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 18 นาย คิดเป็นร้อยละ 18.75 ไม่มีหนี้สิน จ านวน 15 นาย 
คิดเป็นร้อยละ 15.62 ใช้แหล่งสินเช่ือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ก าลังพลส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
จ านวน 14 นาย คิดเป็นร้อยละ 14.58 และใช้แหล่งสินเช่ือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ จ านวน 10 นาย คิดเป็นร้อยละ 10.42  

การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับภาวะหนี้สินของข้าราชการต ารวจ
ในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส 
ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร อายุราชการ ท่ีอยู่อาศัย และจ านวนผู้ท่ีอยู่ในอุปการะท่ีมีผลต่อ
ภาวะหนี้สินของต ารวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถแสดงรายละเอียดความสัมพันธ์
ได้ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 1  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับภาวะหนี้สินของกลุ่มตัวอย่างของข้าราชการ

ต ารวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

รายการ Asymp.Sig (2-sided) นัยส าคัญ 0.05 
1. เพศ 0.064 ไม่มี 
2. อายุ 0.543 ไม่มี 
3. สถานภาพการสมรส 0.022 มี 
4. การศึกษา 0.076 ไม่มี 
5. ประเภทบุคลากร 0.004 มี 
6. อายุราชการ 0.837 ไม่มี 
7. ท่ีอยู่อาศัย 0.297 ไม่มี 
8. ผู้ท่ีอยู่ในความอุปการะ 0.919 ไม่มี 
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การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับภาวะหนี้สินของข้าราชการต ารวจใน
สังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี้ เพื่อทดสอบสมมติฐานว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ 
อายุ สถานภาพการสมรส การศึกษา ประเภทของบุคลากร อายุราชการ ท่ีอยู่อาศัย และผู้ท่ีอยู่ใน
ความอุปการะ มีความสัมพันธ์กับภาวะหนี้สินของข้าราชการต ารวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
หรือไม่ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลโดยส่วนใหญ่คือ เพศ อายุ การศึกษา อายุราชการ ท่ีอยู่
อาศัย และผู้ท่ีอยู่ในความอุปการะนั้น ไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะหนี้สิน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 ทุกตัวแปร มีเพียงตัวแปรสถานภาพการสมรสและประเภทของบุคลากร ท่ีมีความสัมพันธ์กับ
ภาวะหนี้สินท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยสามารถวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่าง และเปรียบเทียบรายคู่ได้ดังนี้ 

 

ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างภาวะหนี้สินของข้าราชการ
ต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามสถานภาพ 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 9.451 11 .859 2.176 .023* 
ภายในกลุ่ม 33.174 84 .395   
รวม 42.625 95    

*P < 0.05 
 

ตามตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างภาวะหนี้สิน 
ของข้าราชการต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
โดยใช้สถิติ One - Way ANOVA เพื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า ค่า F = 2.176 และค่า Sig.= . 023 
แสดงว่า สถานภาพการสมรสของข้าราชการต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ต่างกัน มีผลต่อภาวะหนี้สินของข้าราชการต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว้ และได้ท าการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ ด้วยวิธีของ LSD (Post Hoc) ต่อ ได้ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉล่ียภาวะหนี้สินของข้าราชการ
ต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามสถานภาพ 

 

สถานภาพ �̅�𝓧 
โสด สมรส หย่าร้าง หม้าย 
2.81 3.06 3.11 3.17 

โสด 2.81 -    
สมรส 3.06 *    
หย่าร้าง 3.11   -  
หม้าย 3.17    - 

*P < 0.05 
 
ตามตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉล่ียความแตกต่าง

ภาวะหนี้สินของข้าราชการต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ าแนกตาม
สถานภาพการสมรสพบว่าแตกต่างกัน 1 คู่ คือ สถานภาพสมรส กับ สถานภาพโสด  

ข้าราชการต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ีมีสถานภาพสมรส มีผลต่อ
ภาวะหนี้สินแตกต่างจากข้าราชการต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่ีมีสถานภาพ
โสด โดยพบว่าข้าราชการต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ีมีสถานภาพโสด มีผล
ต่อการเกิดภาวะหนี้สินน้อยกว่าสถานภาพหย่าร้าง และสถานภาพหม้าย 

การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเศรษฐกิจกับภาวะหนี้สินของข้าราชการต ารวจ  
ในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ส าหรับการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเศรษฐกิจท่ีประกอบด้วย รายได้ และ
รายจ่ายกับภาวะหนี้สินของต ารวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเศรษฐกิจกับภาวะหนี้สินของประชากรท้ังหมดของ

ข้าราชการต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 

รายการ Asymp.Sig (2-sided) นัยส าคัญ 0.05 
1. รายได้ 0.430 ไม่มี 
2. รายได้คู่สมรส 0.030 มี 
3. รายจ่ายท่ีจ าเป็นต่อเดือน 0.906 ไม่มี 
4. รายจ่ายบัตรเครดิต 0.712 ไม่มี 
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การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับภาวะหนี้สินของข้าราชการต ารวจใน
สังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี้ เพื่อทดสอบสมมติฐานว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ 
อายุ สถานภาพการสมรส การศึกษา ประเภทของบุคลากร อายุราชการ ท่ีอยู่อาศัย และผู้ท่ีอยู่ใน
ความอุปการะ มีความสัมพันธ์กับภาวะหนี้สินของข้าราชการต ารวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
หรือไม่ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลโดยส่วนใหญ่คือ เพศ อายุ การศึกษา อายุราชการ ท่ีอยู่
อาศัย และผู้ท่ีอยู่ในความอุปการะนั้น ไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะหนี้สิน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 ทุกตัวแปร มีเพียงตัวแปรสถานภาพการสมรสและประเภทของบุคลากร ท่ีมีความสัมพันธ์กับ
ภาวะหนี้สินท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยสามารถวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่าง และเปรียบเทียบรายคู่ได้ดังนี้ 

 

ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างภาวะหนี้สินของข้าราชการ
ต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามสถานภาพ 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 9.451 11 .859 2.176 .023* 
ภายในกลุ่ม 33.174 84 .395   
รวม 42.625 95    

*P < 0.05 
 

ตามตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างภาวะหนี้สิน 
ของข้าราชการต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
โดยใช้สถิติ One - Way ANOVA เพื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า ค่า F = 2.176 และค่า Sig.= . 023 
แสดงว่า สถานภาพการสมรสของข้าราชการต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ต่างกัน มีผลต่อภาวะหนี้สินของข้าราชการต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว้ และได้ท าการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ ด้วยวิธีของ LSD (Post Hoc) ต่อ ได้ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉล่ียภาวะหนี้สินของข้าราชการ
ต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามสถานภาพ 

 

สถานภาพ �̅�𝓧 
โสด สมรส หย่าร้าง หม้าย 
2.81 3.06 3.11 3.17 

โสด 2.81 -    
สมรส 3.06 *    
หย่าร้าง 3.11   -  
หม้าย 3.17    - 

*P < 0.05 
 
ตามตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉล่ียความแตกต่าง

ภาวะหนี้สินของข้าราชการต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ าแนกตาม
สถานภาพการสมรสพบว่าแตกต่างกัน 1 คู่ คือ สถานภาพสมรส กับ สถานภาพโสด  

ข้าราชการต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ีมีสถานภาพสมรส มีผลต่อ
ภาวะหนี้สินแตกต่างจากข้าราชการต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่ีมีสถานภาพ
โสด โดยพบว่าข้าราชการต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ีมีสถานภาพโสด มีผล
ต่อการเกิดภาวะหนี้สินน้อยกว่าสถานภาพหย่าร้าง และสถานภาพหม้าย 

การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเศรษฐกิจกับภาวะหนี้สินของข้าราชการต ารวจ  
ในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ส าหรับการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเศรษฐกิจท่ีประกอบด้วย รายได้ และ
รายจ่ายกับภาวะหนี้สินของต ารวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเศรษฐกิจกับภาวะหนี้สินของประชากรท้ังหมดของ

ข้าราชการต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 

รายการ Asymp.Sig (2-sided) นัยส าคัญ 0.05 
1. รายได้ 0.430 ไม่มี 
2. รายได้คู่สมรส 0.030 มี 
3. รายจ่ายท่ีจ าเป็นต่อเดือน 0.906 ไม่มี 
4. รายจ่ายบัตรเครดิต 0.712 ไม่มี 
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การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเศรษฐกิจกับภาวะหนี้สินของข้าราชการต ารวจ ใน
สังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี นี้เพื่อทดสอบสมมติฐานว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ได้แก่  
รายได้ รายจ่าย มีความสัมพันธ์กับภาวะหนี้สินหรือไม่ ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจท่ี
ประกอบด้วยรายได้ของบุคลากร รายจ่ายท่ีจ าเป็นต่อเดือนของบุคลากร และรายจ่ายบัตรเครดิตของ
บุคลากรนั้น ไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะหนี้สิน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ทุกตัวแปรเช่นกัน 
ยกเว้นตัวแปรรายได้ของคู่สมรสของบุคลากร ท่ีมีความสัมพันธ์กับภาวะหนี้สินท่ีระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 โดยสามารถวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง และเปรียบเทียบราย
คู่ได้ดังนี้ 

 
ตารางที่ 5  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างภาวะหนี้สินของข้าราชการ

ต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามรายได้ของคู่สมรส 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 35.313 11 3.210 2.126 .027* 
ภายในกลุ่ม 126.844 84 1.510   
รวม 162.156 95    

*P < 0.05 
 

ตามตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างภาวะหนี้สิน 
ของข้าราชการต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามรายได้ของคู่สมรส 
โดยใช้สถิติ One - Way ANOVA เพื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า ค่า F = 2.126 และค่า Sig.= . 027 
แสดงว่า รายได้ของคู่สมรสของข้าราชการต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่างกัน
มีผลต่อภาวะหนี้สินของข้าราชการต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว้ และได้ท าการวิเคราะห์
เปรียบเทียบรายคู่ ด้วยวิธีของ LSD (Post Hoc) ต่อ ได้ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 6 
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ตารางที่ 6  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉล่ียภาวะหนี้สินของข้าราชการ
ต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามรายได้ของคู่สมรส 

 

รายได้ของคู่สมรส �̅�𝓧 
ต่ ากว่า 15,000 15,001-20,000 มากกว่า 20,000 

2.66 3.17 3.09 
ต่ ากว่า 15,000 2.66 -   
15,001-20,000 3.17   - 
มากกว่า 20,000 3.09  *  

 
ตามตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉล่ียความแตกต่าง

ภาวะหนี้สินของข้าราชการต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีจ าแนกตามรายได้ของ
คู่สมรส พบว่าแตกต่างกัน 1 คู่ คือ รายได้มากกว่า 20,000 บาท กับ รายได้ระหว่าง 15,001-20,000 
บาท 

ข้าราชการต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ีคู่สมรสมีรายได้มากกว่า 
20,000 บาท มีผลต่อภาวะหนี้สินแตกต่างจากข้าราชการต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ท่ีมีรายได้ระหว่าง 15,001-20,000 บาท โดยพบว่าข้าราชการต ารวจในสังกัดตรวจคน
เข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ีคู่สมรสมีรายได้มากกว่า 20,000 บาท มีผลต่อการเกิดภาวะหนี้สินน้อย
กว่าคู่สมรสท่ีมีรายได้ระหว่าง 15,001-20,000 บาท 

 
สรุปผลการศึกษา 

 
จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 55.21 มีอายุ

ระหว่าง 41-50 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 42.71 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 48.96 
มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 51.04, โดยส่วนใหญ่เป็นข้าราชการต ารวจช้ัน
ประทวน คิดเป็นร้อยละ 60.42 มีอายุราชการระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.42 โดยท่ีอยู่อาศัย
ปัจจุบันของกลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็นบ้านพักของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 44.79 และส่วนใหญ่มีภาระ
อุปการะเล้ียงดูผู้อื่น คิดเป็นร้อยละ 92.71 

ด้านรายได้ จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่างเดือนละ 
30,001-40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.67, มีรายได้อื่นท่ีมาจากเบ้ียเล้ียง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยท่ี
ส่วนใหญ่ไม่มีคู่สมรส คิดเป็นร้อยละ 52.08, ส าหรับรายจ่ายท่ีจ าเป็นต่อเดือน พบว่าส่วนใหญ่มีรายจ่าย
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การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเศรษฐกิจกับภาวะหนี้สินของข้าราชการต ารวจ ใน
สังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี นี้เพื่อทดสอบสมมติฐานว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ได้แก่  
รายได้ รายจ่าย มีความสัมพันธ์กับภาวะหนี้สินหรือไม่ ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจท่ี
ประกอบด้วยรายได้ของบุคลากร รายจ่ายท่ีจ าเป็นต่อเดือนของบุคลากร และรายจ่ายบัตรเครดิตของ
บุคลากรนั้น ไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะหนี้สิน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ทุกตัวแปรเช่นกัน 
ยกเว้นตัวแปรรายได้ของคู่สมรสของบุคลากร ท่ีมีความสัมพันธ์กับภาวะหนี้สินท่ีระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 โดยสามารถวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง และเปรียบเทียบราย
คู่ได้ดังนี้ 

 
ตารางที่ 5  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างภาวะหนี้สินของข้าราชการ

ต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามรายได้ของคู่สมรส 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 35.313 11 3.210 2.126 .027* 
ภายในกลุ่ม 126.844 84 1.510   
รวม 162.156 95    

*P < 0.05 
 

ตามตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างภาวะหนี้สิน 
ของข้าราชการต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามรายได้ของคู่สมรส 
โดยใช้สถิติ One - Way ANOVA เพื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า ค่า F = 2.126 และค่า Sig.= . 027 
แสดงว่า รายได้ของคู่สมรสของข้าราชการต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่างกัน
มีผลต่อภาวะหนี้สินของข้าราชการต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว้ และได้ท าการวิเคราะห์
เปรียบเทียบรายคู่ ด้วยวิธีของ LSD (Post Hoc) ต่อ ได้ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 6 
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ตารางที่ 6  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉล่ียภาวะหนี้สินของข้าราชการ
ต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามรายได้ของคู่สมรส 

 

รายได้ของคู่สมรส �̅�𝓧 
ต่ ากว่า 15,000 15,001-20,000 มากกว่า 20,000 

2.66 3.17 3.09 
ต่ ากว่า 15,000 2.66 -   
15,001-20,000 3.17   - 
มากกว่า 20,000 3.09  *  

 
ตามตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉล่ียความแตกต่าง

ภาวะหนี้สินของข้าราชการต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีจ าแนกตามรายได้ของ
คู่สมรส พบว่าแตกต่างกัน 1 คู่ คือ รายได้มากกว่า 20,000 บาท กับ รายได้ระหว่าง 15,001-20,000 
บาท 

ข้าราชการต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ีคู่สมรสมีรายได้มากกว่า 
20,000 บาท มีผลต่อภาวะหนี้สินแตกต่างจากข้าราชการต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ท่ีมีรายได้ระหว่าง 15,001-20,000 บาท โดยพบว่าข้าราชการต ารวจในสังกัดตรวจคน
เข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ีคู่สมรสมีรายได้มากกว่า 20,000 บาท มีผลต่อการเกิดภาวะหนี้สินน้อย
กว่าคู่สมรสท่ีมีรายได้ระหว่าง 15,001-20,000 บาท 

 
สรุปผลการศึกษา 

 
จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 55.21 มีอายุ

ระหว่าง 41-50 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 42.71 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 48.96 
มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 51.04, โดยส่วนใหญ่เป็นข้าราชการต ารวจช้ัน
ประทวน คิดเป็นร้อยละ 60.42 มีอายุราชการระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.42 โดยท่ีอยู่อาศัย
ปัจจุบันของกลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็นบ้านพักของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 44.79 และส่วนใหญ่มีภาระ
อุปการะเล้ียงดูผู้อื่น คิดเป็นร้อยละ 92.71 

ด้านรายได้ จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่างเดือนละ 
30,001-40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.67, มีรายได้อื่นท่ีมาจากเบ้ียเล้ียง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยท่ี
ส่วนใหญ่ไม่มีคู่สมรส คิดเป็นร้อยละ 52.08, ส าหรับรายจ่ายท่ีจ าเป็นต่อเดือน พบว่าส่วนใหญ่มีรายจ่าย
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ไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 34.37 และส่วนใหญ่ไม่มีบัตรเครดิต คิดเป็นร้อยละ 
51.04 

ด้านหนี้สิน จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 84.38มี
ระยะเวลาของหนี้สิน อยู่ระหว่าง 5-10 ปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 25 โดยท่ีหนี้สินของครอบครัวมี
มากกว่า 1,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.42 และพบว่าส่วนใหญ่มีหนี้สินประเภทท่ีอยู่อาศัย คิด
เป็นร้อยละ 41.68 เหตุจูงใจในการก่อหนี้คือ ต้องการสร้างความมั่นคงระยะยาว คิดเป็นร้อยละ 43.75 
และมีแหล่งสินเช่ือจากสถาบันการเงินมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40.63 

การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับภาวะหนี้สิน  
ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อายุราชการ ท่ีอยู่อาศัย และผู้ท่ีอยู่ใน

ความอุปการะนั้น พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะหนี้สิน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ทุกตัวแปร 
ยกเว้นตัวแปรสถานภาพการสมรสและประเภทของบุคลากร มีความสัมพันธ์กับภาวะหนี้สินท่ีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 กล่าวคือ ข้าราชการต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ีมี
สถานภาพสมรส มีผลต่อภาวะหนี้สินแตกต่างจากข้าราชการต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวดั
สุราษฎร์ธานี ท่ีมีสถานภาพโสด โดยพบว่าข้าราชการต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ท่ีมีสถานภาพโสด มีผลต่อการเกิดภาวะหนี้สินน้อยกว่าสถานภาพหย่าร้าง และ
สถานภาพหม้ายและประเภทของบุคลากร (ข้าราชการต ารวจช้ันประทวน และข้าราชการต ารวจช้ัน
สัญญาบัตร)     เป็นตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์ต่อภาวะหนี้สิน 

การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเศรษฐกิจกับภาวะหนี้สิน 
ปัจจัยข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจท่ีประกอบด้วยรายได้ของบุคลากร รายจ่ายท่ีจ าเป็นต่อเดือน

ของบุคลากร และรายจ่ายบัตรเครดิตของบุคลากร พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะหนี้สิน ท่ีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ทุกตัวแปร ยกเว้นตัวแปรรายได้ของคู่สมรสของบุคลากร ท่ีมีความสัมพันธ์กับ
ภาวะหนี้สินท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 กล่าวคือ ข้าราชการต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ีคู่สมรสมีรายได้มากกว่า 20,000 บาท มีผลต่อภาวะหนี้สินแตกต่างจาก
ข้าราชการต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ีคู่สมรสมีรายได้ระหว่าง 15,001-
20,000 บาท และต่ ากว่า 15,000 บาท โดยพบว่าข้าราชการต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี ท่ีคู่สมรสมีรายได้มากกว่า 20,000 บาท มีผลต่อการเกิดภาวะหนี้สินน้อยกว่าคู่สมรสท่ีมี
รายได้ต่ ากว่า 15,000 บาท และรายได้ระหว่าง 15,001-20,000 บาท 
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ข้อเสนอแนะ 
 

ผลการศึกษาเรื่อง ปัจจัยพื้นฐานท่ีส่งผลต่อภาวะหนี้สินของข้าราชการต ารวจ ในสังกัดตรวจ
คนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ค้นพบประเด็นและปัญหาต่าง ๆ และน ามาสู่การวิเคราะห์เพื่อ
สร้างข้อเสนอแนะ ส าหรับเป็นแนวทางในการลดภาระหนี้สินของข้าราชการต ารวจ ในสังกัดตรวจคน
เข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1)  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านตัวแปรสถานภาพการสมรส และประเภทของ

บุคลากร รวมท้ังปัจจัยข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ ด้านตัวแปรรายได้ของคู่สมรสของข้าราชการต ารวจ 
เป็นตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์ต่อภาวะหนี้สิน ดังนั้นข้าราชการต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี จึงควรมีการวางแผนการใช้จ่ายของตนเอง และครอบครัวเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อให้
ทราบถึงรายรับรายจ่าย จะส่งผลให้มีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอย่างเพียงพอท้ังต่อตนเองและ
ครอบครัวมากยิ่งขึ้น น าไปสู่การลดการเกิดภาวะหนี้สิน โดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีสถานภาพสมรสแล้ว และคู่
สมรสท่ีมีรายได้ไม่ถึง 20,000 บาทต่อเดือน 

2)  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ควรเพิ่มหลักสูตรการอบรมวางแผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
การด าเนินชีวิต ก่อนเข้ารับการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการต ารวจ เพื่อให้ข้าราชการต ารวจสามารถ
บริหารรายรับรายจ่ายของตนเอง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันโดย
ไม่ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยมมากเกินไป 

3)  ควรมีหน่วยงานด้านสวัสดิการ เข้ามาดูแลปัญหาหนี้สินของข้าราชการต ารวจในแต่ละ
พื้นท่ี เพื่อให้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินท่ีเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป  
1)  ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อสอบถามปัญหาหนี้สินเชิงลึก อันจะน าไปสู่สาเหตุของการ

เกิดปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
2)  การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มข้าราชการต ารวจ ในสังกัดตรวจคนเข้าเมือง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีก่อให้เกิดภาวะหนี้สินของ
ข้าราชการต ารวจท้ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ หรือข้าราชการในหน่วยงานอื่น ๆ ด้วย 
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ไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 34.37 และส่วนใหญ่ไม่มีบัตรเครดิต คิดเป็นร้อยละ 
51.04 

ด้านหนี้สิน จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 84.38มี
ระยะเวลาของหนี้สิน อยู่ระหว่าง 5-10 ปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 25 โดยท่ีหนี้สินของครอบครัวมี
มากกว่า 1,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.42 และพบว่าส่วนใหญ่มีหนี้สินประเภทท่ีอยู่อาศัย คิด
เป็นร้อยละ 41.68 เหตุจูงใจในการก่อหนี้คือ ต้องการสร้างความมั่นคงระยะยาว คิดเป็นร้อยละ 43.75 
และมีแหล่งสินเช่ือจากสถาบันการเงินมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40.63 

การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับภาวะหนี้สิน  
ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อายุราชการ ท่ีอยู่อาศัย และผู้ท่ีอยู่ใน

ความอุปการะนั้น พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะหนี้สิน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ทุกตัวแปร 
ยกเว้นตัวแปรสถานภาพการสมรสและประเภทของบุคลากร มีความสัมพันธ์กับภาวะหนี้สินท่ีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 กล่าวคือ ข้าราชการต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ีมี
สถานภาพสมรส มีผลต่อภาวะหนี้สินแตกต่างจากข้าราชการต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวดั
สุราษฎร์ธานี ท่ีมีสถานภาพโสด โดยพบว่าข้าราชการต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ท่ีมีสถานภาพโสด มีผลต่อการเกิดภาวะหนี้สินน้อยกว่าสถานภาพหย่าร้าง และ
สถานภาพหม้ายและประเภทของบุคลากร (ข้าราชการต ารวจช้ันประทวน และข้าราชการต ารวจช้ัน
สัญญาบัตร)     เป็นตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์ต่อภาวะหนี้สิน 

การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเศรษฐกิจกับภาวะหนี้สิน 
ปัจจัยข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจท่ีประกอบด้วยรายได้ของบุคลากร รายจ่ายท่ีจ าเป็นต่อเดือน

ของบุคลากร และรายจ่ายบัตรเครดิตของบุคลากร พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะหนี้สิน ท่ีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ทุกตัวแปร ยกเว้นตัวแปรรายได้ของคู่สมรสของบุคลากร ท่ีมีความสัมพันธ์กับ
ภาวะหนี้สินท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 กล่าวคือ ข้าราชการต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ีคู่สมรสมีรายได้มากกว่า 20,000 บาท มีผลต่อภาวะหนี้สินแตกต่างจาก
ข้าราชการต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ีคู่สมรสมีรายได้ระหว่าง 15,001-
20,000 บาท และต่ ากว่า 15,000 บาท โดยพบว่าข้าราชการต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี ท่ีคู่สมรสมีรายได้มากกว่า 20,000 บาท มีผลต่อการเกิดภาวะหนี้สินน้อยกว่าคู่สมรสท่ีมี
รายได้ต่ ากว่า 15,000 บาท และรายได้ระหว่าง 15,001-20,000 บาท 
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ข้อเสนอแนะ 
 

ผลการศึกษาเรื่อง ปัจจัยพื้นฐานท่ีส่งผลต่อภาวะหนี้สินของข้าราชการต ารวจ ในสังกัดตรวจ
คนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ค้นพบประเด็นและปัญหาต่าง ๆ และน ามาสู่การวิเคราะห์เพื่อ
สร้างข้อเสนอแนะ ส าหรับเป็นแนวทางในการลดภาระหนี้สินของข้าราชการต ารวจ ในสังกัดตรวจคน
เข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1)  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านตัวแปรสถานภาพการสมรส และประเภทของ

บุคลากร รวมท้ังปัจจัยข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ ด้านตัวแปรรายได้ของคู่สมรสของข้าราชการต ารวจ 
เป็นตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์ต่อภาวะหนี้สิน ดังนั้นข้าราชการต ารวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี จึงควรมีการวางแผนการใช้จ่ายของตนเอง และครอบครัวเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อให้
ทราบถึงรายรับรายจ่าย จะส่งผลให้มีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอย่างเพียงพอท้ังต่อตนเองและ
ครอบครัวมากยิ่งขึ้น น าไปสู่การลดการเกิดภาวะหนี้สิน โดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีสถานภาพสมรสแล้ว และคู่
สมรสท่ีมีรายได้ไม่ถึง 20,000 บาทต่อเดือน 

2)  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ควรเพิ่มหลักสูตรการอบรมวางแผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
การด าเนินชีวิต ก่อนเข้ารับการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการต ารวจ เพื่อให้ข้าราชการต ารวจสามารถ
บริหารรายรับรายจ่ายของตนเอง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันโดย
ไม่ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยมมากเกินไป 

3)  ควรมีหน่วยงานด้านสวัสดิการ เข้ามาดูแลปัญหาหนี้สินของข้าราชการต ารวจในแต่ละ
พื้นท่ี เพื่อให้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินท่ีเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป  
1)  ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อสอบถามปัญหาหนี้สินเชิงลึก อันจะน าไปสู่สาเหตุของการ

เกิดปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
2)  การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มข้าราชการต ารวจ ในสังกัดตรวจคนเข้าเมือง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีก่อให้เกิดภาวะหนี้สินของ
ข้าราชการต ารวจท้ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ หรือข้าราชการในหน่วยงานอื่น ๆ ด้วย 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาและให้ค าปรึกษาแนะน า

อย่างดียิ่งจาก รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ. ดร. ประพนธ์ สหพัฒนา ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ท่ีได้
กรุณาถ่ายทอดความรู้แนวคิด วิธีการ ค าแนะน า และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่อง  ต่าง ๆ ตลอดท้ังให้
ความเมตตาและก าลังใจตลอดมา ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ในวันน าเสนอการค้นคว้าอิสระ ท่ีท่านได้กรุณาสละเวลาในการให้
ข้อเสนอแนะท่ีมีคุณค่า ซึ่งท าให้การคันคว้าอิสระฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

ขอขอบพระคุณผู้เช่ียวชาญทุกท่านท่ีได้อนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และให้
ข้อเสนอแนะ จนท าให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ 

ขอขอบคุณข้าราชการต ารวจในสังกัด ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกท่านท่ีให้ความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดียิ่ง 

ขอขอบคุณเพื่อน ๆ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสน
ศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รุ่นท่ี 29 ทุกคน ท่ีมีส่วนช่วยเหลือและให้ก าลังใจแก่ผู้เขียน
ด้วยดีเสมอมา 

ท้ายสุด ขอขอบคุณสมาชิกในครอบครัวทุกคน ท่ีให้การสนับสนุนและให้ก าลังใจอย่างดียิ่ง 
ประโยชน์และคุณค่าของการคันคว้าอิสระฉบับนี้ ผู้เขียนขอมอบคุณความดีนี้แก่คุณพ่อคุณแม่ 

ผู้ให้ก าเนิดและให้ชีวิตท่ีดีแก่ผู้เขียนตลอดมา 
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ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

มะขามเตีย้ อ าเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธาน ี
 

นิสากร หาญแท้ * 
 

บทคัดย่อ 
 

การค้นคว้าอิสระเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลมะขามเต้ีย อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับ
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลมะขามเต้ีย อ าเภอเมือง
สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนผู้รับบริการ เครื่องมือ
ท่ีใช้คือ แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง จ านวน  353 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมาน วิเคราะห์ด้วยสถิติทดสอบ 
t - test และ F - test (ANOVA) 

ผลการวิจัย พบว่า 
1)  ปัจจัยส่วนบุคคล ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉล่ีย 42.76 ปี จบ

การศึกษาสูงสุดในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./เทียบเท่า ประกอบอาชีพเกษตรกร มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 5,000 - 10,000 บาท และมีสถานท่ีพัก/ท่ีท างานอยู่ใน หมู่ท่ี 7 บ้านท่าสน 

2)  พฤติกรรมการใช้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ รับบริการในด้านงานสวัสดิการ
สังคมและพัฒนา ชุมชน เข้ารับบริการ จ านวน 4-5 ครั้งต่อปี ในวันจันทร์ เวลา 8.30 - 10.00 น. และ
ระยะเวลาท่ีใช้บริการอยู่ท่ี ต่ ากว่า 15 นาที 3) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลมะขามเต้ีย อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวม
อยู่ในระดับ มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีระดับความพึงพอใจเรียงตามล าดับจากมากไปน้อย 
ดังนี้ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมาก ธรรมาภิบาล อยู่ในระดับมาก ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
อยู่ในระดับมาก ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับค่อนข้างมาก และด้านช่องทางการให้บริการ 
อยู่ในระดับค่อนข้างมาก 

                                                     
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
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ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

มะขามเตีย้ อ าเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธาน ี
 

นิสากร หาญแท้ * 
 

บทคัดย่อ 
 

การค้นคว้าอิสระเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลมะขามเต้ีย อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับ
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลมะขามเต้ีย อ าเภอเมือง
สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนผู้รับบริการ เครื่องมือ
ท่ีใช้คือ แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง จ านวน  353 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมาน วิเคราะห์ด้วยสถิติทดสอบ 
t - test และ F - test (ANOVA) 

ผลการวิจัย พบว่า 
1)  ปัจจัยส่วนบุคคล ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉล่ีย 42.76 ปี จบ

การศึกษาสูงสุดในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./เทียบเท่า ประกอบอาชีพเกษตรกร มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 5,000 - 10,000 บาท และมีสถานท่ีพัก/ท่ีท างานอยู่ใน หมู่ท่ี 7 บ้านท่าสน 

2)  พฤติกรรมการใช้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ รับบริการในด้านงานสวัสดิการ
สังคมและพัฒนา ชุมชน เข้ารับบริการ จ านวน 4-5 ครั้งต่อปี ในวันจันทร์ เวลา 8.30 - 10.00 น. และ
ระยะเวลาท่ีใช้บริการอยู่ท่ี ต่ ากว่า 15 นาที 3) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลมะขามเต้ีย อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวม
อยู่ในระดับ มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีระดับความพึงพอใจเรียงตามล าดับจากมากไปน้อย 
ดังนี้ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมาก ธรรมาภิบาล อยู่ในระดับมาก ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
อยู่ในระดับมาก ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับค่อนข้างมาก และด้านช่องทางการให้บริการ 
อยู่ในระดับค่อนข้างมาก 

                                                     
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
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3)  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลมะขาม
เต้ีย อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมพบว่าไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า เพศ อายุ เรื่องท่ีมารับบริการ และระยะเวลาท่ีมารับบริการแต่ละครั้งท่ีแตกต่างกัน  
มีผลต่อระดับความพึงพอใจท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ การให้บริการ 
 

ABSTRACT 
 

The independent study aimed to study personal factors, service behavior and 
Satisfaction of Citizens toward Public Services of Makhamtia Sub-district Administration 
Organization, Amphur Mueng Surat Thani, Surat Thani Province.  The samples were 353 
citizens using public services of Makhamtia Sub-district Administration Organization, 
Amphur Mueng Surat Thani, Surat Thani Province.  The data were analyzed by frequency, 
percentage, mean and standard deviation, t - test, and F - test (ANOVA)  

The findings showed that: 
1) Most citizens were female and average age was 4 2 . 7 6  years old, finished 

High school or equivalent, were agriculturist, earned average monthly income about 
5,000 – 10,000 Baht and have been stayed/worked in Moo 7 Ban Tha Son. 

2) Most citizens received services in social welfare and community 
development section, about 4-5 time per year, on Monday, 8.30 - 10.00 am, and 
spending time less than 15 minutes for a service. And 3) The level of satisfaction of 
citizens toward public services of Makhamtia Sub-district administration organization, 
Amphur Mueng Surat Thani, Surat Thani Province overall was at a very high level. 
Considering each aspect sorted in descending order as follows: satisfaction of service 
personnel was at a very high level, satisfaction of Good Governance was at a very high 
level, satisfaction of service processes was at a very high level, satisfaction of facilities 
was at a high level, and satisfaction of service channel was at a high level. 

3)  The comparing results of Satisfaction of Citizens toward Public Services of 
Makhamtia Sub-district Administration Organization, Amphur Mueng Surat Thani, Surat 

225 

 

Thani Province. Overall, it was found that there was no difference, but when 
considering each aspect, it was found that gender, age, subject to receiving services 
and the length of time to receive the service each time, were significantly different at 
0.05 level. 
 
Keyword: Satisfaction, Public Services  
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บทน า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้ก าหนดนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
มาตรา 78 ท่ีรัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบาย  
การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง รวมทั้งการตรวจสอบ
การ ใช้อ านาจรัฐทุกระดับ และรัฐต้องกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการ
ท้องถิ่นได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและระบบสาธารณูปการและสาธารณูปการ ตลอดท้ังโครงสร้าง
พื้นฐาน สารสนเทศในท้องถิ่นให้ท่ัวถึงและเท่าเทียมกันท่ัวประเทศ รวมท้ังพัฒนาจังหวัดท่ีมีความ
พร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัด
เป็นส าคัญ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยังคงสานเจตนารมณ์เดิมใน
มาตรา 78 ท้ังนี้ ยังก าหนดนโยบายด้านการบริหารราชการแผนดิน โดยพัฒนาระบบงานภาครัฐ  
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุง
รูปแบบและวิธีการท างาน เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริม
ให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริการกิจการบ้านเมืองท่ีดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ จัดระบบ
ราชการและงานของรัฐอย่างอื่น เพื่อให้การจัดท าและการให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว  
มีประสิทธิภาพโปร่งใส่ตรวจสอบได้โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส าคัญ 

จากหลักการดังกล่าว จึงน ามาสู่แนวทางการปฏิรูประบบราชการ โดยปรับปรุงโครงสร้าง
หน่วยงานภาครัฐให้มีความเหมาะสมตามภารกิจหน้าท่ี เพื่อลดความซ้ าซ้อนและให้เกิดเอกภาพ
คล่องตัวในการบริหารจัดการซึ่งสภานิติบัญญัติได้ตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ส่งผลให้มีการจัดต้ังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีภารกิจหน้าท่ีส าคัญ
ในการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมมาภิบาล 
สร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์การปกครองท้องถิ่นมีการจัดบริหารจัดการท่ีดีตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นและมีการบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 

องค์การบริหารส่วนต าบลมะขามเต้ีย ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอ าเภอเมือง 
สุราษฎร์ธานี ระยะทางห่างจากตัวอ าเภอประมาณ 10 กิโลเมตร พื้นท่ีท้ังหมดอยู่เขตชานเมือง 
ปัจจุบันส านักงานต้ังอยู่เลขท่ี 186 หมู่ ท่ี 7 ต าบลมะขามเต้ีย อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี เมื่อประมาณกว่าร้อยปีท่ีผ่านมา มีประชาชนอพยพมาจากจังหวัดชุมพรเข้ามาต้ังรกราก
เป็นครอบครัวแรกในหมู่บ้านท่าเพชร และต่อมาได้มีชาวเมืองนครศรีธรรมราชได้เข้ามาปลูกสร้าง
บ้านเรือนเพิ่มขึ้นอีก ต่อจากนั้นก็มีผู้อพยพเข้ามาเพิ่มเรื่อย ๆ ท าให้การบริหารการปกครองดูแล  
ไม่ท่ัวถึง จึงได้มีการแยกหมู่บ้านเพิ่มขึ้นเป็น 7 หมู่บ้าน จากนั้น เทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานีได้ขยายเขต
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เทศบาล โดยตัดเขตหมู่บ้านท่ี 1 – 4 และหมู่ท่ี 5 บางส่วน หมู่ท่ี 6 บางส่วน ไปอยู่ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (เทศบาลเมืองในสมัยนั้น) ท าให้ต าบลมะขามเต้ียเหลือพื้นท่ี 
เพียง 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ท่ี 5 บางส่วน หมู่ท่ี 6 บางส่วน และหมู่ท่ี 7 ซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นสภาพต าบล 
ต่อมาได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2538 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลมะขามเต้ียมีพื้นท่ี
รับผิดชอบ 4 หมู่บ้าน โดยแยกหมู่ท่ี 7 จัดต้ังเป็นหมู่ท่ี 8 เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2544 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมะขามเต้ียมีบทบาทหน้าท่ีส าคัญในการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนในท้องถิ่น  
ท้ังด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ดังนั้นจึงเป็นภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบล
มะขามเต้ียในการบริการแก่ประชาชน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายท่ีก าหนด
และสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

ดังนั้น เพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
สะท้อนความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างชัดเจนและสอดคล้องกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น 
จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลมะขามเต้ีย อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
มะขามเต้ีย ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1)  ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
2)  ด้านช่องทางการให้บริการ 
3)  ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
4)  ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
5)  ด้านธรรมาภิบาล 

 
วิธีการศึกษา 

 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการต่อการให้บริการ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลมะขามเต้ีย อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้วิธีการ
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บทน า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้ก าหนดนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
มาตรา 78 ท่ีรัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบาย  
การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง รวมทั้งการตรวจสอบ
การ ใช้อ านาจรัฐทุกระดับ และรัฐต้องกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการ
ท้องถิ่นได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและระบบสาธารณูปการและสาธารณูปการ ตลอดท้ังโครงสร้าง
พื้นฐาน สารสนเทศในท้องถิ่นให้ท่ัวถึงและเท่าเทียมกันท่ัวประเทศ รวมท้ังพัฒนาจังหวัดท่ีมีความ
พร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัด
เป็นส าคัญ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยังคงสานเจตนารมณ์เดิมใน
มาตรา 78 ท้ังนี้ ยังก าหนดนโยบายด้านการบริหารราชการแผนดิน โดยพัฒนาระบบงานภาครัฐ  
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุง
รูปแบบและวิธีการท างาน เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริม
ให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริการกิจการบ้านเมืองท่ีดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ จัดระบบ
ราชการและงานของรัฐอย่างอื่น เพื่อให้การจัดท าและการให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว  
มีประสิทธิภาพโปร่งใส่ตรวจสอบได้โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส าคัญ 

จากหลักการดังกล่าว จึงน ามาสู่แนวทางการปฏิรูประบบราชการ โดยปรับปรุงโครงสร้าง
หน่วยงานภาครัฐให้มีความเหมาะสมตามภารกิจหน้าท่ี เพื่อลดความซ้ าซ้อนและให้เกิดเอกภาพ
คล่องตัวในการบริหารจัดการซึ่งสภานิติบัญญัติได้ตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ส่งผลให้มีการจัดต้ังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีภารกิจหน้าท่ีส าคัญ
ในการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมมาภิบาล 
สร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์การปกครองท้องถิ่นมีการจัดบริหารจัดการท่ีดีตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นและมีการบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 

องค์การบริหารส่วนต าบลมะขามเต้ีย ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอ าเภอเมือง 
สุราษฎร์ธานี ระยะทางห่างจากตัวอ าเภอประมาณ 10 กิโลเมตร พื้นท่ีท้ังหมดอยู่เขตชานเมือง 
ปัจจุบันส านักงานต้ังอยู่เลขท่ี 186 หมู่ ท่ี 7 ต าบลมะขามเต้ีย อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี เมื่อประมาณกว่าร้อยปีท่ีผ่านมา มีประชาชนอพยพมาจากจังหวัดชุมพรเข้ามาต้ังรกราก
เป็นครอบครัวแรกในหมู่บ้านท่าเพชร และต่อมาได้มีชาวเมืองนครศรีธรรมราชได้เข้ามาปลูกสร้าง
บ้านเรือนเพิ่มขึ้นอีก ต่อจากนั้นก็มีผู้อพยพเข้ามาเพิ่มเรื่อย ๆ ท าให้การบริหารการปกครองดูแล  
ไม่ท่ัวถึง จึงได้มีการแยกหมู่บ้านเพิ่มขึ้นเป็น 7 หมู่บ้าน จากนั้น เทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานีได้ขยายเขต
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เทศบาล โดยตัดเขตหมู่บ้านท่ี 1 – 4 และหมู่ท่ี 5 บางส่วน หมู่ท่ี 6 บางส่วน ไปอยู่ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (เทศบาลเมืองในสมัยนั้น) ท าให้ต าบลมะขามเต้ียเหลือพื้นท่ี 
เพียง 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ท่ี 5 บางส่วน หมู่ท่ี 6 บางส่วน และหมู่ท่ี 7 ซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นสภาพต าบล 
ต่อมาได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2538 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลมะขามเต้ียมีพื้นท่ี
รับผิดชอบ 4 หมู่บ้าน โดยแยกหมู่ท่ี 7 จัดต้ังเป็นหมู่ท่ี 8 เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2544 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมะขามเต้ียมีบทบาทหน้าท่ีส าคัญในการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนในท้องถิ่น  
ท้ังด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ดังนั้นจึงเป็นภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบล
มะขามเต้ียในการบริการแก่ประชาชน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายท่ีก าหนด
และสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

ดังนั้น เพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
สะท้อนความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างชัดเจนและสอดคล้องกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น 
จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลมะขามเต้ีย อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
มะขามเต้ีย ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1)  ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
2)  ด้านช่องทางการให้บริการ 
3)  ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
4)  ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
5)  ด้านธรรมาภิบาล 

 
วิธีการศึกษา 

 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการต่อการให้บริการ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลมะขามเต้ีย อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้วิธีการ
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สุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ณ ระดับความเช่ือมั่น 0.95 จากสูตรการค านวณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ท่าโร่ ยามาเน่ ท าให้ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 353 คนและผู้วิจัยได้
ก าหนดกรอบและขอบเขตของวิธีการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม 

 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ผลการศึกษา 
 

1) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 279 
คน คิดเป็นร้อยละ 79.04 มีค่าเฉล่ียอายุอยู่ท่ี 30 ปี มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับ มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช./เทียบเท่า จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 46.74 มีอาชีพหลัก เกษตรกร จ านวน 141 
คน คิดเป็นร้อยละ 39.94 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 5,000 – 10,000 บาท จ านวน 123 คน คิดเป็น
ร้อยละ 34.84 และมีสถานที่พัก/สถานที่ท างาน อยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านท่าสน  จ านวน 162 คน 
คิดเป็นร้อยละ 45.89 

2) พฤติกรรมการใช้บริการของผู้รับบริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ รับบริการในด้าน
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 41.08 จ านวนครั้งท่ีมารับ

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ 
1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 

4. อาชีพหลัก 

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

6. สถานที่ท างาน/ที่พักอาศัย 

ความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับบริการต่อ 
การให้บริการขององค์การบริหาร 

ส่วนต าบลมะขามเต้ีย 
1. ด้านข้ันตอนการให้บริการ 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 
3. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
5. ด้านธรรมาภิบาล 
  

พฤติกรรมการใช้บริการ 
1. เรื่องที่มารับบริการ 
2. จ านวนครั้งที่มารับบริการ 
3. วันที่มารับบริการ 
4. เวลาท่ีมารับบริการ 
5. ระยะเวลาที่เข้ารับบริการแต่ละครั้ง                                 

229 

 

บริการต่อปี อยู่ท่ี 4-5 ครั้งต่อปี จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 49.86 วันท่ีมาใช้บริการส่วนใหญ่ คือ 
วันจันทร์ จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 34.56 เวลาท่ีมาใช้บริการ คือช่วงเวลา 8.30 – 10.00 น. 
จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 38.24 และระยะเวลาท่ีเข้ารับบริการแต่ละครั้งอยู่ท่ี ต่ ากว่า 15 นาที 
จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 52.12 

3) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
มะขามเต้ีย อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1  ค่าเฉล่ีย (�̅�𝒳) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เก่ียวกับระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับ

บริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลมะขามเต้ีย อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวมและในรายด้าน 

 
ด้าน �̅�𝓧 S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ขั้นตอนการให้บริการ 3.42 0.46 มาก 
ช่องทางการให้บริการ 3.01 0.51 ค่อนข้างมาก 
เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 3.92 0.20 มาก 
ส่ิงอ านวยความสะดวก 3.13 0.34 ค่อนข้างมาก 
ธรรมาภิบาล 3.76 0.34 มาก 

รวม 3.45 0.39 มาก 
 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า โดยภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับมาก (�̅�𝒳 = 3.45) และเมื่อแยกประเด็นเป็นรายด้าน พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ อยู่
ในระดับมาก 3 ด้าน เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ (�̅�𝒳 = 3.92) 
ด้านธรรมาภิบาล (�̅�𝒳 = 3.92) ด้านขั้นตอนการให้บริการ (�̅�𝒳 = 3.42) และผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจในระดับค่อนข้างมาก 2 ด้าน ได้แก่ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก  (�̅�𝒳 = 3.13) และด้าน
ช่องทางการให้บริการ (�̅�𝒳 = 3.01) 

 (1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
(�̅�𝒳 = 3.42) และเมื่อแยกประเด็นเป็นรายข้อ พบว่า ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
3 ข้อ ได้แก่ ท่านได้รับบริการท่ีเป็นระบบ มีขั้นตอนชัดเจน รู้สึกไม่ยุ่งยากซับซ้อน (�̅�𝒳 = 3.76) 
รองลงมาในข้อ ท่านได้รับบริการท่ีเรียงตามล าดับ ก่อน–หลัง (�̅�𝒳 = 3.67) และมีตัวอย่างการกรอกข้อมูล
ในแบบฟอร์มท่ีท่านขอรับบริการ (�̅�𝒳 = 3.33) และผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับค่อนข้างมาก 2 ข้อ 
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สุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ณ ระดับความเช่ือมั่น 0.95 จากสูตรการค านวณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ท่าโร่ ยามาเน่ ท าให้ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 353 คนและผู้วิจัยได้
ก าหนดกรอบและขอบเขตของวิธีการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม 

 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ผลการศึกษา 
 

1) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 279 
คน คิดเป็นร้อยละ 79.04 มีค่าเฉล่ียอายุอยู่ท่ี 30 ปี มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับ มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช./เทียบเท่า จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 46.74 มีอาชีพหลัก เกษตรกร จ านวน 141 
คน คิดเป็นร้อยละ 39.94 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 5,000 – 10,000 บาท จ านวน 123 คน คิดเป็น
ร้อยละ 34.84 และมีสถานที่พัก/สถานที่ท างาน อยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านท่าสน  จ านวน 162 คน 
คิดเป็นร้อยละ 45.89 

2) พฤติกรรมการใช้บริการของผู้รับบริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ รับบริการในด้าน
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 41.08 จ านวนครั้งท่ีมารับ

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ 
1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 

4. อาชีพหลัก 

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

6. สถานที่ท างาน/ที่พักอาศัย 

ความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับบริการต่อ 
การให้บริการขององค์การบริหาร 

ส่วนต าบลมะขามเต้ีย 
1. ด้านข้ันตอนการให้บริการ 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 
3. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
5. ด้านธรรมาภิบาล 
  

พฤติกรรมการใช้บริการ 
1. เรื่องที่มารับบริการ 
2. จ านวนครั้งที่มารับบริการ 
3. วันที่มารับบริการ 
4. เวลาท่ีมารับบริการ 
5. ระยะเวลาที่เข้ารับบริการแต่ละครั้ง                                 
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บริการต่อปี อยู่ท่ี 4-5 ครั้งต่อปี จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 49.86 วันท่ีมาใช้บริการส่วนใหญ่ คือ 
วันจันทร์ จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 34.56 เวลาท่ีมาใช้บริการ คือช่วงเวลา 8.30 – 10.00 น. 
จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 38.24 และระยะเวลาท่ีเข้ารับบริการแต่ละครั้งอยู่ท่ี ต่ ากว่า 15 นาที 
จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 52.12 

3) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
มะขามเต้ีย อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1  ค่าเฉล่ีย (�̅�𝒳) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับ

บริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลมะขามเต้ีย อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวมและในรายด้าน 

 
ด้าน �̅�𝓧 S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ขั้นตอนการให้บริการ 3.42 0.46 มาก 
ช่องทางการให้บริการ 3.01 0.51 ค่อนข้างมาก 
เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 3.92 0.20 มาก 
ส่ิงอ านวยความสะดวก 3.13 0.34 ค่อนข้างมาก 
ธรรมาภิบาล 3.76 0.34 มาก 

รวม 3.45 0.39 มาก 
 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า โดยภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับมาก (�̅�𝒳 = 3.45) และเมื่อแยกประเด็นเป็นรายด้าน พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ อยู่
ในระดับมาก 3 ด้าน เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ (�̅�𝒳 = 3.92) 
ด้านธรรมาภิบาล (�̅�𝒳 = 3.92) ด้านขั้นตอนการให้บริการ (�̅�𝒳 = 3.42) และผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจในระดับค่อนข้างมาก 2 ด้าน ได้แก่ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก  (�̅�𝒳 = 3.13) และด้าน
ช่องทางการให้บริการ (�̅�𝒳 = 3.01) 

 (1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
(�̅�𝒳 = 3.42) และเมื่อแยกประเด็นเป็นรายข้อ พบว่า ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
3 ข้อ ได้แก่ ท่านได้รับบริการท่ีเป็นระบบ มีขั้นตอนชัดเจน รู้สึกไม่ยุ่งยากซับซ้อน (�̅�𝒳 = 3.76) 
รองลงมาในข้อ ท่านได้รับบริการท่ีเรียงตามล าดับ ก่อน–หลัง (�̅�𝒳 = 3.67) และมีตัวอย่างการกรอกข้อมูล
ในแบบฟอร์มท่ีท่านขอรับบริการ (�̅�𝒳 = 3.33) และผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับค่อนข้างมาก 2 ข้อ 
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ได้แก่ ท่านได้รับ แบบฟอร์มขอรับบริการหรือค าร้องต่าง ๆ ท่ีไม่เพียงพอต่อความต้องการ (�̅�𝒳 = 3.24) 
ระยะเวลาในการรับบริการ ของท่านไม่สะดวกรวดเร็ว (�̅�𝒳 = 3.11) 

 (2) ด้านช่องทางการให้บริการ มีระดับความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับค่อนข้างมาก 
(�̅�𝒳 = 3.01) และเมื่อแยกประเด็นเป็นรายข้อ พบว่า ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดในข้อ 
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นในช่องทางท่ีมีให้ได้อย่างสะดวก อยู่ในระดับมาก (�̅�𝒳 = 3.48) 
รองลงมาคือข้อ ท่านไม่สามารถรับบริการในรูปแบบนอกเวลาราชการได้ อยู่ในระดับค่อนข้างมาก (�̅�𝒳 

= 3.24) มีการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการให้บริการแก่ท่าน เช่น เครื่องอ่านบัตร อยู่ใน
ระดับค่อนข้างมาก (�̅�𝒳 = 2.86) และท่านคิดว่าหน่วยงานควรเพิ่มช่องทางการให้บริการท่ีหลากหลาย 
เช่น ช่องทางออนไลน์ อยู่ในระดับค่อนข้างมาก (�̅�𝒳 = 2.48) 

 (3) ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ มีระดับความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅�𝒳 = 
3.92) และเมื่อแยกประเด็นเป็นรายข้อ พบว่า ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดในข้อ
เจ้าหน้าท่ียิ้มแย้มแจ่มใสในขณะให้บริการแก่ท่าน อยู่ในระดับมาก (�̅�𝒳 = 3.95) รองลงมาคือ ข้อท่าน
ได้รับค าแนะน าต่อข้อสงสัยท่ีชัดเจน เข้าใจง่าย ข้อท่านรู้สึกว่าเจ้าหน้าท่ีแต่งกายอย่างเหมาะสม และ
ข้อเจ้าหน้าท่ีพูดจาสุภาพขณะให้บริการแก่ท่าน อยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับเดียวกัน (�̅�𝒳 

= 3.90) 
 (4) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก มีระดับความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  

(�̅�𝒳 = 3.84) และเมื่อแยกประเด็นเป็นรายข้อ พบว่า ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดในข้อ 
ท่านคิดว่าห้องน้ าของหน่วยงานมีความพร้อมในการใช้งาน ไม่มีการช ารุด อยู่ในระดับมาก (�̅�𝒳 = 
3.76) รองลงมาคือข้อ ท่านคิดว่าสถานท่ีของหน่วยงานสะอาด เป็นระเบียบ (�̅�𝒳 = 3.67) ข้อ ป้าย
แสดงจุดต่าง ๆ ใน การให้บริการสามารถส่ือสารให้ท่านเข้าใจได้ง่าย อยู่ในระดับมาก (�̅�𝒳 = 3.57)  
ข้อ สถานท่ีต้ังของหน่วยงานไม่ สะดวกในการเดินทางมารับบริการของท่าน อยู่ในระดับค่อนข้างมาก  
(�̅�𝒳 = 3.19) ข้อ ท่านคิดว่าหน่วยงานมีท่ี รอรับบริการไม่เพียงพอ และข้อ ท่านคิดว่าหน่วยงานมี
สถานท่ีจอดรถอย่างเพียงพอ อยู่ในระดับค่อนข้างมาก (�̅�𝒳 = 2.67) และมีระดับความพึงพอใจน้อย
ท่ีสุดในข้อ ท่านรู้สึกว่าพื้นท่ีภายในการให้บริการของหน่วยงานมี ความอึดอัดคับแคบ อยู่ในระดับ
ค่อนข้างน้อย (�̅�𝒳 = 2.19) 

 (5) ด้านธรรมาภิบาล มีระดับความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅�𝒳 = 3.76) 
และเมื่อแยกประเด็นเป็นรายข้อ พบว่า ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดในข้อ เจ้าหน้าท่ี
ให้บริการท่านด้วยการเลือกปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก (�̅�𝒳 = 3.95) รองลงมาคือข้อ เจ้าหน้าท่ีอธิบาย 
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ใหเ้ข้าใจอย่างชัดเจน อยู่ในระดับมาก (�̅�𝒳 = 3.86) ข้อ ท่านสามารถร้องเรียน 
/ร้องทุกข์ ในช่องทางท่ีมีให้ได้อย่างสะดวก อยู่ในระดับมาก (�̅�𝒳 = 3.81) และข้อ มีช่องทางให้ท่าน
แสดงความ คิดเห็นในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในต าบล อยู่ในระดับมาก (�̅�𝒳 = 3.43) 
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4)  ผลการการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลมะขามเต้ีย อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า 

 (1) ลักษณะส่วนบุคคล ท่ีแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลมะขามเต้ีย อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า เพศท่ีต่างกัน มี
ระดับความพึงพอใจท่ีแตกต่างกันในด้านธรรมาภิบาล และอายุท่ีต่างกัน มีระดับความพึงพอใจท่ี
แตกต่างกันในด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ และ
ด้านธรรมาภิบาล ส่วนลักษณะส่วนบุคคลในด้านการศึกษาสูงสุด รายได้เฉล่ียต่อเดือน อาชีพหลัก และ
สถานท่ีพัก/ท่ีท างาน ท่ีแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจท่ีไม่แตกต่างกัน ดังตารางท่ี 2 และ 3 
 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลมะขามเต้ีย อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จ าแนกตามเพศ 

 
ระดับความพึงพอใจ เพศ n �̅�𝓧 S.D. t Sig 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ ชาย 74 3.52 0.38 2.22 0.08 
 หญิง 279 3.39 0.47   
ด้านช่องทางการให้บริการ ชาย 74 2.95 0.51 -1.06 0.81 
 หญิง 279 3.02 0.49   
ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ชาย 74 3.92 0.17 0.29 0.43 
 หญิง 279 3.91 0.20   
ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ชาย 74 3.19 0.32 2.01 0.98 
 หญิง 279 3.10 0.34   
ด้านธรรมาภิบาล ชาย 74 3.85 0.25 3.37 0.00** 

 หญิง 279 3.73 0.35   
ภาพรวม ชาย 74 3.44 0.20 2.39 0.04* 

 หญิง 279 3.38 0.24   
* Sig < 0.05, ** Sig < 0.01 

จากตารางท่ี 2 พบว่า เพศท่ีแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 



231230 

 

ได้แก่ ท่านได้รับ แบบฟอร์มขอรับบริการหรือค าร้องต่าง ๆ ท่ีไม่เพียงพอต่อความต้องการ (�̅�𝒳 = 3.24) 
ระยะเวลาในการรับบริการ ของท่านไม่สะดวกรวดเร็ว (�̅�𝒳 = 3.11) 

 (2) ด้านช่องทางการให้บริการ มีระดับความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับค่อนข้างมาก 
(�̅�𝒳 = 3.01) และเมื่อแยกประเด็นเป็นรายข้อ พบว่า ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดในข้อ 
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นในช่องทางท่ีมีให้ได้อย่างสะดวก อยู่ในระดับมาก (�̅�𝒳 = 3.48) 
รองลงมาคือข้อ ท่านไม่สามารถรับบริการในรูปแบบนอกเวลาราชการได้ อยู่ในระดับค่อนข้างมาก (�̅�𝒳 

= 3.24) มีการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการให้บริการแก่ท่าน เช่น เครื่องอ่านบัตร อยู่ใน
ระดับค่อนข้างมาก (�̅�𝒳 = 2.86) และท่านคิดว่าหน่วยงานควรเพิ่มช่องทางการให้บริการท่ีหลากหลาย 
เช่น ช่องทางออนไลน์ อยู่ในระดับค่อนข้างมาก (�̅�𝒳 = 2.48) 

 (3) ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ มีระดับความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅�𝒳 = 
3.92) และเมื่อแยกประเด็นเป็นรายข้อ พบว่า ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดในข้อ
เจ้าหน้าท่ียิ้มแย้มแจ่มใสในขณะให้บริการแก่ท่าน อยู่ในระดับมาก (�̅�𝒳 = 3.95) รองลงมาคือ ข้อท่าน
ได้รับค าแนะน าต่อข้อสงสัยท่ีชัดเจน เข้าใจง่าย ข้อท่านรู้สึกว่าเจ้าหน้าท่ีแต่งกายอย่างเหมาะสม และ
ข้อเจ้าหน้าท่ีพูดจาสุภาพขณะให้บริการแก่ท่าน อยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับเดียวกัน (�̅�𝒳 

= 3.90) 
 (4) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก มีระดับความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  

(�̅�𝒳 = 3.84) และเมื่อแยกประเด็นเป็นรายข้อ พบว่า ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดในข้อ 
ท่านคิดว่าห้องน้ าของหน่วยงานมีความพร้อมในการใช้งาน ไม่มีการช ารุด อยู่ในระดับมาก (�̅�𝒳 = 
3.76) รองลงมาคือข้อ ท่านคิดว่าสถานท่ีของหน่วยงานสะอาด เป็นระเบียบ (�̅�𝒳 = 3.67) ข้อ ป้าย
แสดงจุดต่าง ๆ ใน การให้บริการสามารถส่ือสารให้ท่านเข้าใจได้ง่าย อยู่ในระดับมาก (�̅�𝒳 = 3.57)  
ข้อ สถานท่ีต้ังของหน่วยงานไม่ สะดวกในการเดินทางมารับบริการของท่าน อยู่ในระดับค่อนข้างมาก  
(�̅�𝒳 = 3.19) ข้อ ท่านคิดว่าหน่วยงานมีท่ี รอรับบริการไม่เพียงพอ และข้อ ท่านคิดว่าหน่วยงานมี
สถานท่ีจอดรถอย่างเพียงพอ อยู่ในระดับค่อนข้างมาก (�̅�𝒳 = 2.67) และมีระดับความพึงพอใจน้อย
ท่ีสุดในข้อ ท่านรู้สึกว่าพื้นท่ีภายในการให้บริการของหน่วยงานมี ความอึดอัดคับแคบ อยู่ในระดับ
ค่อนข้างน้อย (�̅�𝒳 = 2.19) 

 (5) ด้านธรรมาภิบาล มีระดับความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅�𝒳 = 3.76) 
และเมื่อแยกประเด็นเป็นรายข้อ พบว่า ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดในข้อ เจ้าหน้าท่ี
ให้บริการท่านด้วยการเลือกปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก (�̅�𝒳 = 3.95) รองลงมาคือข้อ เจ้าหน้าท่ีอธิบาย 
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ใหเ้ข้าใจอย่างชัดเจน อยู่ในระดับมาก (�̅�𝒳 = 3.86) ข้อ ท่านสามารถร้องเรียน 
/ร้องทุกข์ ในช่องทางท่ีมีให้ได้อย่างสะดวก อยู่ในระดับมาก (�̅�𝒳 = 3.81) และข้อ มีช่องทางให้ท่าน
แสดงความ คิดเห็นในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในต าบล อยู่ในระดับมาก (�̅�𝒳 = 3.43) 
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4)  ผลการการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลมะขามเต้ีย อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า 

 (1) ลักษณะส่วนบุคคล ท่ีแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลมะขามเต้ีย อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า เพศท่ีต่างกัน มี
ระดับความพึงพอใจท่ีแตกต่างกันในด้านธรรมาภิบาล และอายุท่ีต่างกัน มีระดับความพึงพอใจท่ี
แตกต่างกันในด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ และ
ด้านธรรมาภิบาล ส่วนลักษณะส่วนบุคคลในด้านการศึกษาสูงสุด รายได้เฉล่ียต่อเดือน อาชีพหลัก และ
สถานท่ีพัก/ท่ีท างาน ท่ีแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจท่ีไม่แตกต่างกัน ดังตารางท่ี 2 และ 3 
 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลมะขามเต้ีย อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จ าแนกตามเพศ 

 
ระดับความพึงพอใจ เพศ n �̅�𝓧 S.D. t Sig 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ ชาย 74 3.52 0.38 2.22 0.08 
 หญิง 279 3.39 0.47   
ด้านช่องทางการให้บริการ ชาย 74 2.95 0.51 -1.06 0.81 
 หญิง 279 3.02 0.49   
ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ชาย 74 3.92 0.17 0.29 0.43 
 หญิง 279 3.91 0.20   
ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ชาย 74 3.19 0.32 2.01 0.98 
 หญิง 279 3.10 0.34   
ด้านธรรมาภิบาล ชาย 74 3.85 0.25 3.37 0.00** 

 หญิง 279 3.73 0.35   
ภาพรวม ชาย 74 3.44 0.20 2.39 0.04* 

 หญิง 279 3.38 0.24   
* Sig < 0.05, ** Sig < 0.01 

จากตารางท่ี 2 พบว่า เพศท่ีแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลมะขามเต้ีย อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามอายุ 

 
ระดับความพึงพอใจ อาย ุ �̅�𝓧 S.D. F Sig. 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ 21 -30 ปี 3.40 0.31 10.66 0.00** 
 31 - 40 ปี 3.35 0.50   
 41 -50 ปี 3.64 0.23   
 51 - 60 ปี 3.29 0.60   
ด้านช่องทางการให้บริการ 21 -30 ปี 3.04 0.42 8.11 0.00** 
 31 - 40 ปี 2.93 0.72   
 41 -50 ปี 3.20 0.40   

 51 - 60 ปี 2.87 0.40   
ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 21 -30 ปี 3.92 0.12 14.49 0.00** 
 31 - 40 ปี 3.81 0.33   
 41 -50 ปี 3.90 0.20   
 51 - 60 ปี 4.00 0.00   
ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 21 -30 ปี 3.13 0.24 2.32 0.08 
 31 - 40 ปี 3.09 0.39   
 41 -50 ปี 3.20 0.45   
 51 - 60 ปี 3.08 0.25   
ด้านธรรมาภิบาล 21 -30 ปี 3.71 0.37 3.13 0.03* 
 31 - 40 ปี 3.75 0.25   
 41 -50 ปี 3.85 0.30   
 51 - 60 ปี 3.75 0.36   

ภาพรวม 21 -30 ปี 3.39 0.13 10.46 0.00** 
 31 - 40 ปี 3.33 0.28   
 41 -50 ปี 3.50 0.20   
 51 - 60 ปี 3.34 0.26   

* Sig < 0.05, ** Sig < 0.01 
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 จากตารางท่ี 3 พบว่า อายุท่ีแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจท่ีแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 (2) พฤติกรรมการใช้บริการ ท่ีแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลมะขามเต้ีย อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า เรื่องท่ีมาใช้บริการ
ท่ีต่างกัน มีระดับความพึงพอใจท่ีแตกต่างกันในด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ 
ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ และด้านธรรมาภิบาล และระยะเวลาท่ีเข้ารับบริการแต่ละครั้ง ท่ีต่างกัน  
มีระดับความพึงพอใจท่ีแตกต่างกันในด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ  
ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก และด้านธรรมาภิบาล ส่วนพฤติกรรมการใช้
บริการในด้านจ านวนครั้งท่ีมาใช้บริการต่อปี วันท่ีมาใช้บริการ และเวลาท่ีมาใช้บริการ มีระดับความ
พึงพอใจไม่ต่างกัน ดังตารางท่ี 4 และ 5 
 
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลมะขามเต้ีย อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามเรื่อง
ท่ีมารับบริการ 

 
ระดับความพึงพอใจ เรื่องที่มารับบริการ �̅�𝓧 S.D. F Sig. 

ด้านข้ันตอนการให้บริการ งานกองช่าง การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 3.16 0.48 16.73 0.00** 
 งานจัดเก็บรายได้หรือภาษี 3.47 0.56   
 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 3.51 0.34   
 งานสาธารณสุข 3.60 0.29   
ด้านช่องทางการให้บริการ งานกองช่าง การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 2.74 0.35 26.62 0.00** 
 งานจัดเก็บรายได้หรือภาษี 3.09 0.45   
 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 3.22 0.45   
 งานสาธารณสุข 2.75 0.62   
ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ งานกองช่าง การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 4.00 0.00 26.51 0.00** 
 งานจัดเก็บรายได้หรือภาษี 4.00 0.00   
 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 3.82 0.27   
 งานสาธารณสุข 3.92 0.12   
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก งานกองช่าง การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 3.12 0.37 1.11 0.35 
 งานจัดเก็บรายได้หรือภาษี 3.12 0.43   
 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 3.10 0.31   
 งานสาธารณสุข 3.21 0.12   
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลมะขามเต้ีย อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามอายุ 

 
ระดับความพึงพอใจ อาย ุ �̅�𝓧 S.D. F Sig. 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ 21 -30 ปี 3.40 0.31 10.66 0.00** 
 31 - 40 ปี 3.35 0.50   
 41 -50 ปี 3.64 0.23   
 51 - 60 ปี 3.29 0.60   
ด้านช่องทางการให้บริการ 21 -30 ปี 3.04 0.42 8.11 0.00** 
 31 - 40 ปี 2.93 0.72   
 41 -50 ปี 3.20 0.40   

 51 - 60 ปี 2.87 0.40   
ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 21 -30 ปี 3.92 0.12 14.49 0.00** 
 31 - 40 ปี 3.81 0.33   
 41 -50 ปี 3.90 0.20   
 51 - 60 ปี 4.00 0.00   
ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 21 -30 ปี 3.13 0.24 2.32 0.08 
 31 - 40 ปี 3.09 0.39   
 41 -50 ปี 3.20 0.45   
 51 - 60 ปี 3.08 0.25   
ด้านธรรมาภิบาล 21 -30 ปี 3.71 0.37 3.13 0.03* 
 31 - 40 ปี 3.75 0.25   
 41 -50 ปี 3.85 0.30   
 51 - 60 ปี 3.75 0.36   

ภาพรวม 21 -30 ปี 3.39 0.13 10.46 0.00** 
 31 - 40 ปี 3.33 0.28   
 41 -50 ปี 3.50 0.20   
 51 - 60 ปี 3.34 0.26   

* Sig < 0.05, ** Sig < 0.01 
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 จากตารางท่ี 3 พบว่า อายุท่ีแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจท่ีแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 (2) พฤติกรรมการใช้บริการ ท่ีแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลมะขามเต้ีย อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า เรื่องท่ีมาใช้บริการ
ท่ีต่างกัน มีระดับความพึงพอใจท่ีแตกต่างกันในด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ 
ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ และด้านธรรมาภิบาล และระยะเวลาท่ีเข้ารับบริการแต่ละครั้ง ท่ีต่างกัน  
มีระดับความพึงพอใจท่ีแตกต่างกันในด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ  
ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก และด้านธรรมาภิบาล ส่วนพฤติกรรมการใช้
บริการในด้านจ านวนครั้งท่ีมาใช้บริการต่อปี วันท่ีมาใช้บริการ และเวลาท่ีมาใช้บริการ มีระดับความ
พึงพอใจไม่ต่างกัน ดังตารางท่ี 4 และ 5 
 
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลมะขามเต้ีย อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามเรื่อง
ท่ีมารับบริการ 

 
ระดับความพึงพอใจ เรื่องที่มารับบริการ �̅�𝓧 S.D. F Sig. 

ด้านข้ันตอนการให้บริการ งานกองช่าง การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 3.16 0.48 16.73 0.00** 
 งานจัดเก็บรายได้หรือภาษี 3.47 0.56   
 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 3.51 0.34   
 งานสาธารณสุข 3.60 0.29   
ด้านช่องทางการให้บริการ งานกองช่าง การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 2.74 0.35 26.62 0.00** 
 งานจัดเก็บรายได้หรือภาษี 3.09 0.45   
 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 3.22 0.45   
 งานสาธารณสุข 2.75 0.62   
ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ งานกองช่าง การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 4.00 0.00 26.51 0.00** 
 งานจัดเก็บรายได้หรือภาษี 4.00 0.00   
 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 3.82 0.27   
 งานสาธารณสุข 3.92 0.12   
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก งานกองช่าง การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 3.12 0.37 1.11 0.35 
 งานจัดเก็บรายได้หรือภาษี 3.12 0.43   
 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 3.10 0.31   
 งานสาธารณสุข 3.21 0.12   
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ระดับความพึงพอใจ เรื่องที่มารับบริการ �̅�𝓧 S.D. F Sig. 
ด้านธรรมาภิบาล งานกองช่าง การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 3.75 0.33 12.69 0.00** 
 งานจัดเก็บรายได้หรือภาษี 3.62 0.43   
 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 3.76 0.30   
 งานสาธารณสุข 4.00 0.00   

ภาพรวม งานกองช่าง การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 3.31 0.27 6.21 0.00** 
 งานจัดเก็บรายได้หรือภาษี 3.41 0.28   
 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 3.42 0.19   
 งานสาธารณสุข 3.45 0.04   

* Sig < 0.05, ** Sig < 0.01 
 

 จากตารางท่ี 4 พบว่า เรื่องท่ีมารับบริการ ท่ีแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจท่ีแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลมะขามเต้ีย อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามระยะเวลา
ท่ีเข้ารับบริการแต่ละครั้ง 

 
ระดับความพึงพอใจ ระยะเวลา 

ที่เข้ารับบริการแต่ละคร้ัง 
�̅�𝓧 S.D. F Sig. 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ ต่ ากว่า 15 นาที 3.43 0.37 9.81 0.00** 
 15 - 30 นาที 3.52 0.51   
 30 นาที - 1 ช่ัวโมง 3.09 0.57   
 1 - 2 ช่ัวโมง 3.46 0.38   
ด้านช่องทางการให้บริการ ต่ ากว่า 15 นาที 3.12 0.40 9.27 0.00** 
 15 - 30 นาที 2.89 0.61   
 30 นาที - 1 ช่ัวโมง 2.76 0.49   
 1 - 2 ช่ัวโมง 3.08 0.41   
ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ต่ ากว่า 15 นาที 3.87 0.23 12.36 0.00** 
 15 - 30 นาที 4.00 0.00   
 30 นาที - 1 ช่ัวโมง 3.96 0.14   
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ระดับความพึงพอใจ ระยะเวลา 
ที่เข้ารับบริการแต่ละคร้ัง 

�̅�𝓧 S.D. F Sig. 

 1 - 2 ช่ัวโมง 3.88 0.23   
ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ต่ ากว่า 15 นาที 3.07 0.30 19.69 0.00** 
 15 - 30 นาที 3.32 0.28   
 30 นาที - 1 ช่ัวโมง 2.96 0.45   
 1 - 2 ช่ัวโมง 3.05 0.30   
ด้านธรรมาภิบาล ต่ ากว่า 15 นาที 3.79 0.29 2.92 0.03* 
 15 - 30 นาที 3.75 0.40   
 30 นาที - 1 ช่ัวโมง 3.63 0.32   
 1 - 2 ช่ัวโมง 3.80 0.29   

ภาพรวม ต่ ากว่า 15 นาที 3.39 0.16 12.75 0.00** 
 15 - 30 นาที 3.47 0.27   
 30 นาที - 1 ชั่วโมง 3.22 0.32   
 1 - 2 ชั่วโมง 3.39 0.16   

* Sig < 0.05, ** Sig < 0.01 
 
 จากตารางท่ี 5 พบว่า ระยะเวลาท่ีเข้ารับบริการแต่ละครั้ง ท่ีแตกต่างกัน มีระดับความพึง
พอใจท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

1)  ปัจจัยส่วนบุคคล ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 42.76 ปี 
จบการศึกษาสูงสุดในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./เทียบเท่า ประกอบอาชีพเกษตรกร มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 5,000 - 10,000 บาท และมีสถานท่ีพัก/ท่ีท างานอยู่ใน หมู่ท่ี 7 บ้านท่าสน 

2)  พฤติกรรมการใช้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ รับบริการในด้านงานสวัสดิการ
สังคมและพัฒนาชุมชน เข้ารับบริการ จ านวน 4 - 5 ครั้งต่อปี ในวันจันทร์ เวลา 8.30 - 10.00 น. 
และระยะเวลาท่ีใช้บริการอยู่ท่ี ต่ ากว่า 15 นาที 

3)  ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
มะขามเต้ีย อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
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ระดับความพึงพอใจ เรื่องที่มารับบริการ �̅�𝓧 S.D. F Sig. 
ด้านธรรมาภิบาล งานกองช่าง การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 3.75 0.33 12.69 0.00** 
 งานจัดเก็บรายได้หรือภาษี 3.62 0.43   
 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 3.76 0.30   
 งานสาธารณสุข 4.00 0.00   

ภาพรวม งานกองช่าง การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 3.31 0.27 6.21 0.00** 
 งานจัดเก็บรายได้หรือภาษี 3.41 0.28   
 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 3.42 0.19   
 งานสาธารณสุข 3.45 0.04   

* Sig < 0.05, ** Sig < 0.01 
 

 จากตารางท่ี 4 พบว่า เรื่องท่ีมารับบริการ ท่ีแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจท่ีแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลมะขามเต้ีย อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามระยะเวลา
ท่ีเข้ารับบริการแต่ละครั้ง 

 
ระดับความพึงพอใจ ระยะเวลา 

ที่เข้ารับบริการแต่ละคร้ัง 
�̅�𝓧 S.D. F Sig. 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ ต่ ากว่า 15 นาที 3.43 0.37 9.81 0.00** 
 15 - 30 นาที 3.52 0.51   
 30 นาที - 1 ช่ัวโมง 3.09 0.57   
 1 - 2 ช่ัวโมง 3.46 0.38   
ด้านช่องทางการให้บริการ ต่ ากว่า 15 นาที 3.12 0.40 9.27 0.00** 
 15 - 30 นาที 2.89 0.61   
 30 นาที - 1 ช่ัวโมง 2.76 0.49   
 1 - 2 ช่ัวโมง 3.08 0.41   
ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ต่ ากว่า 15 นาที 3.87 0.23 12.36 0.00** 
 15 - 30 นาที 4.00 0.00   
 30 นาที - 1 ช่ัวโมง 3.96 0.14   
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ระดับความพึงพอใจ ระยะเวลา 
ที่เข้ารับบริการแต่ละคร้ัง 

�̅�𝓧 S.D. F Sig. 

 1 - 2 ช่ัวโมง 3.88 0.23   
ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ต่ ากว่า 15 นาที 3.07 0.30 19.69 0.00** 
 15 - 30 นาที 3.32 0.28   
 30 นาที - 1 ช่ัวโมง 2.96 0.45   
 1 - 2 ช่ัวโมง 3.05 0.30   
ด้านธรรมาภิบาล ต่ ากว่า 15 นาที 3.79 0.29 2.92 0.03* 
 15 - 30 นาที 3.75 0.40   
 30 นาที - 1 ช่ัวโมง 3.63 0.32   
 1 - 2 ช่ัวโมง 3.80 0.29   

ภาพรวม ต่ ากว่า 15 นาที 3.39 0.16 12.75 0.00** 
 15 - 30 นาที 3.47 0.27   
 30 นาที - 1 ชั่วโมง 3.22 0.32   
 1 - 2 ชั่วโมง 3.39 0.16   

* Sig < 0.05, ** Sig < 0.01 
 
 จากตารางท่ี 5 พบว่า ระยะเวลาท่ีเข้ารับบริการแต่ละครั้ง ท่ีแตกต่างกัน มีระดับความพึง
พอใจท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

1)  ปัจจัยส่วนบุคคล ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 42.76 ปี 
จบการศึกษาสูงสุดในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./เทียบเท่า ประกอบอาชีพเกษตรกร มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 5,000 - 10,000 บาท และมีสถานท่ีพัก/ท่ีท างานอยู่ใน หมู่ท่ี 7 บ้านท่าสน 

2)  พฤติกรรมการใช้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ รับบริการในด้านงานสวัสดิการ
สังคมและพัฒนาชุมชน เข้ารับบริการ จ านวน 4 - 5 ครั้งต่อปี ในวันจันทร์ เวลา 8.30 - 10.00 น. 
และระยะเวลาท่ีใช้บริการอยู่ท่ี ต่ ากว่า 15 นาที 

3)  ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
มะขามเต้ีย อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
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เป็นรายด้าน มีระดับความพึงพอใจเรียงตามล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ใหบ้ริการ 
อยู่ในระดับมาก ด้านธรรมาภิบาล อยู่ในระดับมาก ด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมาก ด้าน
ส่ิงอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับค่อนข้างมาก และด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ในระ ดับ
ค่อนข้างมาก 

4)  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลมะขาม
เต้ีย อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมพบว่าไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า เพศ อายุ เรื่องท่ีมารับบริการ และระยะเวลาท่ีมารับบริการแต่ละครั้งท่ีแตกต่างกัน 
มีผลต่อระดับความพึงพอใจท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

อภิปรายผล 
 

 จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
มะขามเต้ีย อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล มะขามเต้ีย ในด้านขั้นตอนการให้บริการ 
ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก และด้านธรรมาภิบาล 
มีรายละเอียดดังนี้ 

1)  ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
มะขามเต้ีย อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนผู้รับบริการ
มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลมะขามเต้ีย อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนะดา วีระพันธ์ (2555) 
เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอ 
พานทอง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด โดยผู้วิจัยขออภิปรายผลการศึกษา ดังนี้ 

 (1) ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (�̅�𝒳 = 
3.92) สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิจิตร วิชัยสาร และคณะ (2559) ที่มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ
ในด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการมากท่ีสุด 

 (2) ด้านช่องทางการให้บริการ ในภาพรวม พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับค่อนข้างมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ข้อท่านคิดว่าหน่วยงานควรเพิ่มช่องทาง  
การให้บริการท่ีหลากหลาย เช่น ช่องทางออนไลน์ อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย เนื่องจากประชาชน
ไม่ทราบถึงช่องทางการให้บริการท่ีหลากหลาย เช่น บริการช าระภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างผ่านทาง
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แอปพลิเคชันไลน์ (Line) ซึ่งสอดคล้องยุคสมัย ถือเป็นการน าเอาส่ือสังคมออนไลน์ (Social Network) 
เข้ามาใช้ในการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ท าให้ประชาชนไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมายังองค์การ
บริหารส่วนต าบลมะขามเต้ีย สามารถประหยัดพลังงานน้ ามัน และภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ช่องทางนี้ สามารถอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
ลดความเส่ียงของโอกาสในการติดเช้ือ  

  ส าหรับช่องทางในการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลมะขามเต้ีย 
นั้นมีอยู่ 3 ช่องทาง ได้แก่ 1) การยื่นแบบค าร้องท่ัวไปท่ีส านักงาน 2) ผ่านทางเว็บไซต์องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมะขามเตี้ย และ 3) ผ่านทางเฟซบุ๊ก (Facebook) องค์การบริหารส่วนต าบลมะขามเต้ีย 
แต่ในส่วนของช่องทางเว็บไซต์ เดิมเคยมีเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบค าร้องหรือข้อสอบถาม
ผ่านทางเว็บไซต์ในทุก ๆ วันของวันท าการ และน าค าร้องหรือข้อซักถามดังกล่าวมาแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา
เพื่อหาทางแก้ไขปัญหา บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ให้กับประชาชน แต่ในปัจจุบัน ไม่มีเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ
โดยตรง เนื่องจากมีการโอน (ย้าย) ของเจ้าหน้าท่ีคนเดิม และยังไม่มีบุคลากรมาท าหน้าท่ีแทนในส่วนนี้ 
จึงท าให้เกิดความล่าช้าในการประสานงาน ท าให้ประชาชนอาจไม่ได้ร ับการดูแลที่ทั่วถงึและ
ทันท่วงที ส่งผลให้ประชาชนขาดความเช่ือมั่นต่อหน่วยงาน รวมถึงส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการประชุมระดับต าบล หรือการท าโครงการต่าง ๆ ในอนาคตอีกด้วย  

 (3) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับค่อนข้างมาก 
และผู้ตอบแบบสอบถามก็ได้มกีารแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ให้บริการว่าคอ่นข้าง
คับแคบ เนื่องจากอาคารส านักงานเป็นอาคารช้ันเดียว และมีพื้นท่ีใช้สอยค่อนข้างคับแคบ พื้นท่ีส าหรับ
จอดรถค่อนข้างน้อย ไม่เพียงต่อการใช้งานของประชาชน และในบางครั้งผู้มารับบริการเข้ามาติดต่อ
ขอรับบริการในช่วงเวลาเดียวกัน ท าให้สถานท่ีรองรับไม่เพียงพอ จึงท าให้ความพึงพอใจด้านส่ิงอ านวย
ความสะดวก ในข้อ ท่านรู้สึกว่าพื้นท่ีภายในการให้บริการของหน่วยงานมีความอึดอัดคับแคบ มีระดับ
ความพึงพอใจค่อนข้างน้อย แตกต่างจากข้ออื่น ๆ ในด้านเดียวกันอย่างชัดเจน 

2)  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนต าบล
มะขามเต้ีย อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากสมมติฐานท่ีว่า ประชาชนผู้รับบริการ
จากองค์การบริหารส่วนต าบลมะขามเต้ีย อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ีมีลักษณะ
ส่วนบุคคล และพฤติกรรมการใช้บริการ ต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลมะขามเต้ีย อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน ผลการวิจัย
พบว่า ในภาพรวมมีระดับความพึงพอใจไม่ต่างกัน เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้านพบว่า อายุท่ีต่างกัน 
มีระดับความพึงพอใจท่ีต่างกัน โดยเฉพาะด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการท่ีมีอายุ 
51 -60 ปี มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และมี ค่าเฉล่ียของความพึงพอใจสูงกว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอายุอยู่ในช่วงอ่ืน ๆ เนื่องจากผู้รับบริการส่วนใหญ่เข้ามาติดต่องานสวัสดิการสังคม
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เป็นรายด้าน มีระดับความพึงพอใจเรียงตามล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ใหบ้ริการ 
อยู่ในระดับมาก ด้านธรรมาภิบาล อยู่ในระดับมาก ด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมาก ด้าน
ส่ิงอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับค่อนข้างมาก และด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ในระ ดับ
ค่อนข้างมาก 

4)  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลมะขาม
เต้ีย อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมพบว่าไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า เพศ อายุ เรื่องท่ีมารับบริการ และระยะเวลาท่ีมารับบริการแต่ละครั้งท่ีแตกต่างกัน 
มีผลต่อระดับความพึงพอใจท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

อภิปรายผล 
 

 จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
มะขามเต้ีย อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล มะขามเต้ีย ในด้านขั้นตอนการให้บริการ 
ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก และด้านธรรมาภิบาล 
มีรายละเอียดดังนี้ 

1)  ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
มะขามเต้ีย อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนผู้รับบริการ
มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลมะขามเต้ีย อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนะดา วีระพันธ์ (2555) 
เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอ 
พานทอง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด โดยผู้วิจัยขออภิปรายผลการศึกษา ดังนี้ 

 (1) ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (�̅�𝒳 = 
3.92) สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิจิตร วิชัยสาร และคณะ (2559) ที่มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ
ในด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการมากท่ีสุด 

 (2) ด้านช่องทางการให้บริการ ในภาพรวม พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับค่อนข้างมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ข้อท่านคิดว่าหน่วยงานควรเพิ่มช่องทาง  
การให้บริการท่ีหลากหลาย เช่น ช่องทางออนไลน์ อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย เนื่องจากประชาชน
ไม่ทราบถึงช่องทางการให้บริการท่ีหลากหลาย เช่น บริการช าระภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างผ่านทาง
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แอปพลิเคชันไลน์ (Line) ซึ่งสอดคล้องยุคสมัย ถือเป็นการน าเอาส่ือสังคมออนไลน์ (Social Network) 
เข้ามาใช้ในการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ท าให้ประชาชนไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมายังองค์การ
บริหารส่วนต าบลมะขามเต้ีย สามารถประหยัดพลังงานน้ ามัน และภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ช่องทางนี้ สามารถอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
ลดความเส่ียงของโอกาสในการติดเช้ือ  

  ส าหรับช่องทางในการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลมะขามเต้ีย 
นั้นมีอยู่ 3 ช่องทาง ได้แก่ 1) การยื่นแบบค าร้องท่ัวไปท่ีส านักงาน 2) ผ่านทางเว็บไซต์องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมะขามเตี้ย และ 3) ผ่านทางเฟซบุ๊ก (Facebook) องค์การบริหารส่วนต าบลมะขามเต้ีย 
แต่ในส่วนของช่องทางเว็บไซต์ เดิมเคยมีเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบค าร้องหรือข้อสอบถาม
ผ่านทางเว็บไซต์ในทุก ๆ วันของวันท าการ และน าค าร้องหรือข้อซักถามดังกล่าวมาแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา
เพื่อหาทางแก้ไขปัญหา บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ให้กับประชาชน แต่ในปัจจุบัน ไม่มีเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ
โดยตรง เนื่องจากมีการโอน (ย้าย) ของเจ้าหน้าท่ีคนเดิม และยังไม่มีบุคลากรมาท าหน้าท่ีแทนในส่วนนี้ 
จึงท าให้เกิดความล่าช้าในการประสานงาน ท าให้ประชาชนอาจไม่ได้ร ับการดแูลที่ทั่วถงึและ
ทันท่วงที ส่งผลให้ประชาชนขาดความเช่ือมั่นต่อหน่วยงาน รวมถึงส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการประชุมระดับต าบล หรือการท าโครงการต่าง ๆ ในอนาคตอีกด้วย  

 (3) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับค่อนข้างมาก 
และผู้ตอบแบบสอบถามก็ได้มีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ให้บริการว่าคอ่นข้าง
คับแคบ เนื่องจากอาคารส านักงานเป็นอาคารช้ันเดียว และมีพื้นท่ีใช้สอยค่อนข้างคับแคบ พื้นท่ีส าหรับ
จอดรถค่อนข้างน้อย ไม่เพียงต่อการใช้งานของประชาชน และในบางครั้งผู้มารับบริการเข้ามาติดต่อ
ขอรับบริการในช่วงเวลาเดียวกัน ท าให้สถานท่ีรองรับไม่เพียงพอ จึงท าให้ความพึงพอใจด้านส่ิงอ านวย
ความสะดวก ในข้อ ท่านรู้สึกว่าพื้นท่ีภายในการให้บริการของหน่วยงานมีความอึดอัดคับแคบ มีระดับ
ความพึงพอใจค่อนข้างน้อย แตกต่างจากข้ออื่น ๆ ในด้านเดียวกันอย่างชัดเจน 

2)  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนต าบล
มะขามเต้ีย อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากสมมติฐานท่ีว่า ประชาชนผู้รับบริการ
จากองค์การบริหารส่วนต าบลมะขามเต้ีย อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ีมีลักษณะ
ส่วนบุคคล และพฤติกรรมการใช้บริการ ต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลมะขามเต้ีย อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน ผลการวิจัย
พบว่า ในภาพรวมมีระดับความพึงพอใจไม่ต่างกัน เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้านพบว่า อายุท่ีต่างกัน 
มีระดับความพึงพอใจท่ีต่างกัน โดยเฉพาะด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการท่ีมีอายุ 
51 -60 ปี มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และมีค่าเฉล่ียของความพึงพอใจสูงกว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอายุอยู่ในช่วงอื่น ๆ เนื่องจากผู้รับบริการส่วนใหญ่เข้ามาติดต่องานสวัสดิการสังคม
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และพัฒนาชุมชนเพื่อขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไป ไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชนะดา วีระพันธ์ (2555) เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ผู้มารับบริการท่ีมี
อายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการไม่แตกต่างกัน 

 
ข้อเสนอแนะ 

  
เพื่อให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมะขามเต้ีย มีประสิทธิภาพเป็นท่ีพึงพอใจ

ของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทย 4.0 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 แผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลมะขามเต้ีย โดยพิจารณาจากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ จึงควรมี
การด าเนินการ ดังนี้ 

1) ด้านช่องขั้นตอนการให้บริการ ถือเป็นหัวใจส าคัญของการให้บริการ ผู้บริหารหน่วยงาน
ต้องมีการออกแบบขั้นตอนของการบริการให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกดิ
การให้บริการที่ต่อเนื่องและเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานราชการต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธภิาพ
ในการท างานด้านการให้บริการต่อประชาชนให้ดียิ่งขึ้น โดยอาจมีการกระจายอ านาจในการตัดสินใจ 
มอบอ านาจการตัดสินใจให้กับพนักงานท่ีให้บริการ ในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้
การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความรวดเร็วและคล่องตัว เพื่อให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุด 

2) ด้านช่องทางการให้บริการ ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางการบริการ
ท่ีหลากหลาย เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทางการให้บริหารท่ีหลากหลาย และเพิ่มความสะดวก
ให้กับผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น  

3) ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ มีอัธยาศัยในการให้บริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส ก็ควรท่ีจะรักษา
ในส่วนนี้เอาไว้ และท าให้ดียิ่งขึ้นไปอีก นอกจากนี้ ควรมีการจัดสรรต าแหน่งของบุคลากรให้เหมาะสม
และเพียงพอกับปริมาณ ซึ่งในระหว่างที่ยังขาดแคลนบุคลากร ผู้บริหารหรือหัวหน้างาน ควรมี
การมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในส่วนของต าแหน่งท่ียังว่างอย่างเป็นทางการ เพื่อท่ีบุคลากรจะได้ทราบ
ว่าเมื่อมีผู้มาติดต่อเกี่ยวกับงานในแต่ละด้าน ใครจะต้องเป็นผู้ประสานงานและรับผิดชอบ และควรมี
การฝึกอบรมทักษะในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อให้เข้ากับยุคไทยแลนด์ 4.0 เพิ่มขีดความสามารถ
ในการท างานให้เหมาะสมกับการบริหารจัดการสมัยใหม่ ท่ีเน้นการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการท างาน 
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้ดีมากยิ่งขึ้น  
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 โดยหัวใจส าคัญของการให้บริการแก่ประชาชน คือ การยิ้มแย้ม แจ่มใส เอาใจใส่
ประชาชนเป็นพิเศษ ไม่หลบตา หรือก้มหน้า เพื่อแสดงให้ประชาชนเห็นว่าผู้ให้บริการมีความ
กระตือรือร้นท่ีจะช่วยเหลือประชาชนอย่างยินดีและเต็มใจ อีกท้ัง ควรมีการพัฒนาบุคลิกภาพให้ดี
พร้อมส าหรับการให้บริการ เช่น การแต่งกายท่ีเหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบมาตรฐานของทางราชการ 
ท่าทางการยืน การเดิน การนั่งให้เป็นสง่า น่ามอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพูดคุยกับประชาชนผู้มาใช้
บริการ ควรมีการแสดงออกถึงความเต็มใจ การเชิญชวนให้เข้ามาเจรจา กริยามารยาทต้องสุภาพ 
อ่อนโยน ท างานให้กระฉับกระเฉง รวมทั้งวางตัวให้น่าเช่ือถือ สามารถเป็นตัวแทนท่ีดีของหน่วยงานได้ 

4) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ในส่วนของอาคารส านักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
มะขามเต้ีย มีข้อจ ากัดในด้านพื้นท่ีใช้สอย ท าให้ผู้มารับบริการไม่ได้รับความสะดวกสบายเมื่อมาใช้
บริการในช่วงเวลาเดียวกัน จึงควรมีการบริหารจัดการงบประมาณส าหรับการต่อเติมขยายอาคาร 
ออกบริการนอกสถานท่ี เช่น หน่วยบริการชุมชน รับช าระภาษี รับลงทะเบียนเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุและ
เบี้ยความพิการ ณ ศาลาหมู่บ้าน เมื่อมีการจัดประชุมหมู่บ้านประจ าเดือน เป็นต้น ท้ังนี้ก็เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้กับประชาชน และถือเป็นการลงพื้นท่ีเพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนไปพร้อม ๆ กัน 
เพื่อจะได้น าปัญหาท่ีได้รับแจ้งเหล่านั้นมาด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง และขจัดความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชน 

5) ด้านธรรมาภิบาล ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการท างานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลมะขามเต้ีย ไม่ว่าจะเป็น การจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ ของโครงการเล็ก ๆ ไปจนถึง
โครงการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาล โดยควรมีการช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ (SPEC.) ขอบเขตงาน 
(Term of Reference: TOR) รวมไปถึงราคา ท าให้ประชาชนทราบว่าภาษีท่ีพวกเขาจ่ายไปในแต่ละปี
นั้นได้ถูกจัดสรรน ามาใช้โดยเกิดประโยชน์สูงสุดและตรงตามความต้องการของพวกเขาหรือไม่ 

 และหากพบว่าประชาชนผู้เข้ารับบริการมีความไม่พอใจต่อการให้บริการ หรือมีการ
ร้องเรียนต่อหน่วยงาน พนักงานผู้ให้บริการควรรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยความต้ังใจ 
แสดงออกว่ายินดีท่ีจะแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างเต็มความสามารถ กล่าวแสดงความเสียใจหรือ
ขอโทษประชาชนหากเกิดความผิดพลาดในการให้บริการ และหาหนทางในการแก้ไขปัญหาอย่าง
รวดเร็วที่สุด มีการติดตามผลของการด าเนินการแก้ไขปัญหา พร้อมเก็บข้อมูลความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น
ไปวิเคราะห์เพื่อหาป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต 
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และพัฒนาชุมชนเพื่อขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไป ไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชนะดา วีระพันธ์ (2555) เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ผู้มารับบริการท่ีมี
อายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการไม่แตกต่างกัน 

 
ข้อเสนอแนะ 

  
เพื่อให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมะขามเต้ีย มีประสิทธิภาพเป็นท่ีพึงพอใจ

ของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทย 4.0 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 แผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลมะขามเต้ีย โดยพิจารณาจากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ จึงควรมี
การด าเนินการ ดังนี้ 

1) ด้านช่องขั้นตอนการให้บริการ ถือเป็นหัวใจส าคัญของการให้บริการ ผู้บริหารหน่วยงาน
ต้องมีการออกแบบขั้นตอนของการบริการให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกดิ
การให้บริการที่ต่อเนื่องและเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานราชการต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธภิาพ
ในการท างานด้านการให้บริการต่อประชาชนให้ดียิ่งขึ้น โดยอาจมีการกระจายอ านาจในการตัดสินใจ 
มอบอ านาจการตัดสินใจให้กับพนักงานท่ีให้บริการ ในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้
การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความรวดเร็วและคล่องตัว เพื่อให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุด 

2) ด้านช่องทางการให้บริการ ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางการบริการ
ท่ีหลากหลาย เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทางการให้บริหารท่ีหลากหลาย และเพิ่มความสะดวก
ให้กับผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น  

3) ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ มีอัธยาศัยในการให้บริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส ก็ควรท่ีจะรักษา
ในส่วนนี้เอาไว้ และท าให้ดียิ่งขึ้นไปอีก นอกจากนี้ ควรมีการจัดสรรต าแหน่งของบุคลากรให้เหมาะสม
และเพียงพอกับปริมาณ ซึ่งในระหว่างที่ยังขาดแคลนบุคลากร ผู้บริหารหรือหัวหน้างาน ควรมี
การมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในส่วนของต าแหน่งท่ียังว่างอย่างเป็นทางการ เพื่อท่ีบุคลากรจะได้ทราบ
ว่าเมื่อมีผู้มาติดต่อเกี่ยวกับงานในแต่ละด้าน ใครจะต้องเป็นผู้ประสานงานและรับผิดชอบ และควรมี
การฝึกอบรมทักษะในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อให้เข้ากับยุคไทยแลนด์ 4.0 เพิ่มขีดความสามารถ
ในการท างานให้เหมาะสมกับการบริหารจัดการสมัยใหม่ ท่ีเน้นการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการท างาน 
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้ดีมากยิ่งขึ้น  
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 โดยหัวใจส าคัญของการให้บริการแก่ประชาชน คือ การยิ้มแย้ม แจ่มใส เอาใจใส่
ประชาชนเป็นพิเศษ ไม่หลบตา หรือก้มหน้า เพื่อแสดงให้ประชาชนเห็นว่าผู้ให้บริการมีความ
กระตือรือร้นท่ีจะช่วยเหลือประชาชนอย่างยินดีและเต็มใจ อีกท้ัง ควรมีการพัฒนาบุคลิกภาพให้ดี
พร้อมส าหรับการให้บริการ เช่น การแต่งกายท่ีเหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบมาตรฐานของทางราชการ 
ท่าทางการยืน การเดิน การนั่งให้เป็นสง่า น่ามอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพูดคุยกับประชาชนผู้มาใช้
บริการ ควรมีการแสดงออกถึงความเต็มใจ การเชิญชวนให้เข้ามาเจรจา กริยามารยาทต้องสุภาพ 
อ่อนโยน ท างานให้กระฉับกระเฉง รวมทั้งวางตัวให้น่าเช่ือถือ สามารถเป็นตัวแทนท่ีดีของหน่วยงานได้ 

4) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ในส่วนของอาคารส านักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
มะขามเต้ีย มีข้อจ ากัดในด้านพื้นท่ีใช้สอย ท าให้ผู้มารับบริการไม่ได้รับความสะดวกสบายเมื่อมาใช้
บริการในช่วงเวลาเดียวกัน จึงควรมีการบริหารจัดการงบประมาณส าหรับการต่อเติมขยายอาคาร 
ออกบริการนอกสถานท่ี เช่น หน่วยบริการชุมชน รับช าระภาษี รับลงทะเบียนเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุและ
เบี้ยความพิการ ณ ศาลาหมู่บ้าน เมื่อมีการจัดประชุมหมู่บ้านประจ าเดือน เป็นต้น ท้ังนี้ก็เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้กับประชาชน และถือเป็นการลงพื้นท่ีเพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนไปพร้อม ๆ กัน 
เพื่อจะได้น าปัญหาท่ีได้รับแจ้งเหล่านั้นมาด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง และขจัดความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชน 

5) ด้านธรรมาภิบาล ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการท างานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลมะขามเต้ีย ไม่ว่าจะเป็น การจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ ของโครงการเล็ก ๆ ไปจนถึง
โครงการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาล โดยควรมีการช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ (SPEC.) ขอบเขตงาน 
(Term of Reference: TOR) รวมไปถึงราคา ท าให้ประชาชนทราบว่าภาษีท่ีพวกเขาจ่ายไปในแต่ละปี
นั้นได้ถูกจัดสรรน ามาใช้โดยเกิดประโยชน์สูงสุดและตรงตามความต้องการของพวกเขาหรือไม่ 

 และหากพบว่าประชาชนผู้เข้ารับบริการมีความไม่พอใจต่อการให้บริการ หรือมีการ
ร้องเรียนต่อหน่วยงาน พนักงานผู้ให้บริการควรรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยความต้ังใจ 
แสดงออกว่ายินดีท่ีจะแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างเต็มความสามารถ กล่าวแสดงความเสียใจหรือ
ขอโทษประชาชนหากเกิดความผิดพลาดในการให้บริการ และหาหนทางในการแก้ไขปัญหาอย่าง
รวดเร็วที่สุด มีการติดตามผลของการด าเนินการแก้ไขปัญหา พร้อมเก็บข้อมูลความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น
ไปวิเคราะห์เพื่อหาป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าอิสระครั้งนี้ ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาและให้ค าปรึกษาแนะน า
อย่างดียิ่งจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร ท่ีปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ท่ีได้กรุณา
ถ่ายทอดความรู้ แนวคิด วิธีการ ค าแนะน า และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดทั้งให้
ความเมตตาและก าลังใจตลอดมา ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ในวันน าเสนอการค้นคว้าอิสระ ท่ีท่านได้กรุณาสละเวลาในการให้
ข้อเสนอแนะท่ีมีคุณค่า ซึ่งท าให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

ขอขอบพระคุณผู้เช่ียวชาญทุกท่านท่ีได้อนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และให้
ข้อเสนอแนะ จนท าให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ 

ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ท่ีเสียสละเวลาตอบแบบสอบถาม ขอบคุณเพื่อน
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สถาบัน ก านันและผู้ใหญ่บ้าน กล่าวได้ว่ามีความผูกพันกับระบบสังคมไทยมาอย่างช้านาน 
โดยได้รับการจัดต้ังขึ้นอย่างเป็นทางการ ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี พระพุทธศักราช 
2457 และด ารงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว ได้มีการเปล่ียนแปลงท้ังในเรื่องของท่ีมา
และเรื่องของอ านาจหน้าท่ีก านันและผู้ใหญ่บ้านอยู่ตลอดเวลา  

โดยในเรื่องท่ีมาของก านันและผู้ใหญ่บ้านนั้น ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี 
พระพุทธศักราช 2457 ได้บัญญัติให้ผู้ใหญ่บ้านมาจากการ “เลือก” ของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใน
หมู่บ้าน ในขณะท่ีก านันนั้น ให้มาจากการ “คัดเลือก กันเอง” ของผู้ใหญ่บ้าน และได้แก้ไขวาระการ
ด ารงแหน่งของผู้ใหญ่บ้าน จากเดิมวาระ 5 ปี เป็นให้ด ารงต าแหน่งจนอายุครบ 60 ปี โดยก าหนด
อ านาจหน้าท่ีให้ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงก านัน เป็นผู้ช่วยเหลือนายอ าเภอในการปฏิบัติหน้าท่ีและเป็น
หัวหน้าราษฎรในหมู่บ้าน เพื่อให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ด ารงต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏบิติังาน
ในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และการรักษา ความมั่นคงภายใน ซึ่งเป็นหน้าท่ีหลักท่ีส าคัญ 
จึงท าให้ต้องมีการก าหนดมาตรการในการควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิดและเข้มงวด เช่น  การลงโทษ
ทางวินัยเช่นเดียวกับข้าราชการ นั้นเอง 

นอกจากนี้แล้วพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2551 มาตรา 14 ข้อ
ท่ี 11 ได้ก าหนดเหตุท่ีผู้ใหญ่บ้านจะต้องพ้นจากต าแหน่งว่า “ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ี 
ซึ่งต้องท าอย่างน้อยทุก 5 ปี นับแต่วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวง 
มหาดไทยก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดให้มี
ความจ าเป็นท่ีจะต้องก าหนดให้ราษฎรในหมู่บ้านนั้น ๆ มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ี
ของผู้ใหญ่บ้านด้วย โดยเป็นการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ี การประเมินขีดความสามารถท่ีจ าเป็น
ต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุ สัมฤทธิ์ผล โดยให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมในการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ใหญ่บ้าน 

ซึ่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี พระพุทธศักราช 2457 มาตรา 14 (11) ก าหนดว่า 
ผู้ใหญ่บ้านต้องพ้นจากต าแหน่ง เนื่องจากไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ี ซึ่งต้องท าอย่างน้อย
ทุก 5 ปี นับแต่วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง ท้ังนี้ต้องก าหนดให้ราษฎรในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการประเมินผล
การปฏิบัติหน้าท่ีของ ผู้ใหญ่บ้านด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2559 โดยมีขั้นตอนคือ ให้นายอ าเภอจัดให้มี
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ใหญ่บ้านทุก 4 ปี นับแต่วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง และด ารง
ต าแหน่ง ส่วนการประเมินผลครั้งถัดไปให้ประเมินผลทุก 4 ปีนับแต่วันท่ีนายอ าเภอประกาศให้ผ่าน
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ต าแหน่ง ส่วนการประเมินผลครั้งถัดไปให้ประเมินผลทุก 4 ปีนับแต่วันท่ีนายอ าเภอประกาศให้ผ่าน
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การประเมินผล ส่วนผู้ใหญ่บ้านท่ีได้รับการแต่งต้ังและด ารงต าแหน่งครบ 4 ปี ก่อนวันท่ีระเบียบนี้ใช้
บังคับให้เข้ารับการประเมินผลครั้งแรกภายใน 45 วันนับแต่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ส่วนการประเมินผล
ครั้งถัดไป ให้ประเมินผลทุก 4 ปี นับแต่วันท่ีนายอ าเภอประกาศให้ผ่านการประเมินผล ในการประเมินผล
ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันนับแต่วันท่ีต้องมีการประเมินผล คณะกรรมการประเมินผล 
จะประกอบด้วยกรรมการ จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 1) นายอ าเภอ เป็นประธาน 2) หัวหน้าส่วน
ราชการประจ าอ าเภอ หรือก านันในพื้นท่ี หรือเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานอื่นของรัฐ ท่ีปฏิบัติงานในพื้นท่ี
จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ 3) ปลัดอ าเภอ เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งในการประเมินผลต้อง
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ด้านการปฏิบัติหน้าท่ีและงานตามนโยบายส าคัญของรัฐบาล  
ด้านคุณลักษณะความเป็นผู้น าและด้านหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และด้าน
ความพึงพอใจ โดยในการประเมินผลนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดให้ต้องรับฟังความคิดเห็นของ
ราษฎรในหมู่บ้านไม่น้อยกว่า 20 คน ท้ังนี้ ต้องให้ท่ัวถึง เป็นธรรม และค านึงถึงความสอดคล้องกับ
พื้นท่ี เพื่อประกอบการประเมินผลด้วย  

ขั้นตอนการประเมินผล ให้นายอ าเภอด าเนินการประกาศก าหนดให้มีการประเมินผล และปิด
ประกาศไว้ ณ ท่ีว่าการอ าเภอ ท่ีท าการก านัน และท่ีท าการผู้ใหญ่บ้านท่ีเข้ารับการประเมิน ประกาศ
อย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญ ดังนี้ 1) ช่ือผู้เข้ารับการประเมิน 2) ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผล 
3) ก าหนดวัน และสถานท่ีส่งรายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีผู้ใหญ่บ้าน โดยส่งประกาศดังกล่าวให้ผู้เข้า
รับการประเมินผลทราบด้วย ซึ่งหากผู้เข้ารับการประเมินผลผู้ใดเห็นว่า ตนอาจไม่ได้รับความเป็นธรรม 
อันเนื่องมาจากคณะกรรมการ ประเมินผลให้ยื่นค าร้องคัดค้านเพื่อขอเปล่ียนกรรมการประเมินผล 
พร้อมช้ีแจงข้อเท็จจริงและเอกสารท่ี เกี่ยวข้องต่อนายอ าเภอภายใน 3 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง และ
นายอ าเภอจะต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน ค าวินิจฉัยของนายอ าเภอให้ถือเป็นท่ีสุด  

ในส่วนของเกณฑ์การพิจารณานั้น ให้คณะกรรมการประเมินผลพิจารณา จากผลรวมท่ี
ประเมินผลในระดับ “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” หากผลการประเมินในระดับ “ผ่าน” รวมกันไม่ถึงกึ่งหนึง่
ของจ านวนการประเมินท้ังหมด ท่ีก าหนดไว้ ให้ถือว่าไม่ผ่านการประเมินผล และให้คณะกรรมการ
ประเมินผลบันทึกรายงานการประเมินผล และรวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องเสนอต่อนายอ าเภอเพื่อ
พิจารณาด าเนินการประกาศผลการประเมิน กรณีผ่านการประเมินผล ให้นายอ าเภอปิดประกาศผล
การประเมิน ณ ท่ีว่าการอ าเภอ ท่ีท าการก านัน และท่ีท าการผู้ใหญ่บ้านท่ีเข้ารับการประเมินผล พร้อม
ท้ังแจ้งผลให้ผู้เข้ารับการประเมินผลทราบ ด้วย กรณีไม่ผ่านการประเมินผล ให้นายอ าเภอปิดประกาศ
ผลการประเมิน ณ ท่ีว่าการอ าเภอ ท่ีท าการก านัน และท่ีท าการผู้ใหญ่บ้านท่ีเข้ารับการประเมินผล 
พร้อมทั้งแจ้งผลการประเมินให้ผู้เข้ารับการ ประเมินผลทราบด้วย และให้นายอ าเภอออกค าส่ัง
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ให้ผู้เข้ารับการประเมินผลพ้นจากต าแหน่งนับแต่วันประกาศ ผลการประเมิน ซึ่งสามารถอธิบายได้
ดังนี้ 

ให้นายอ าเภอจัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการประเมินผล เพื่อพิจารณาลงมติ โดยมี
เกณฑ์พิจารณาในการประเมินผล ดังนี้ 

1)  ด้านการปฏิบัติหน้าท่ี และงานตามนโยบายท่ีส าคัญของรัฐบาล ไม่น้อยกว่า 20 ข้อ (20 
คะแนน) 

2)  ด้านคุณลักษณะความเป็นผู้น า ไม่น้อยกว่า 20 ข้อ (20 คะแนน) 
3)  ด้านหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่น้อยกว่า 20 ข้อ (20 คะแนน) 
4)  ด้านความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 20 ข้อ (20 คะแนน) 
โดยน าเกณฑ์การประเมินผล 4 ด้าน ๆ ละไม่น้อยกว่า 20 ข้อ มารวมกันมีเกณฑ์การประเมินผล

ท้ังหมดไม่น้อยกว่า 80 ข้อ (80 คะแนน) จากนั้นให้คณะกรรมการฯ น าผลการประเมินขององค์ประกอบ
ทุกด้านมาพิจารณารวมกันท้ังหมด มีเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่า 80 ข้อ หากผลรวมคะแนนอยู่ใน
ระดับผ่าน จ านวน 40 ข้อ หรือเกินกว่ากึ่งหนึ่งในกรณีท่ีมากกว่า 80 ข้อ ถือว่าผ่านการประเมิน โดยให้
คณะกรรมการฯ ต้องน าการรับฟังความคิดเห็นของราษฎรในหมู่บ้านมาประกอบการพิจารณาด้วย 
โดยมีประเด็นการรับฟังความคิดเห็นใน 3 ด้าน คือ 1) ด้านการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 
20 ข้อ 2) ด้านคุณลักษณะของผู้ใหญ่ จ านวน 10 ข้อ 3) ด้านความพึงพอใจ จ านวน 8 ข้อ ส าหรับ
การรับฟังความคิดเห็นของราษฎร ให้ราษฎรระบุความเห็นว่า ผู้เข้ารับการประเมินผล “ผ่าน” หรือ 
“ไม่ผ่าน” การประเมิน หากราษฎรเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนท่ีคณะกรรมการฯ ก าหนด (จ านวนไม่
น้อยกว่า 20 คน) เห็นว่า ไม่ผ่านการประเมินผล และขัดแย้งกับความเห็นของคณะกรรมการฯ 
ให้คณะกรรมการฯ ทบทวนผลการประเมิน และลงพื้นท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการ
พิจารณา ให้ได้ข้อเท็จจริงเป็นท่ียุติ โดยผู้เข้ารับการประเมินผลท่ีไม่ผ่านการประเมินผล และได้รับ
ค าส่ังให้พ้นจากต าแหน่ง มีสิทธิอุทธรณ์ ผลการประเมิน โดยยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการประเมินผล
ภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งค าส่ัง ให้คณะกรรมการประเมินผลพิจารณาค าอุทธรณ์ หากเห็น
ด้วยกับค าอุทธรณ์ ให้ด าเนินการเปล่ียนแปลงค าส่ังและรายงานความเห็นพร้อม  เหตุผลเสนอ
นายอ าเภอเพื่อออกค าส่ัง หากไม่เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ ให้ส่งค าอุทธรณ์พร้อมรายงานความเห็นและ
เหตุผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาค าอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดถือเป็นท่ีสุด 

ในส่วนของการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้านใน ต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี 
จังหวัดพังงา นั้น มีกระบวนการในทางปฏิบัติ คือ ทางอ าเภอมักจะแจ้งประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วม
ในการประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีของ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ไปกับทางก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในรอบการมา
ประชุมต่าง ๆ ท่ีอ าเภอจัดการประชุม ท าให้ตัวผู้ถูกประเมิน (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) สามารถท่ีจะเลือก
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นั้นกับกลุ่มบุคคลท่ีตนเองต้องการได้ อาจเป็นกลุ่มญาติพี่น้อง ฐานคะแนนเสียง 
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การประเมินผล ส่วนผู้ใหญ่บ้านท่ีได้รับการแต่งต้ังและด ารงต าแหน่งครบ 4 ปี ก่อนวันท่ีระเบียบนี้ใช้
บังคับให้เข้ารับการประเมินผลครั้งแรกภายใน 45 วันนับแต่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ส่วนการประเมินผล
ครั้งถัดไป ให้ประเมินผลทุก 4 ปี นับแต่วันท่ีนายอ าเภอประกาศให้ผ่านการประเมินผล ในการประเมินผล
ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันนับแต่วันท่ีต้องมีการประเมินผล คณะกรรมการประเมินผล 
จะประกอบด้วยกรรมการ จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 1) นายอ าเภอ เป็นประธาน 2) หัวหน้าส่วน
ราชการประจ าอ าเภอ หรือก านันในพื้นท่ี หรือเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานอื่นของรัฐ ท่ีปฏิบัติงานในพื้นท่ี
จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ 3) ปลัดอ าเภอ เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งในการประเมินผลต้อง
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ด้านการปฏิบัติหน้าท่ีและงานตามนโยบายส าคัญของรัฐบาล  
ด้านคุณลักษณะความเป็นผู้น าและด้านหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และด้าน
ความพึงพอใจ โดยในการประเมินผลนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดให้ต้องรับฟังความคิดเห็นของ
ราษฎรในหมู่บ้านไม่น้อยกว่า 20 คน ท้ังนี้ ต้องให้ท่ัวถึง เป็นธรรม และค านึงถึงความสอดคล้องกับ
พื้นท่ี เพื่อประกอบการประเมินผลด้วย  

ขั้นตอนการประเมินผล ให้นายอ าเภอด าเนินการประกาศก าหนดให้มีการประเมินผล และปิด
ประกาศไว้ ณ ท่ีว่าการอ าเภอ ท่ีท าการก านัน และท่ีท าการผู้ใหญ่บ้านท่ีเข้ารับการประเมิน ประกาศ
อย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญ ดังนี้ 1) ช่ือผู้เข้ารับการประเมิน 2) ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผล 
3) ก าหนดวัน และสถานท่ีส่งรายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีผู้ใหญ่บ้าน โดยส่งประกาศดังกล่าวให้ผู้เข้า
รับการประเมินผลทราบด้วย ซึ่งหากผู้เข้ารับการประเมินผลผู้ใดเห็นว่า ตนอาจไม่ได้รับความเป็นธรรม 
อันเนื่องมาจากคณะกรรมการ ประเมินผลให้ยื่นค าร้องคัดค้านเพื่อขอเปล่ียนกรรมการประเมินผล 
พร้อมช้ีแจงข้อเท็จจริงและเอกสารท่ี เกี่ยวข้องต่อนายอ าเภอภายใน 3 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง และ
นายอ าเภอจะต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน ค าวินิจฉัยของนายอ าเภอให้ถือเป็นท่ีสุด  

ในส่วนของเกณฑ์การพิจารณานั้น ให้คณะกรรมการประเมินผลพิจารณา จากผลรวมท่ี
ประเมินผลในระดับ “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” หากผลการประเมินในระดับ “ผ่าน” รวมกันไม่ถึงกึ่งหนึง่
ของจ านวนการประเมินท้ังหมด ท่ีก าหนดไว้ ให้ถือว่าไม่ผ่านการประเมินผล และให้คณะกรรมการ
ประเมินผลบันทึกรายงานการประเมินผล และรวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องเสนอต่อนายอ าเภอเพื่อ
พิจารณาด าเนินการประกาศผลการประเมิน กรณีผ่านการประเมินผล ให้นายอ าเภอปิดประกาศผล
การประเมิน ณ ท่ีว่าการอ าเภอ ท่ีท าการก านัน และท่ีท าการผู้ใหญ่บ้านท่ีเข้ารับการประเมินผล พร้อม
ท้ังแจ้งผลให้ผู้เข้ารับการประเมินผลทราบ ด้วย กรณีไม่ผ่านการประเมินผล ให้นายอ าเภอปิดประกาศ
ผลการประเมิน ณ ท่ีว่าการอ าเภอ ท่ีท าการก านัน และท่ีท าการผู้ใหญ่บ้านท่ีเข้ารับการประเมินผล 
พร้อมทั้งแจ้งผลการประเมินให้ผู้เข้ารับการ ประเมินผลทราบด้วย และให้นายอ าเภอออกค าส่ัง
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ให้ผู้เข้ารับการประเมินผลพ้นจากต าแหน่งนับแต่วันประกาศ ผลการประเมิน ซึ่งสามารถอธิบายได้
ดังนี้ 

ให้นายอ าเภอจัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการประเมินผล เพื่อพิจารณาลงมติ โดยมี
เกณฑ์พิจารณาในการประเมินผล ดังนี้ 

1)  ด้านการปฏิบัติหน้าท่ี และงานตามนโยบายท่ีส าคัญของรัฐบาล ไม่น้อยกว่า 20 ข้อ (20 
คะแนน) 

2)  ด้านคุณลักษณะความเป็นผู้น า ไม่น้อยกว่า 20 ข้อ (20 คะแนน) 
3)  ด้านหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่น้อยกว่า 20 ข้อ (20 คะแนน) 
4)  ด้านความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 20 ข้อ (20 คะแนน) 
โดยน าเกณฑ์การประเมินผล 4 ด้าน ๆ ละไม่น้อยกว่า 20 ข้อ มารวมกันมีเกณฑ์การประเมินผล

ท้ังหมดไม่น้อยกว่า 80 ข้อ (80 คะแนน) จากนั้นให้คณะกรรมการฯ น าผลการประเมินขององค์ประกอบ
ทุกด้านมาพิจารณารวมกันท้ังหมด มีเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่า 80 ข้อ หากผลรวมคะแนนอยู่ใน
ระดับผ่าน จ านวน 40 ข้อ หรือเกินกว่ากึ่งหนึ่งในกรณีท่ีมากกว่า 80 ข้อ ถือว่าผ่านการประเมิน โดยให้
คณะกรรมการฯ ต้องน าการรับฟังความคิดเห็นของราษฎรในหมู่บ้านมาประกอบการพิจารณาด้วย 
โดยมีประเด็นการรับฟังความคิดเห็นใน 3 ด้าน คือ 1) ด้านการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 
20 ข้อ 2) ด้านคุณลักษณะของผู้ใหญ่ จ านวน 10 ข้อ 3) ด้านความพึงพอใจ จ านวน 8 ข้อ ส าหรับ
การรับฟังความคิดเห็นของราษฎร ให้ราษฎรระบุความเห็นว่า ผู้เข้ารับการประเมินผล “ผ่าน” หรือ 
“ไม่ผ่าน” การประเมิน หากราษฎรเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนท่ีคณะกรรมการฯ ก าหนด (จ านวนไม่
น้อยกว่า 20 คน) เห็นว่า ไม่ผ่านการประเมินผล และขัดแย้งกับความเห็นของคณะกรรมการฯ 
ให้คณะกรรมการฯ ทบทวนผลการประเมิน และลงพื้นท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการ
พิจารณา ให้ได้ข้อเท็จจริงเป็นท่ียุติ โดยผู้เข้ารับการประเมินผลท่ีไม่ผ่านการประเมินผล และได้รับ
ค าส่ังให้พ้นจากต าแหน่ง มีสิทธิอุทธรณ์ ผลการประเมิน โดยยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการประเมินผล
ภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งค าส่ัง ให้คณะกรรมการประเมินผลพิจารณาค าอุทธรณ์ หากเห็น
ด้วยกับค าอุทธรณ์ ให้ด าเนินการเปล่ียนแปลงค าส่ังและรายงานความเห็นพร้อม  เหตุผลเสนอ
นายอ าเภอเพื่อออกค าส่ัง หากไม่เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ ให้ส่งค าอุทธรณ์พร้อมรายงานความเห็นและ
เหตุผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาค าอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดถือเป็นท่ีสุด 

ในส่วนของการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้านใน ต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี 
จังหวัดพังงา นั้น มีกระบวนการในทางปฏิบัติ คือ ทางอ าเภอมักจะแจ้งประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วม
ในการประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีของ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ไปกับทางก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในรอบการมา
ประชุมต่าง ๆ ท่ีอ าเภอจัดการประชุม ท าให้ตัวผู้ถูกประเมิน (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) สามารถท่ีจะเลือก
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นั้นกับกลุ่มบุคคลท่ีตนเองต้องการได้ อาจเป็นกลุ่มญาติพี่น้อง ฐานคะแนนเสียง 
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ฯลฯ ประกอบกับการปิดประกาศประชาสัมพันธ์ตามท่ีต่าง ๆ ท่ีได้ก าหนดไว้ ยังไม่ได้รับความสนใจ
มากนัก หรือไม่ได้ทันเป็นท่ีสังเกต หรืออาจจะท างานต่างพื้นท่ีก็ตาม ด้วยประเด็นดังกล่าวจึงส่งผลให้ 
การมีส่วนร่วมในการประเมิน ฯ ของราษฎรยังคงอยู่ในเกณฑ์ท่ีน้อย ซึ่งผู้วิจัยพบว่าปัญหาการประเมิน
การปฏิบัติหน้าท่ีของ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ถึงแม้จะมีการประเมินท่ีท าตามระเบียบ ถูกต้องตาม
กระบวนการทุกอย่าง แต่พบว่าราษฎรส่วนมากในหมู่บ้าน ยังไม่ทราบถึงเรื่องการประเมินดังกล่าวและ
บทบาทหน้าท่ีของตนเองในการประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ใหญ่บ้าน การประเมินมักจะเกิดกับคน
เฉพาะกลุ่มเพียงไม่กี่คน ซึ่งหากราษฎรของ ต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการประเมินมากขึ้น ก็จะส่งผลให้การประเมินมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ซึ่งประเด็น
เรื่องของการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ท่ีได้ท าการศึกษานั้น 
มีความสอดคล้องกับงานวิจัย เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ี
ของผู้ใหญ่บ้าน ศึกษากรณีอ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี (นันธภรณ์ เหมทานนท์ และจักรี ไชยพินิจ, 
2561 ) ว่า การประเมินผลโดยประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2559 ข้อ 12 ได้ระบุว่า การรับฟังความคิดเห็น
ของราษฎรในหมู่บ้านเพื่อประกอบการประเมินผล ตามจ านวนที่คณะกรรมการประเมนิผลก าหนด 
แต่ต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบคน ซึ่งผู้ให้ข้อมูลได้มีความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกัน คือ การประเมินผู้ใหญ่บ้าน
ในหมู่บ้านหนึ่ง ๆ โดยให้ประชาชนในหมู่บ้านอย่างน้อย 20 คน เปน็ผู้ประเมินนั้น ยังไม่มีความเหมาะสม 
เพราะในแต่ละหมู่บ้านมีขนาดหมู่บ้านท่ีต่างกัน จึงควรจะมีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลเป็นจ านวนท่ีมากกว่านี้ 

 ผู้วิจัยคิดว่าหากมีการปรับปรุงรูปแบบการประเมินปฏิบัติหน้าท่ีของ ก านัน ผู้ใหญ่บ้ าน ท่ีมี
ระบบการประเมินท่ีทันสมัย และการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้บทบาทหน้าท่ีของตนเองและเข้ามา
เข้าถึงมีส่วนร่วมในการประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีของ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แก่ราษฎรใน ต าบลคุระ 
อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ในการประเมินดังกล่าว ก็จะส่งผลช่วยให้การประเมินให้เกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยระบบการประเมินแบบท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นจะใช้วิธีการตอบแบบสอบถาม กรอก
ข้อมูลลงในแบบสอบถาม ซึ่งจะมีข้อเสียหลายอย่าง เช่น การท่ีจะประเมินได้ต้องอยู่ในสถานณ์ท่ีนั้น ๆ 
เสียเวลาเพื่อท่ีจะต้องไปท าการประเมิน ผู้ถูกประเมินรู้ตัวผู้ประเมินว่ามีใครบ้าง ฯลฯ ซึ่งหากเปล่ียน
มาใช้วิธีการประเมินผ่านทางระบบโทรศัพท์มือถือ ซึ่งถือว่าในปัจจุบันโทรศัพท์มือถือนับเป็นปัจจัย
หนึ่งท่ีส าคัญในการด าเนินชีวิต จะสามารถปิดข้อเสียของการประเมินในปัจจุบัน และส่งผลดีในหลาย
ด้านท้ังในเรื่องความรวดเร็วในการประชาสัมพันธ์การรับรู้ ความสะดวกในการประเมิน อยู่ท่ีไหนก็
สามารถประเมินได้ ถือได้ว่าเป็นการเพิ่มการมีส่วนร่วมแก่ราษฎรท่ีสามารถท าได้ง่าย ท าได้จริง และมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1)   เพื่อศึกษาทัศนคติของราษฎรใน ต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ต่อการรับรู้ด้าน
การประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้านท่ีผ่าน
มา เพื่อการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงรูปแบบการประเมิน ฯ ท่ีมุ่งเน้นให้ราษฎรมีบทบาทและส่วนร่วม
ในการประเมินมากข้ึน 

2)   เพื่อศึกษาทัศนคติของราษฎรใน ต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ในการเปล่ียน
รูปแบบการประเมินแบบเก่า (การกรอกข้อมูลในกระดาษ) เปล่ียนเป็นการประเมินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ) 

3)   เพื่อเสนอแนะแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ) 
 

วิธีการศึกษา 
 

 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการส ารวจทัศนคติของราษฎรในพื้นท่ี ต าบลคุระ อ าเภอ
คุระบุรี จังหวัดพังงา ต่อการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จากการประเมินผลฯ 
โดยการท าแบบสอบถามในกระดาษ ณ ท่ีประชุมต่าง ๆ ท่ีนัดหมาย เปล่ียนเป็นการประเมินผล ฯ ผ่าน
ทางโทรศัพท์มือถือ โดยวิธีด าเนินการศึกษานั้นจะเป็นการศึกษาแบบผสานวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Quality Research) ซึ่งจะท าการส ารวจความคิดเห็นเจ้าหน้าท่ีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการประเมินผล
การปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ท าการส ารวจ
ทัศนคติประชากรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง อายุ 18 ปี ของต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา จ านวน 100 
คน ผ่านระบบ Google Form 
 

ผลการศึกษา 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
1) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) 
 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าท่ีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการประเมินการปฏิบัติ

หน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา คือ 
 (1)  นายสมเกียรติ สมนึก  ต าแหน่ง  ปลัดอ าเภอ 
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ฯลฯ ประกอบกับการปิดประกาศประชาสัมพันธ์ตามท่ีต่าง ๆ ท่ีได้ก าหนดไว้ ยังไม่ได้รับความสนใจ
มากนัก หรือไม่ได้ทันเป็นท่ีสังเกต หรืออาจจะท างานต่างพื้นท่ีก็ตาม ด้วยประเด็นดังกล่าวจึงส่งผลให้ 
การมีส่วนร่วมในการประเมิน ฯ ของราษฎรยังคงอยู่ในเกณฑ์ท่ีน้อย ซึ่งผู้วิจัยพบว่าปัญหาการประเมิน
การปฏิบัติหน้าท่ีของ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ถึงแม้จะมีการประเมินท่ีท าตามระเบียบ ถูกต้องตาม
กระบวนการทุกอย่าง แต่พบว่าราษฎรส่วนมากในหมู่บ้าน ยังไม่ทราบถึงเรื่องการประเมินดังกล่าวและ
บทบาทหน้าท่ีของตนเองในการประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ใหญ่บ้าน การประเมินมักจะเกิดกับคน
เฉพาะกลุ่มเพียงไม่กี่คน ซึ่งหากราษฎรของ ต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการประเมินมากขึ้น ก็จะส่งผลให้การประเมินมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ซึ่งประเด็น
เรื่องของการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ท่ีได้ท าการศึกษานั้น 
มีความสอดคล้องกับงานวิจัย เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ี
ของผู้ใหญ่บ้าน ศึกษากรณีอ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี (นันธภรณ์ เหมทานนท์ และจักรี ไชยพินิจ, 
2561 ) ว่า การประเมินผลโดยประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2559 ข้อ 12 ได้ระบุว่า การรับฟังความคิดเห็น
ของราษฎรในหมู่บ้านเพื่อประกอบการประเมินผล ตามจ านวนที่คณะกรรมการประเมนิผลก าหนด 
แต่ต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบคน ซึ่งผู้ให้ข้อมูลได้มีความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกัน คือ การประเมินผู้ใหญ่บ้าน
ในหมู่บ้านหนึ่ง ๆ โดยให้ประชาชนในหมู่บ้านอย่างน้อย 20 คน เป็นผู้ประเมินนั้น ยังไม่มีความเหมาะสม 
เพราะในแต่ละหมู่บ้านมีขนาดหมู่บ้านท่ีต่างกัน จึงควรจะมีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลเป็นจ านวนท่ีมากกว่านี้ 

 ผู้วิจัยคิดว่าหากมีการปรับปรุงรูปแบบการประเมินปฏิบัติหน้าท่ีของ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ท่ีมี
ระบบการประเมินท่ีทันสมัย และการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้บทบาทหน้าท่ีของตนเองและเข้ามา
เข้าถึงมีส่วนร่วมในการประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีของ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แก่ราษฎรใน ต าบลคุระ 
อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ในการประเมินดังกล่าว ก็จะส่งผลช่วยให้การประเมินให้เกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยระบบการประเมินแบบท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นจะใช้วิธีการตอบแบบสอบถาม กรอก
ข้อมูลลงในแบบสอบถาม ซึ่งจะมีข้อเสียหลายอย่าง เช่น การท่ีจะประเมินได้ต้องอยู่ในสถานณ์ท่ีนั้น ๆ 
เสียเวลาเพื่อท่ีจะต้องไปท าการประเมิน ผู้ถูกประเมินรู้ตัวผู้ประเมินว่ามีใครบ้าง ฯลฯ ซึ่งหากเปล่ียน
มาใช้วิธีการประเมินผ่านทางระบบโทรศัพท์มือถือ ซึ่งถือว่าในปัจจุบันโทรศัพท์มือถือนับเป็นปัจจัย
หนึ่งท่ีส าคัญในการด าเนินชีวิต จะสามารถปิดข้อเสียของการประเมินในปัจจุบัน และส่งผลดีในหลาย
ด้านท้ังในเรื่องความรวดเร็วในการประชาสัมพันธ์การรับรู้ ความสะดวกในการประเมิน อยู่ท่ีไหนก็
สามารถประเมินได้ ถือได้ว่าเป็นการเพิ่มการมีส่วนร่วมแก่ราษฎรท่ีสามารถท าได้ง่าย ท าได้จริง และมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1)   เพื่อศึกษาทัศนคติของราษฎรใน ต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ต่อการรับรู้ด้าน
การประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้านท่ีผ่าน
มา เพื่อการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงรูปแบบการประเมิน ฯ ท่ีมุ่งเน้นให้ราษฎรมีบทบาทและส่วนร่วม
ในการประเมินมากข้ึน 

2)   เพื่อศึกษาทัศนคติของราษฎรใน ต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ในการเปล่ียน
รูปแบบการประเมินแบบเก่า (การกรอกข้อมูลในกระดาษ) เปล่ียนเป็นการประเมินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ) 

3)   เพื่อเสนอแนะแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ) 
 

วิธีการศึกษา 
 

 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการส ารวจทัศนคติของราษฎรในพื้นท่ี ต าบลคุระ อ าเภอ
คุระบุรี จังหวัดพังงา ต่อการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จากการประเมินผลฯ 
โดยการท าแบบสอบถามในกระดาษ ณ ท่ีประชุมต่าง ๆ ท่ีนัดหมาย เปล่ียนเป็นการประเมินผล ฯ ผ่าน
ทางโทรศัพท์มือถือ โดยวิธีด าเนินการศึกษานั้นจะเป็นการศึกษาแบบผสานวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Quality Research) ซึ่งจะท าการส ารวจความคิดเห็นเจ้าหน้าท่ีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการประเมินผล
การปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ท าการส ารวจ
ทัศนคติประชากรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง อายุ 18 ปี ของต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา จ านวน 100 
คน ผ่านระบบ Google Form 
 

ผลการศึกษา 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
1) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) 
 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าท่ีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการประเมินการปฏิบัติ

หน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา คือ 
 (1)  นายสมเกียรติ สมนึก  ต าแหน่ง  ปลัดอ าเภอ 
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 (2)  นางสาวนัยนา สมประดิษฐ์ ต าแหน่ง  พนักงานราชการ 
2) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 18 ปี ของต าบลคุระ 

อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา จ านวน 100 คน ผลการศึกษามีดังนี้ 
 (1) เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง ร้อยละ 59 เพศชาย ร้อยละ 41 
 (2) อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างกลุ่มอายุ 18-27 ปี ร้อยละ 26 กลุ่มอายุ 28-37 ปี ร้อยละ 

28 กลุ่มอายุ 38-47 ปี ร้อยละ 30 กลุ่มอายุ 48-57 ปี ร้อยละ 10 และกลุ่มอายุ 58 ปีข้ึนไป ร้อยละ 6 
 (3)  อาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างกลุ่มอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 23 

กลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 30 กลุ่มอาชีพพนักงาน/ลูกจ้าง ร้อยละ 33 กลุ่มอาชีพนักเรียน/
นักศึกษา ร้อยละ 14 กลุ่มอาชีพธุรกิจอื่น ๆ ร้อยละ 0 

ความคิดเห็นเร่ือง การส ารวจทัศนคติของราษฎรในต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 
ต่อการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ 

1) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research)  
 ท าการส ารวจความคิดเห็นโดยเจ้าหน้าท่ีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและรับผิดชอบเกี่ยวกับการ

ประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 2 คน ซึ่งได้แก่ นายสมเกียรติ สมนึก 
ต าแหน่งปลัดอ าเภอ และนางสาวนัยนา  สมประดิษฐ์ ต าแหน่งพนักงานราชการ โดยการสัมภาษณ์ใน 
2 ประเด็นซึ่งมีความคิดเห็นดังนี้  

 ประเด็นท่ี 1 ข้อดี - ข้อเสีย ของการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
รูปแบบเดิมกับรูปแบบประเมินผ่านมือถือ  

 การประเมินแบบเก่า ได้แก่ ข้อดีในมุมของผู้ปฏิบัติงานคือจะมีความความคุ้นเคยกับ
ระบบการประเมินแบบเดิมอยู่แล้ว ท ามานานจะเกิดเป็นความเคยชิน และข้อดีในส่วนของราษฎรใน
พื้นท่ีคือไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรมาใช้ส าหรับการประเมิน และราษฎรไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการประเมิน 
ส่วนในเรื่องของข้อเสีย ในส่วนของผู้ปฏิบัติงานนั้นค่อนข้างท่ีจะมีการปฏิบัติท่ีต้องใช้เวลามาก 
ส้ินเปลืองในรายการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมเอกสาร การนัดการประชุม และการเก็บข้อมูลมา
เพื่อท าการสรุปผลซึ่งในทางปฏิบัติแล้วหากต้องมีการประเมินพร้อม ๆ กันหลายแห่ง ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีก็
จะต้องท างานหนักเป็นพิเศษ ค่าน้ า-ค่าไฟ ส้ินเปลืองกระดาษ ค่าน้ ามันรถ การเส่ียงจากอุบัติเหตุต่าง ๆ 
ในการลงพื้นท่ี ซึ่งในการประเมินท่ีผ่านมามักพบว่า ราษฎรมักจะให้การมีส่วนร่วมที่ค่อนข้างน้อย อาจ
เพราะมีภาระงานประจ าท่ีท าอยู่ หรืออาจไม่ทราบถึงเรื่องของการมีส่วนร่วมในการประเมิน หรือเรื่อง
ของการเมืองท้องถิ่นใด ๆ ก็ตาม และอีกประเด็นท่ีส าคัญคือการปิดประกาศท่ีท าอยู่นั้นมักจะไม่ค่อย
จะได้รับการสนใจจากราษฎรมากนัก จึงท าให้มีผู้เข้าร่วมการประเมินท่ีน้อย 
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 การประเมินแบบใหม่ หากมีการประเมินแบบใหม่โดยท่ีท าการประเมินผ่านทางโทรศัพท์ 
นั้น ในด้านของข้อดีจะมีอยู่หลายประการ เช่น ความสะดวก รวดเร็วในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ 
การประเมินผลเก็บข้อมูล ราษฎรสามารถมีส่วนร่วมในการประเมินจากท่ีใดก็ได้ เพราะทุกวันนี้ราษฎร
มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนใช้กัน ประกอบกับด้วยภาวะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสั
โคโรนา 2019 แพร่ระบาดอย่างรุนแรงทุกพื้นท่ี การประเมินแบบระบบใหม่ผ่านทางโทรศัพท์น่าจะ
ตอบโจทย์ของยุคปัจจุบัน ซึ่งหากมีการแพร่ข่าวสารในระบบออนไลน์ในปัจจุบันมักพบว่ามีการรับรู้
อย่างรวดเร็วและทั่วถึง และถ้าหากมีการออกแบบระบบประเมินให้ท าการประเมินได้ง่าย น่าสนใจ 
มีสีสัน ตัวการ์ตูนดึงดูด ก็จะยิ่งเพิ่มความน่าสนใจในการอยากมีส่วนร่วมของราษฎรในการประเมิน
มากยิ่งขึ้น ในส่วนของข้อเสียของระบบใหม่นั้น การท่ีจะเปล่ียนนั้นการเริ่มต้นมักยากเสมอ อาจต้องมี
การวางแผนเปล่ียนแปลงการวางระบบท่ีชัดเจน และสร้างการรับรู้ราษฎรถึงการเปล่ียนมาใช้ระบบ
ใหม่ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาพอสมควร และอีกอย่างอาจจะมีปัญหากับราษฎรกลุ่มท่ีมีรายได้น้อย ท่ีไม่
สามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์สมาร์ทโฟน และเรื่องการใช้เทคโนโลยีกับคนรุ่นเก่า 

 ประเด็นท่ี 2 หากเปล่ียนแปลงการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
จากเดิมเป็นการประเมินผ่านมือถือ ต้องค านึงปรับแก้เปล่ียนแปลงอย่างไร 

 หากเปล่ียนแปลงการประเมินล าดับแรกท่ีน่าจะต้องค านึงถึงคือ การเสนอเรื่องไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อท าการเปลี่ยนแปลง กฎ ระเบียบ ในการประเมินผลที่ใช้อยู่เดิมเป็น
การประเมินระบบใหม่ท่ีท าการประเมินผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยช้ีให้เห็นถึง ข้อดี-ข้อเสียของการประเมิน
ท้ัง 2 อย่างพร้อมเหตุผลประกอบการพิจารณาของผู้มีอ านาจต่อไป ซึ่งหากพิจารณาอนุมัติเห็นด้วยกับ
การเปล่ียนแปลงการประเมินแล้วก็จะต้องมีการคิดระบบในการประเมิน โดยให้ครอบคลุมท้ังในเรื่อง 
การประชาสัมพันธ์ให้ทั้งตัวผู้รับการประเมินและราษฎรรับรู้บทบาท หน้าที่ของตนเองของการมี
ส่วนร่วมในการประเมิน การประชาสัมพันธ์ก่อนและหลังการประเมิน วิธีการประเมินท าอย่างไร วิธี
ประมวลผลข้อมูลของเจ้าหน้าท่ีท าอย่างไรเมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว รวมท้ังต้องวางแผนจัดงบประมาณใน
การด าเนินการต่าง ๆ  

2) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
 ท าการส ารวจความคิดเห็นของประชากรผู้มีสิทธิ์เลือกต้ังอายุ 18 ปี ของต าบลคุระ 

อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา จ านวน 100 คน โดยให้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับการประเมินผล
การปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในประเด็นดังนี้  

 ประเด็นท่ี 1 ทัศนคติของราษฎรใน ต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ต่อการ
ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ท่ีผ่านมา
พบว่า 
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 (2)  นางสาวนัยนา สมประดิษฐ์ ต าแหน่ง  พนักงานราชการ 
2) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 18 ปี ของต าบลคุระ 

อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา จ านวน 100 คน ผลการศึกษามีดังนี้ 
 (1) เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง ร้อยละ 59 เพศชาย ร้อยละ 41 
 (2) อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างกลุ่มอายุ 18-27 ปี ร้อยละ 26 กลุ่มอายุ 28-37 ปี ร้อยละ 

28 กลุ่มอายุ 38-47 ปี ร้อยละ 30 กลุ่มอายุ 48-57 ปี ร้อยละ 10 และกลุ่มอายุ 58 ปีข้ึนไป ร้อยละ 6 
 (3)  อาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างกลุ่มอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 23 

กลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 30 กลุ่มอาชีพพนักงาน/ลูกจ้าง ร้อยละ 33 กลุ่มอาชีพนักเรียน/
นักศึกษา ร้อยละ 14 กลุ่มอาชีพธุรกิจอื่น ๆ ร้อยละ 0 

ความคิดเห็นเร่ือง การส ารวจทัศนคติของราษฎรในต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 
ต่อการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ 

1) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research)  
 ท าการส ารวจความคิดเห็นโดยเจ้าหน้าท่ีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและรับผิดชอบเกี่ยวกับการ

ประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 2 คน ซึ่งได้แก่ นายสมเกียรติ สมนึก 
ต าแหน่งปลัดอ าเภอ และนางสาวนัยนา  สมประดิษฐ์ ต าแหน่งพนักงานราชการ โดยการสัมภาษณ์ใน 
2 ประเด็นซึ่งมีความคิดเห็นดังนี้  

 ประเด็นท่ี 1 ข้อดี - ข้อเสีย ของการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
รูปแบบเดิมกับรูปแบบประเมินผ่านมือถือ  

 การประเมินแบบเก่า ได้แก่ ข้อดีในมุมของผู้ปฏิบัติงานคือจะมีความความคุ้นเคยกับ
ระบบการประเมินแบบเดิมอยู่แล้ว ท ามานานจะเกิดเป็นความเคยชิน และข้อดีในส่วนของราษฎรใน
พื้นท่ีคือไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรมาใช้ส าหรับการประเมิน และราษฎรไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการประเมิน 
ส่วนในเรื่องของข้อเสีย ในส่วนของผู้ปฏิบัติงานนั้นค่อนข้างท่ีจะมีการปฏิบัติท่ีต้องใช้เวลามาก 
ส้ินเปลืองในรายการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมเอกสาร การนัดการประชุม และการเก็บข้อมูลมา
เพื่อท าการสรุปผลซึ่งในทางปฏิบัติแล้วหากต้องมีการประเมินพร้อม ๆ กันหลายแห่ง ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีก็
จะต้องท างานหนักเป็นพิเศษ ค่าน้ า-ค่าไฟ ส้ินเปลืองกระดาษ ค่าน้ ามันรถ การเส่ียงจากอุบัติเหตุต่าง ๆ 
ในการลงพื้นท่ี ซึ่งในการประเมินท่ีผ่านมามักพบว่า ราษฎรมักจะให้การมีส่วนร่วมที่ค่อนข้างน้อย อาจ
เพราะมีภาระงานประจ าท่ีท าอยู่ หรืออาจไม่ทราบถึงเรื่องของการมีส่วนร่วมในการประเมิน หรือเรื่อง
ของการเมืองท้องถิ่นใด ๆ ก็ตาม และอีกประเด็นท่ีส าคัญคือการปิดประกาศท่ีท าอยู่นั้นมักจะไม่ค่อย
จะได้รับการสนใจจากราษฎรมากนัก จึงท าให้มีผู้เข้าร่วมการประเมินท่ีน้อย 
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 การประเมินแบบใหม่ หากมีการประเมินแบบใหม่โดยท่ีท าการประเมินผ่านทางโทรศัพท์ 
นั้น ในด้านของข้อดีจะมีอยู่หลายประการ เช่น ความสะดวก รวดเร็วในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ 
การประเมินผลเก็บข้อมูล ราษฎรสามารถมีส่วนร่วมในการประเมินจากท่ีใดก็ได้ เพราะทุกวันนี้ราษฎร
มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนใช้กัน ประกอบกับด้วยภาวะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสั
โคโรนา 2019 แพร่ระบาดอย่างรุนแรงทุกพื้นท่ี การประเมินแบบระบบใหม่ผ่านทางโทรศัพท์น่าจะ
ตอบโจทย์ของยุคปัจจุบัน ซึ่งหากมีการแพร่ข่าวสารในระบบออนไลน์ในปัจจุบันมักพบว่ามีการรับรู้
อย่างรวดเร็วและทั่วถึง และถ้าหากมีการออกแบบระบบประเมินให้ท าการประเมินได้ง่าย น่าสนใจ 
มีสีสัน ตัวการ์ตูนดึงดูด ก็จะยิ่งเพิ่มความน่าสนใจในการอยากมีส่วนร่วมของราษฎรในการประเมิน
มากยิ่งขึ้น ในส่วนของข้อเสียของระบบใหม่นั้น การท่ีจะเปล่ียนนั้นการเริ่มต้นมักยากเสมอ อาจต้องมี
การวางแผนเปล่ียนแปลงการวางระบบท่ีชัดเจน และสร้างการรับรู้ราษฎรถึงการเปล่ียนมาใช้ระบบ
ใหม่ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาพอสมควร และอีกอย่างอาจจะมีปัญหากับราษฎรกลุ่มท่ีมีรายได้น้อย ท่ีไม่
สามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์สมาร์ทโฟน และเรื่องการใช้เทคโนโลยีกับคนรุ่นเก่า 

 ประเด็นท่ี 2 หากเปล่ียนแปลงการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
จากเดิมเป็นการประเมินผ่านมือถือ ต้องค านึงปรับแก้เปล่ียนแปลงอย่างไร 

 หากเปล่ียนแปลงการประเมินล าดับแรกท่ีน่าจะต้องค านึงถึงคือ การเสนอเรื่องไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อท าการเปลี่ยนแปลง กฎ ระเบียบ ในการประเมินผลที่ใช้อยู่เดิมเป็น
การประเมินระบบใหม่ท่ีท าการประเมินผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยช้ีให้เห็นถึง ข้อดี-ข้อเสียของการประเมิน
ท้ัง 2 อย่างพร้อมเหตุผลประกอบการพิจารณาของผู้มีอ านาจต่อไป ซึ่งหากพิจารณาอนุมัติเห็นด้วยกับ
การเปล่ียนแปลงการประเมินแล้วก็จะต้องมีการคิดระบบในการประเมิน โดยให้ครอบคลุมท้ังในเรื่อง 
การประชาสัมพันธ์ให้ทั้งตัวผู้รับการประเมินและราษฎรรับรู้บทบาท หน้าที่ของตนเองของการมี
ส่วนร่วมในการประเมิน การประชาสัมพันธ์ก่อนและหลังการประเมิน วิธีการประเมินท าอย่างไร วิธี
ประมวลผลข้อมูลของเจ้าหน้าท่ีท าอย่างไรเมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว รวมท้ังต้องวางแผนจัดงบประมาณใน
การด าเนินการต่าง ๆ  

2) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
 ท าการส ารวจความคิดเห็นของประชากรผู้มีสิทธิ์เลือกต้ังอายุ 18 ปี ของต าบลคุระ 

อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา จ านวน 100 คน โดยให้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับการประเมินผล
การปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในประเด็นดังนี้  

 ประเด็นท่ี 1 ทัศนคติของราษฎรใน ต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ต่อการ
ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ท่ีผ่านมา
พบว่า 
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 (1) ราษฎรทราบเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ท่ีจะต้องท า
ทุก ๆ 5 ปี อยู่ในเกณฑ์ มีค่าเฉล่ีย (MEAN) = 2.37 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) = 1.04 

 (2) ราษฎรทราบเรื่องการมีส่วนร่วมของราษฎรในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อยู่ในเกณฑ์ มีค่าเฉล่ีย (MEAN) = 2.01 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) = 0.93 

 (3) ราษฎรพอใจการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เรื่องการมีส่วนร่วมของราษฎรใน
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อยู่ในเกณฑ์ มีค่าเฉล่ีย (MEAN) = 2.06 และ
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) = 0.90 

 ประเด็นท่ี 2 ทัศนคติของการเปล่ียนมาใช้มือถือมาประเมินแทนการประเมินแบบเดิม
ของราษฎรในต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา พบว่า 

 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รูปแบบเดิม (การตอบ
แบบสอบถามในกระดาษ) 

 (1) ราษฎรพอใจการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รูปแบบเดิม
อยู่ในเกณฑ์ มีค่าเฉล่ีย (MEAN) = 2.47 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) = 1.18 

 (2) ราษฎรมีทัศนคติว่าการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รูปแบบ 
เดิมมีความประหยัดและสะดวก อยู่ในเกณฑ์ มีค่าเฉล่ีย (MEAN) = 2.19 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD) = 1.10 

 (3) ราษฎรมีทัศนคติว่าการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รูปแบบ 
เดิมมีความเป็นธรรมและไม่มีการเล่นพรรคเล่นพวก อยู่ในเกณฑ์ มีค่าเฉล่ีย (MEAN) = 1.98 และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) = 1.03 

 (4) ราษฎรมีทัศนคติว่าการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รูปแบบ 
เดิมเป็นประโยชน์ต่อการมีส่วนร่วมของราษฎรในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน อยู่ในเกณฑ์ มีค่าเฉล่ีย (MEAN) = 2.48 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) = 1.16 

 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รูปแบบใหม่ (การตอบ
แบบสอบถามผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ) 

 (1) ราษฎรพอใจการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หากมีการประเมิน
ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ อยู่ในเกณฑ์ มีค่าเฉล่ีย (MEAN) = 3.64 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) = 
1.17 

 (2)  ราษฎรมีทัศนคติว่าการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผ่านทาง
โทรศัพท์มือถือจะท าให้มีความประหยัดและสะดวก อยู่ในเกณฑ์ มีค่าเฉล่ีย (MEAN) = 3.70 และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) = 1.28 
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 (3)  ราษฎรมีทัศนคติว่าการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผ่านทาง
โทรศัพท์มือถือจะมีความเป็นธรรม และไม่มีการเล่นพรรคเล่นพวก อยู่ในเกณฑ์ มีค่าเฉล่ีย (MEAN) = 
3.86 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) = 1.26 

 (4)  ราษฎรมีทัศนคติว่าการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผ่านทาง
โทรศัพท์เป็นประโยชน์ต่อการมีส่วนร่วมของราษฎรในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน อยู่ในเกณฑ์ มีค่าเฉล่ีย (MEAN) = 3.78 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) = 1.35 

 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่  
 (1) ราษฎรพอใจพอใจการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผ่านทาง

โทรศัพท์มือถือมากกว่าการประเมินแบบเดิม อยู่ในเกณฑ์ มีค่าเฉล่ีย (MEAN) = 3.39 และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) = 1.26 

 (2) ราษฎรมีทัศนคติว่าการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผ่านทาง
โทรศัพท์มือถือจะท าให้มีความประหยัดและสะดวก มากกว่าการประเมินแบบเดิม อยู่ในเกณฑ์ มี
ค่าเฉล่ีย (MEAN) = 3.86 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) = 1.28 

 (3) ราษฎรมีทัศนคติว่าการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผ่านทาง
โทรศัพท์มือถือจะมีความเป็นธรรมและไม่มีการเล่นพรรคเล่นพวก มากกว่าการประเมินแบบเดิม อยู่ใน
เกณฑ์ มีค่าเฉล่ีย (MEAN) = 3.78 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) = 1.38 

 (4) ราษฎรมีทัศนคติว่าการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผ่านทาง
โทรศัพท์เป็นประโยชน์ต่อการมีส่วนร่วมของราษฎรในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน มากกว่าการประเมินแบบเดิม อยู่ในเกณฑ์ มีค่าเฉล่ีย (MEAN) = 3.92 และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) = 1.32 

 ประเด็นท่ี 3 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรูปแบบของ IS  
 (1)  ในส่วนของ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) ควรเพิ่มการส ารวจกลุ่มผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) เพื่อให้ได้มุมมองเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน ในทุกมิติ 

 (2) ควรเพิ่มประเด็นรูปแบบการประเมินทางโทรศัพท์ว่า แบบประเมินมีรูปแบบอย่างไร 
ประเมินอย่างไร ประมวลผลอย่างไร และมีกฎระเบียบใด ในการรองรับการท่ีจะเปล่ียนแปลงรูปแบบ
การประเมิน 
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 (1) ราษฎรทราบเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ท่ีจะต้องท า
ทุก ๆ 5 ปี อยู่ในเกณฑ์ มีค่าเฉล่ีย (MEAN) = 2.37 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) = 1.04 

 (2) ราษฎรทราบเรื่องการมีส่วนร่วมของราษฎรในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อยู่ในเกณฑ์ มีค่าเฉล่ีย (MEAN) = 2.01 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) = 0.93 

 (3) ราษฎรพอใจการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เรื่องการมีส่วนร่วมของราษฎรใน
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อยู่ในเกณฑ์ มีค่าเฉล่ีย (MEAN) = 2.06 และ
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) = 0.90 

 ประเด็นท่ี 2 ทัศนคติของการเปล่ียนมาใช้มือถือมาประเมินแทนการประเมินแบบเดิม
ของราษฎรในต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา พบว่า 

 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รูปแบบเดิม (การตอบ
แบบสอบถามในกระดาษ) 

 (1) ราษฎรพอใจการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รูปแบบเดิม
อยู่ในเกณฑ์ มีค่าเฉล่ีย (MEAN) = 2.47 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) = 1.18 

 (2) ราษฎรมีทัศนคติว่าการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รูปแบบ 
เดิมมีความประหยัดและสะดวก อยู่ในเกณฑ์ มีค่าเฉล่ีย (MEAN) = 2.19 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(SD) = 1.10 

 (3) ราษฎรมีทัศนคติว่าการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รูปแบบ 
เดิมมีความเป็นธรรมและไม่มีการเล่นพรรคเล่นพวก อยู่ในเกณฑ์ มีค่าเฉล่ีย (MEAN) = 1.98 และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) = 1.03 

 (4) ราษฎรมีทัศนคติว่าการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รูปแบบ 
เดิมเป็นประโยชน์ต่อการมีส่วนร่วมของราษฎรในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน อยู่ในเกณฑ์ มีค่าเฉล่ีย (MEAN) = 2.48 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) = 1.16 

 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รูปแบบใหม่ (การตอบ
แบบสอบถามผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ) 

 (1) ราษฎรพอใจการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หากมีการประเมิน
ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ อยู่ในเกณฑ์ มีค่าเฉล่ีย (MEAN) = 3.64 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) = 
1.17 

 (2)  ราษฎรมีทัศนคติว่าการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผ่านทาง
โทรศัพท์มือถือจะท าให้มีความประหยัดและสะดวก อยู่ในเกณฑ์ มีค่าเฉล่ีย (MEAN) = 3.70 และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) = 1.28 
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 (3)  ราษฎรมีทัศนคติว่าการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผ่านทาง
โทรศัพท์มือถือจะมีความเป็นธรรม และไม่มีการเล่นพรรคเล่นพวก อยู่ในเกณฑ์ มีค่าเฉล่ีย (MEAN) = 
3.86 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) = 1.26 

 (4)  ราษฎรมีทัศนคติว่าการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผ่านทาง
โทรศัพท์เป็นประโยชน์ต่อการมีส่วนร่วมของราษฎรในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน อยู่ในเกณฑ์ มีค่าเฉล่ีย (MEAN) = 3.78 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) = 1.35 

 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่  
 (1) ราษฎรพอใจพอใจการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผ่านทาง

โทรศัพท์มือถือมากกว่าการประเมินแบบเดิม อยู่ในเกณฑ์ มีค่าเฉล่ีย (MEAN) = 3.39 และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) = 1.26 

 (2) ราษฎรมีทัศนคติว่าการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผ่านทาง
โทรศัพท์มือถือจะท าให้มีความประหยัดและสะดวก มากกว่าการประเมินแบบเดิม อยู่ในเกณฑ์ มี
ค่าเฉล่ีย (MEAN) = 3.86 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) = 1.28 

 (3) ราษฎรมีทัศนคติว่าการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผ่านทาง
โทรศัพท์มือถือจะมีความเป็นธรรมและไม่มีการเล่นพรรคเล่นพวก มากกว่าการประเมินแบบเดิม อยู่ใน
เกณฑ์ มีค่าเฉล่ีย (MEAN) = 3.78 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) = 1.38 

 (4) ราษฎรมีทัศนคติว่าการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผ่านทาง
โทรศัพท์เป็นประโยชน์ต่อการมีส่วนร่วมของราษฎรในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน มากกว่าการประเมินแบบเดิม อยู่ในเกณฑ์ มีค่าเฉล่ีย (MEAN) = 3.92 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) = 1.32 

 ประเด็นท่ี 3 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรูปแบบของ IS  
 (1)  ในส่วนของ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) ควรเพิ่มการส ารวจกลุ่มผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) เพื่อให้ได้มุมมองเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน ในทุกมิติ 

 (2) ควรเพิ่มประเด็นรูปแบบการประเมินทางโทรศัพท์ว่า แบบประเมินมีรูปแบบอย่างไร 
ประเมินอย่างไร ประมวลผลอย่างไร และมีกฎระเบียบใด ในการรองรับการท่ีจะเปล่ียนแปลงรูปแบบ
การประเมิน 
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สรุปผลการศึกษา 
 

การส ารวจทัศนคติของราษฎรใน ต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ต่อการประเมินผล
การปฏิบัติหน้าท่ีของ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ โดยท าการศึกษากลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม
ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในต าบลคุระ 
อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา จ านวน 2 คน และประชากรผู้มีสิทธิ์เลือกต้ังอายุ 18 ปี ของต าบลคุระ 
อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา จ านวน 100 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 59) อายุระหว่าง 38 - 
47 ปี (ร้อยละ 30) และเป็นพนักงาน/ลูกจ้าง (ร้อยละ 33)  

ความคิดเห็นเรื่อง การส ารวจทัศนคติของราษฎรในต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ต่อ
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ 

1) เจ้าหน้าท่ีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและรับผิดชอบเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยการสัมภาษณ์  

 (1)  ข้อดี – ข้อเสีย ของการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รูปแบบ 
เดิมกับรูปแบบประเมินผ่านมือถือ พบว่า  

  การประเมินแบบเก่า ได้แก่ ข้อดีในมุมของผู้ปฏิบัติงานคือจะมีความความคุ้นเคยกับ
ระบบการประเมินแบบเดิมอยู่แล้ว ท ามานานจะเกิดเป็นความเคยชิน และข้อดีในส่วนของราษฎรใน
พื้นท่ีคือไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรมาใช้ส าหรับการประเมิน และราษฎรไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการประเมิน 
ส่วนในเรื่องของข้อเสีย ในส่วนของผู้ปฏิบัติงานนั้นค่อนข้างท่ีจะมีการปฏิบัติท่ีต้องใช้เวลามาก 
ส้ินเปลืองในรายการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมเอกสาร การนัดการประชุม และการเก็บข้อมูลมา
เพื่อท าการสรุปผลซึ่งในทางปฏิบัติแล้วหากต้องมีการประเมินพร้อม ๆ กันหลายแห่ง ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีก็
จะต้องท างานหนักเป็นพิเศษ ค่าน้ า-ค่าไฟ ส้ินเปลืองกระดาษ ค่าน้ ามันรถ การเส่ียงจากอุบัติเหตุต่าง 
ๆ ในการลงพื้นท่ี ซึ่งในการประเมินท่ีผ่านมามักพบว่า ราษฎรมักจะให้การมีส่วนร่วมท่ีค่อนข้างน้อย 
อาจเพราะมีภาระงานประจ าท่ีท าอยู่ หรืออาจไม่ทราบถึงเรื่องของการมีส่วนร่วมในการประเมิน หรือ
เรื่องของการเมืองท้องถิ่นใด ๆ ก็ตาม และอีกประเด็นท่ีส าคัญคือการปิดประกาศท่ีท าอยู่นั้นมักจะไม่
ค่อยจะได้รับการสนใจจากราษฎรมากนัก จึงท าให้มีผู้เข้าร่วมการประเมินท่ีน้อย 

  การประเมินแบบใหม่ หากมีการประเมินแบบใหม่โดยท่ีท าการประเมินผ่านทาง
โทรศัพท์นั้น ข้อดีจะมีอยู่หลายประการ เช่น ความสะดวก รวดเร็วในเรื่องของการประชาสัมพันธ ์
การประเมินผลเก็บข้อมูล ราษฎรสามารถมีส่วนร่วมในการประเมินจากท่ีใดก็ได้ เพราะทุกวันนี้ราษฎร
มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนใช้กัน ประกอบกับด้วยภาวะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสั
โคโรนา 2019 แพร่ระบาดอย่างรุนแรงทุกพื้นท่ี การประเมินแบบระบบใหม่ผ่านทางโทรศัพท์น่าจะ
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ตอบโจทย์ของยุคปัจจุบัน ซึ่งหากมีการแพร่ข่าวสารในระบบออนไลน์ในปัจจุบันมักพบว่ามีการรับรู้
อย่างรวดเร็วและทั่วถึง และถ้าหากมีการออกแบบระบบประเมินให้ท าการประเมินได้ง่าย น่าสนใจ 
มีสีสัน ตัวการ์ตูนดึงดูด ก็จะยิ่งเพิ่มความน่าสนใจในการอยากมีส่วนร่วมของราษฎรในการประเมิน
มากยิ่งขึ้น ในส่วนของข้อเสียของระบบใหม่นั้น การท่ีจะเปล่ียนนั้นการเริ่มต้นมักยากเสมอ อาจต้องมี
การวางแผนเปล่ียนแปลงการวางระบบท่ีชัดเจน และสร้างการรับรู้ราษฎรถึงการเปล่ียนมาใช้ระบบใหม่ 
ซึ่งอาจต้องใช้เวลาพอสมควร และอีกอย่างอาจจะมีปัญหากับราษฎรกลุ่มท่ีมีรายได้น้อย ท่ีไม่สามารถ
เข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์สมาร์ทโฟน และเรื่องการใช้เทคโนโลยีกับคนรุ่นเก่า 

 (2)  หากเปล่ียนแปลงการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จากเดิม
เป็นการประเมินผ่านมือถือ ต้องค านึงปรับแก้เปล่ียนแปลงอย่างไร 

  หากเปล่ียนแปลงการประเมินล าดับแรกท่ีน่าจะต้องค านึงถึงคือ การเสนอเรื่องไปยัง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อท าการเปล่ียนแปลงกฎ ระเบียบ ในการประเมินผลท่ีใช้อยู่เดิมเป็นการประเมิน
ระบบใหม่ท่ีท าการประเมินผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยช้ีให้เห็นถึง ข้อดี - ข้อเสีย ของการประเมินทั้ง 
2 อย่างพร้อมเหตุผลประกอบการพิจารณาของผู้มีอ านาจต่อไป ซึ่งหากพิจารณาอนุมัติเห็นด้วยกับ
การเปล่ียนแปลงการประเมินแล้วก็จะต้องมีการคิดระบบในการประเมิน โดยให้ครอบคลุมท้ังในเรื่อง 
การประชาสัมพันธ์ให้ท้ังตัวผู้รับการประเมินและราษฎรรับรู้บทบาท หน้าท่ีของตนเองของการมีส่วนร่วม
ในการประเมิน การประชาสัมพันธ์ก่อนและหลังการประเมิน วิธีการประเมินท าอย่างไร วิธีประมวลผล
ข้อมูลของเจ้าหน้าท่ีท าอย่างไรเมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว รวมท้ังต้องวางแผนจัดงบประมาณในการด าเนินการ
ต่าง ๆ  

2)  ประชากรผู้มีสิทธิ์เลือกต้ังอายุ 18 ปี ของต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา จ านวน 
100 คน โดยให้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ใน
ประเด็น คือ 

 (1) ทัศนคติของราษฎรใน ต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ต่อการประชาสัมพันธ์
และให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ท่ีผ่านมา เป็นเช่นไร 

  (1.1) ราษฎรทราบเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ท่ีจะต้องท าทุก ๆ 5 ปี อยู่ในระดับน้อย 

  (1.2)  ราษฎรทราบเรื่องการมีส่วนร่วมของราษฎรในการประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อยู่ในระดับน้อย 

  (1.3)  ราษฎรพอใจการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เรื่องการมีส่วนร่วมของราษฎร
ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อยู่ในระดับน้อย 

 (2) ทัศนคติของการเปล่ียนมาใช้มือถือมาประเมินแทนการประเมินแบบเดิมของราษฎร
ในต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เป็นเช่นใด 
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สรุปผลการศึกษา 
 

การส ารวจทัศนคติของราษฎรใน ต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ต่อการประเมินผล
การปฏิบัติหน้าท่ีของ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ โดยท าการศึกษากลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม
ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในต าบลคุระ 
อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา จ านวน 2 คน และประชากรผู้มีสิทธิ์เลือกต้ังอายุ 18 ปี ของต าบลคุระ 
อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา จ านวน 100 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 59) อายุระหว่าง 38 - 
47 ปี (ร้อยละ 30) และเป็นพนักงาน/ลูกจ้าง (ร้อยละ 33)  

ความคิดเห็นเรื่อง การส ารวจทัศนคติของราษฎรในต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ต่อ
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ 

1) เจ้าหน้าท่ีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและรับผิดชอบเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยการสัมภาษณ์  

 (1)  ข้อดี – ข้อเสีย ของการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รูปแบบ 
เดิมกับรูปแบบประเมินผ่านมือถือ พบว่า  

  การประเมินแบบเก่า ได้แก่ ข้อดีในมุมของผู้ปฏิบัติงานคือจะมีความความคุ้นเคยกับ
ระบบการประเมินแบบเดิมอยู่แล้ว ท ามานานจะเกิดเป็นความเคยชิน และข้อดีในส่วนของราษฎรใน
พื้นท่ีคือไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรมาใช้ส าหรับการประเมิน และราษฎรไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการประเมิน 
ส่วนในเรื่องของข้อเสีย ในส่วนของผู้ปฏิบัติงานนั้นค่อนข้างท่ีจะมีการปฏิบัติท่ีต้องใช้เวลามาก 
ส้ินเปลืองในรายการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมเอกสาร การนัดการประชุม และการเก็บข้อมูลมา
เพื่อท าการสรุปผลซึ่งในทางปฏิบัติแล้วหากต้องมีการประเมินพร้อม ๆ กันหลายแห่ง ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีก็
จะต้องท างานหนักเป็นพิเศษ ค่าน้ า-ค่าไฟ ส้ินเปลืองกระดาษ ค่าน้ ามันรถ การเส่ียงจากอุบัติเหตุต่าง 
ๆ ในการลงพื้นท่ี ซึ่งในการประเมินท่ีผ่านมามักพบว่า ราษฎรมักจะให้การมีส่วนร่วมท่ีค่อนข้างน้อย 
อาจเพราะมีภาระงานประจ าท่ีท าอยู่ หรืออาจไม่ทราบถึงเรื่องของการมีส่วนร่วมในการประเมิน หรือ
เรื่องของการเมืองท้องถิ่นใด ๆ ก็ตาม และอีกประเด็นท่ีส าคัญคือการปิดประกาศท่ีท าอยู่นั้นมักจะไม่
ค่อยจะได้รับการสนใจจากราษฎรมากนัก จึงท าให้มีผู้เข้าร่วมการประเมินท่ีน้อย 

  การประเมินแบบใหม่ หากมีการประเมินแบบใหม่โดยท่ีท าการประเมินผ่านทาง
โทรศัพท์นั้น ข้อดีจะมีอยู่หลายประการ เช่น ความสะดวก รวดเร็วในเรื่องของการประชาสัมพันธ ์
การประเมินผลเก็บข้อมูล ราษฎรสามารถมีส่วนร่วมในการประเมินจากท่ีใดก็ได้ เพราะทุกวันนี้ราษฎร
มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนใช้กัน ประกอบกับด้วยภาวะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสั
โคโรนา 2019 แพร่ระบาดอย่างรุนแรงทุกพื้นท่ี การประเมินแบบระบบใหม่ผ่านทางโทรศัพท์น่าจะ
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ตอบโจทย์ของยุคปัจจุบัน ซึ่งหากมีการแพร่ข่าวสารในระบบออนไลน์ในปัจจุบันมักพบว่ามีการรับรู้
อย่างรวดเร็วและทั่วถึง และถ้าหากมีการออกแบบระบบประเมินให้ท าการประเมินได้ง่าย น่าสนใจ 
มีสีสัน ตัวการ์ตูนดึงดูด ก็จะยิ่งเพิ่มความน่าสนใจในการอยากมีส่วนร่วมของราษฎรในการประเมิน
มากยิ่งขึ้น ในส่วนของข้อเสียของระบบใหม่นั้น การท่ีจะเปล่ียนนั้นการเริ่มต้นมักยากเสมอ อาจต้องมี
การวางแผนเปล่ียนแปลงการวางระบบท่ีชัดเจน และสร้างการรับรู้ราษฎรถึงการเปล่ียนมาใช้ระบบใหม่ 
ซึ่งอาจต้องใช้เวลาพอสมควร และอีกอย่างอาจจะมีปัญหากับราษฎรกลุ่มท่ีมีรายได้น้อย ท่ีไม่สามารถ
เข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์สมาร์ทโฟน และเรื่องการใช้เทคโนโลยีกับคนรุ่นเก่า 

 (2)  หากเปล่ียนแปลงการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จากเดิม
เป็นการประเมินผ่านมือถือ ต้องค านึงปรับแก้เปล่ียนแปลงอย่างไร 

  หากเปล่ียนแปลงการประเมินล าดับแรกท่ีน่าจะต้องค านึงถึงคือ การเสนอเรื่องไปยัง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อท าการเปล่ียนแปลงกฎ ระเบียบ ในการประเมินผลท่ีใช้อยู่เดิมเป็นการประเมิน
ระบบใหม่ท่ีท าการประเมินผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยช้ีให้เห็นถึง ข้อดี - ข้อเสีย ของการประเมินทั้ง 
2 อย่างพร้อมเหตุผลประกอบการพิจารณาของผู้มีอ านาจต่อไป ซึ่งหากพิจารณาอนุมัติเห็นด้วยกับ
การเปล่ียนแปลงการประเมินแล้วก็จะต้องมีการคิดระบบในการประเมิน โดยให้ครอบคลุมท้ังในเรื่อง 
การประชาสัมพันธ์ให้ท้ังตัวผู้รับการประเมินและราษฎรรับรู้บทบาท หน้าท่ีของตนเองของการมีส่วนร่วม
ในการประเมิน การประชาสัมพันธ์ก่อนและหลังการประเมิน วิธีการประเมินท าอย่างไร วิธีประมวลผล
ข้อมูลของเจ้าหน้าท่ีท าอย่างไรเมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว รวมท้ังต้องวางแผนจัดงบประมาณในการด าเนินการ
ต่าง ๆ  

2)  ประชากรผู้มีสิทธิ์เลือกต้ังอายุ 18 ปี ของต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา จ านวน 
100 คน โดยให้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ใน
ประเด็น คือ 

 (1) ทัศนคติของราษฎรใน ต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ต่อการประชาสัมพันธ์
และให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ท่ีผ่านมา เป็นเช่นไร 

  (1.1) ราษฎรทราบเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ท่ีจะต้องท าทุก ๆ 5 ปี อยู่ในระดับน้อย 

  (1.2)  ราษฎรทราบเรื่องการมีส่วนร่วมของราษฎรในการประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อยู่ในระดับน้อย 

  (1.3)  ราษฎรพอใจการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เรื่องการมีส่วนร่วมของราษฎร
ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อยู่ในระดับน้อย 

 (2) ทัศนคติของการเปล่ียนมาใช้มือถือมาประเมินแทนการประเมินแบบเดิมของราษฎร
ในต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เป็นเช่นใด 
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  (2.1)  ด้านการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รูปแบบเดิม (การตอบ
แบบสอบถามในกระดาษ) พบว่า ราษฎรพอใจการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
รูปแบบเดิม อยู่ในระดับน้อย และมีทัศนคติว่าการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
รูปแบบเดิม มีความประหยัดและสะดวก มีความเป็นธรรม ไม่มีการเล่นพรรคเล่นพวก และเป็น
ประโยชน์ต่อการมีส่วนร่วมของราษฎร อยู่ในระดับน้อย 

  (2.2) ด้านการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รูปแบบใหม่ (การตอบ
แบบสอบถามผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ ) พบว่า ราษฎรพอใจการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ี
ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หากมีการประเมินผ่านทางโทรศัพท์มือถือ อยู่ในระดับมาก และมีทัศนคติว่า
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ จะท าใหป้ระหยัดและ
สะดวก มีความเป็นธรรม ไม่มีการเล่นพรรคเล่นพวก และเป็นประโยชน์ต่อการมีส่วนร่วมของราษฎร 
อยู่ในระดับมาก 

  (2.3) ด้านการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รูปแบบเดิมและ
รูปแบบใหม่ พบว่า ราษฎรพอใจพอใจการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผ่านทาง
โทรศัพท์มือถือมากกว่าการประเมินแบบเดิม อยู่ในระดับมาก และมีทัศนคติว่าการประเมินผล
การปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ จะท าให้มีความประหยัดและสะดวก 
มีความเป็นธรรม ไม่มีการเล่นพรรคเล่นพวก และเป็นประโยชน์ต่อการมีส่วนร่วมของราษฎรในการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มากกว่าการประเมินแบบเดิม อยู่ในระดับมาก 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 
1)  การวิจัยเชิงคุณภาพควรเพิ่มการส ารวจกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) เพื่อให้ได้

มุมมองเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านันผู้ใหญ่บ้าน ในทุกมิติ 
2)  ควรเพิ่มประเด็นรูปแบบการประเมินทางโทรศัพท์ว่า แบบประเมินมีรูปแบบอย่างไร 

ประเมินอย่างไร ประมวลผลอย่างไร และมีกฎระเบียบใด ในการรองรับการท่ีจะเปล่ียนแปลงรูปแบบ
การประเมิน 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างสูงย่ิงจาก  รอง
ศาสตราจารย์ ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย อาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจัย ท่ีกรุณาให้ค าปรึกษาแนะน า
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แนวทางท่ีถูกต้อง ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความละเอียดถ่ีถ้วนและเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมา 
ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณ คุณจินตนา นิลสดใส เจ้าหน้าท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ท่ีคอย
ช่วยเหลือและให้ค าแนะน า ข้อบกพร่องในการศึกษานี้จนส าเร็จลุล่วงได้ ขอกราบขอบพระคุณท่าน
เป็นอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้ 

ขอขอบพระคุณ นายสมเกียรติ สมนึก ปลัดอ าเภอคุระบุรี นางสาวนัยนา สมประดิษฐ์ 
พนักงานราชการ และผู้ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม อ าเภอคุระบุรี จังหัวดพังงา เป็นอย่างยิ่ง ท่ี
ให้ความร่วมมือและสละเวลาในส่วนของการให้ข้อมูลเพื่อประกอบการศึกษาครั้งนี้ ท าให้การศึกษานี้
สามารถด าเนินงานส าเร็จลุล่วงลงได้ 

หากงานศึกษาในครั้งนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องท้ังทางตรงหรือทางอ้อมผู้ศึกษาขอ
มอบความดีในครั้งนี้ให้แก่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และหากงานวิจัยฉบับนี้มีข้อบกพร่อง
ประการใดผู้เขียนขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว และขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
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  (2.1)  ด้านการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รูปแบบเดิม (การตอบ
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การประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ จะท าใหป้ระหยัดและ
สะดวก มีความเป็นธรรม ไม่มีการเล่นพรรคเล่นพวก และเป็นประโยชน์ต่อการมีส่วนร่วมของราษฎร 
อยู่ในระดับมาก 

  (2.3) ด้านการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รูปแบบเดิมและ
รูปแบบใหม่ พบว่า ราษฎรพอใจพอใจการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผ่านทาง
โทรศัพท์มือถือมากกว่าการประเมินแบบเดิม อยู่ในระดับมาก และมีทัศนคติว่าการประเมินผล
การปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ จะท าให้มีความประหยัดและสะดวก 
มีความเป็นธรรม ไม่มีการเล่นพรรคเล่นพวก และเป็นประโยชน์ต่อการมีส่วนร่วมของราษฎรในการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มากกว่าการประเมินแบบเดิม อยู่ในระดับมาก 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 
1)  การวิจัยเชิงคุณภาพควรเพิ่มการส ารวจกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) เพื่อให้ได้

มุมมองเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านันผู้ใหญ่บ้าน ในทุกมิติ 
2)  ควรเพิ่มประเด็นรูปแบบการประเมินทางโทรศัพท์ว่า แบบประเมินมีรูปแบบอย่างไร 

ประเมินอย่างไร ประมวลผลอย่างไร และมีกฎระเบียบใด ในการรองรับการท่ีจะเปล่ียนแปลงรูปแบบ
การประเมิน 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างสูงย่ิงจาก  รอง
ศาสตราจารย์ ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย อาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจัย ท่ีกรุณาให้ค าปรึกษาแนะน า

257 

 

แนวทางท่ีถูกต้อง ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความละเอียดถ่ีถ้วนและเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมา 
ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณ คุณจินตนา นิลสดใส เจ้าหน้าท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ท่ีคอย
ช่วยเหลือและให้ค าแนะน า ข้อบกพร่องในการศึกษานี้จนส าเร็จลุล่วงได้ ขอกราบขอบพระคุณท่าน
เป็นอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้ 

ขอขอบพระคุณ นายสมเกียรติ สมนึก ปลัดอ าเภอคุระบุรี นางสาวนัยนา สมประดิษฐ์ 
พนักงานราชการ และผู้ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม อ าเภอคุระบุรี จังหัวดพังงา เป็นอย่างยิ่ง ท่ี
ให้ความร่วมมือและสละเวลาในส่วนของการให้ข้อมูลเพื่อประกอบการศึกษาครั้งนี้ ท าให้การศึกษานี้
สามารถด าเนินงานส าเร็จลุล่วงลงได้ 

หากงานศึกษาในครั้งนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องท้ังทางตรงหรือทางอ้อมผู้ศึกษาขอ
มอบความดีในครั้งนี้ให้แก่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และหากงานวิจัยฉบับนี้มีข้อบกพร่อง
ประการใดผู้เขียนขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว และขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
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ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ีต่อการปฏบิัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญบ่้าน  

ต าบลบ้านแหลม อ าเภอบา้นแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
 

บุบผา หลีรัตนะ * 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบัติหน้าท่ี
ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 2) ปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชนท่ีมี
ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 3) น าผลการศึกษาใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้านให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้มากท่ีสุด โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูล
จากกลุ่มประชาชนท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีต าบลบ้านแหลม อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี จ านวน 289 คน 
โดยศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลบ้าน
แหลม อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติหน้าท่ี ด้านคุณลักษณะ 
และด้านความพึงพอใจ น ามาวิเคราะห์ประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติท่ีใช้ได้แก่ 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) โดยใช้สถิติ t-test ส าหรับตัวแปรท่ีแบ่งได้ 2 กลุ่ม และใช้สถิติ One-way 
ANOVA ส าหรับตัวแปรท่ีแบ่งได้มากกว่า 2 กลุ่ม โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
และหากพบว่าความแตกต่างจะท าการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD ผลการวิจัย พบว่า  

1)   ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลบ้านแหลม 
อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ทุกด้าน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลบ้านแหลม อ าเภอบ้านแหลม จังหวัด
เพชรบุรี ในแต่ละด้านพบว่า ด้านการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ด้านคุณลักษณะของผู้ใหญ่บ้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และด้านความพึงพอใจโดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ล าดับแรก คือ ด้านการปฏิบัติหน้าท่ี รองลงมา 
คือ ด้านคุณลักษณะของผู้ใหญ่บ้าน และด้านความพึงพอใจ ตามล าดับ 

                                                     
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบัติหน้าท่ี
ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 2) ปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชนท่ีมี
ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 3) น าผลการศึกษาใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้านให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้มากท่ีสุด โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูล
จากกลุ่มประชาชนท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีต าบลบ้านแหลม อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี จ านวน 289 คน 
โดยศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลบ้าน
แหลม อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติหน้าท่ี ด้านคุณลักษณะ 
และด้านความพึงพอใจ น ามาวิเคราะห์ประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติท่ีใช้ได้แก่ 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) โดยใช้สถิติ t-test ส าหรับตัวแปรท่ีแบ่งได้ 2 กลุ่ม และใช้สถิติ One-way 
ANOVA ส าหรับตัวแปรท่ีแบ่งได้มากกว่า 2 กลุ่ม โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
และหากพบว่าความแตกต่างจะท าการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD ผลการวิจัย พบว่า  

1)   ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลบ้านแหลม 
อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ทุกด้าน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลบ้านแหลม อ าเภอบ้านแหลม จังหวัด
เพชรบุรี ในแต่ละด้านพบว่า ด้านการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ด้านคุณลักษณะของผู้ใหญ่บ้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และด้านความพึงพอใจโดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ล าดับแรก คือ ด้านการปฏิบัติหน้าท่ี รองลงมา 
คือ ด้านคุณลักษณะของผู้ใหญ่บ้าน และด้านความพึงพอใจ ตามล าดับ 
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ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ีต่อการปฏบิัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญบ่้าน  

ต าบลบ้านแหลม อ าเภอบา้นแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
 

บุบผา หลีรัตนะ * 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบัติหน้าท่ี
ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 2) ปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชนท่ีมี
ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 3) น าผลการศึกษาใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้านให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้มากท่ีสุด โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูล
จากกลุ่มประชาชนท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีต าบลบ้านแหลม อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี จ านวน 289 คน 
โดยศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลบ้าน
แหลม อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติหน้าท่ี ด้านคุณลักษณะ 
และด้านความพึงพอใจ น ามาวิเคราะห์ประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติท่ีใช้ได้แก่ 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) โดยใช้สถิติ t-test ส าหรับตัวแปรท่ีแบ่งได้ 2 กลุ่ม และใช้สถิติ One-way 
ANOVA ส าหรับตัวแปรท่ีแบ่งได้มากกว่า 2 กลุ่ม โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
และหากพบว่าความแตกต่างจะท าการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD ผลการวิจัย พบว่า  

1)   ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลบ้านแหลม 
อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ทุกด้าน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลบ้านแหลม อ าเภอบ้านแหลม จังหวัด
เพชรบุรี ในแต่ละด้านพบว่า ด้านการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ด้านคุณลักษณะของผู้ใหญ่บ้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และด้านความพึงพอใจโดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ล าดับแรก คือ ด้านการปฏิบัติหน้าท่ี รองลงมา 
คือ ด้านคุณลักษณะของผู้ใหญ่บ้าน และด้านความพึงพอใจ ตามล าดับ 
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2)   ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลบ้านแหลม 
อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ดังนี้ ด้านการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ควรให้ความส าคัญ
ของประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย โดยประสานหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ ค าแนะน า การพัฒนาอาชีพ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ควรให้
ความส าคัญเกี่ยวกับความเป็นอยู่ด้านต่าง ๆ ของประชาชนภายในหมู่บ้านมากขึ้น ด้านคุณลักษณะ
ของผู้ใหญ่บ้านควรเป็นแบบอย่างท่ีดีให้ประชาชน ในทุกด้านรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ค าแนะน าจากประชาชนในหมู่บ้าน และด้านความพึงพอใจควรแนะน าขั้นตอนการติดต่อราชการให้
ประชาชนทราบ ขั้นตอนการขอรับการบริการจากหน่วยงานของรัฐบริการประชาชนด้วยความเอาใจใส่ 
รวดเร็ว  

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของประชาชนท่ีมี ต่อการปฏิบัติหน้าท่ี
ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลบ้านแหลม อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรีพบว่า เพศ อายุ สถานภาพ
การสมรสระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลบ้านแหลม อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ไม่แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ: ประชาชน ความพึงพอใจ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน การปฏิบัติหน้าท่ี 
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this research is 1) To study the satisfaction of the people 
towards the performance of the sub-district headman, village headman, Ban Laem 
District, Phetchaburi Province.   2) To study the problems and suggestions of people 
towards the performance of the sub-district headman, village headman, Ban Laem 
District, Phetchaburi Province.  3) To use the results of the study as a guideline to 
develop the potential of the performing duties of the sub-districts headman, village 
headman to be more efficient and able to meet the needs of the people in the area 
as much as possible by using a questionnaire collecting data from the group.  People 
in the area of Ban Laem Sub-district, Ban Laem District, Phetchaburi Province with a 
total of 289 people, by studying the level of people's satisfaction towards the 
performance of the sub-district headman, village headman, Ban Laem District, 
Phetchaburi Province in 3 aspects which are duty, feature and satisfaction to be 

261 

 

analyzed and processed with a ready-made computer program.  The statistics used 
are Percentage, Frequency, Mean and Standard Deviation.   Percentage, Frequency, 
Mean and Standard Deviation were used by t-test for the 2 groups of variables and 
using One-way ANOVA for the divided variables.  More than 2 groups were assigned 
the level of statistical significance at the 0.05 level and if any differences are found, 
tests are performed in pairs by means of LSD. The results of the research found that;  

1)  People's satisfaction towards the performance of the sub-district headman, 
village headman Ban Laem Sub-district, Ban Laem District, Phetchaburi Province from 
all aspects. The overall picture was at a high level when considering the satisfaction 
of the people for the performance of duties of the sub-district headman, village 
headman Ban Laem Sub-district, Ban Laem District Phetchaburi Province, in each 
aspect, it was found that; The overall performance of the sub-district headman and 
village headman as a whole was at a high level. The overall characteristics of the sub-
district headman, village headman as a whole was at a high level and the overall 
satisfaction level was at a high level and when considering by each aspect it was found 
that the first priority was the performance of duties, followed by the characteristics of 
the village headman and the satisfaction respectively.  

2)  Suggestions of people towards the performance of the sub-district 
headman, village headman, Ban Laem Sub-district, Ban Laem District, Phetchaburi 
Province as follows: (1) As for the performance of duties of the sub-district headman, 
village headman should give importance to vulnerable people, the underprivileged, 
the handicapped, the elderly, the low-income by coordinating the relevant 
departments to help, advice, career development to be able to help themselves that 
should focus more on various aspects of existence of the people in the village. (2) The 
characteristics of the sub-district headman, village headman should be a good role 
model for the people in all aspects, listen to people's opinions, advice from people in 
the village. (3) The satisfaction aspect should be recommended the process of 
contacting the government to inform the public procedure for requesting service from 
government agencies serve people with care and speed.  

The results of the comparison of the differences in the satisfaction of the 
people towards the duties of the sub-district headman and village headman Ban Laem 



261260 

 

2)   ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลบ้านแหลม 
อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ดังนี้ ด้านการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ควรให้ความส าคัญ
ของประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย โดยประสานหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ ค าแนะน า การพัฒนาอาชีพ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ควรให้
ความส าคัญเกี่ยวกับความเป็นอยู่ด้านต่าง ๆ ของประชาชนภายในหมู่บ้านมากข้ึน ด้านคุณลักษณะ
ของผู้ใหญ่บ้านควรเป็นแบบอย่างท่ีดีให้ประชาชน ในทุกด้านรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ค าแนะน าจากประชาชนในหมู่บ้าน และด้านความพึงพอใจควรแนะน าข้ันตอนการติดต่อราชการให้
ประชาชนทราบ ขั้นตอนการขอรับการบริการจากหน่วยงานของรัฐบริการประชาชนด้วยความเอาใจใส่ 
รวดเร็ว  

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของประชาชนท่ีมี ต่อการปฏิบัติหน้าท่ี
ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลบ้านแหลม อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรีพบว่า เพศ อายุ สถานภาพ
การสมรสระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลบ้านแหลม อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ไม่แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ: ประชาชน ความพึงพอใจ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน การปฏิบัติหน้าท่ี 
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this research is 1) To study the satisfaction of the people 
towards the performance of the sub-district headman, village headman, Ban Laem 
District, Phetchaburi Province.   2) To study the problems and suggestions of people 
towards the performance of the sub-district headman, village headman, Ban Laem 
District, Phetchaburi Province.  3) To use the results of the study as a guideline to 
develop the potential of the performing duties of the sub-districts headman, village 
headman to be more efficient and able to meet the needs of the people in the area 
as much as possible by using a questionnaire collecting data from the group.  People 
in the area of Ban Laem Sub-district, Ban Laem District, Phetchaburi Province with a 
total of 289 people, by studying the level of people's satisfaction towards the 
performance of the sub-district headman, village headman, Ban Laem District, 
Phetchaburi Province in 3 aspects which are duty, feature and satisfaction to be 
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analyzed and processed with a ready-made computer program.  The statistics used 
are Percentage, Frequency, Mean and Standard Deviation.   Percentage, Frequency, 
Mean and Standard Deviation were used by t-test for the 2 groups of variables and 
using One-way ANOVA for the divided variables.  More than 2 groups were assigned 
the level of statistical significance at the 0.05 level and if any differences are found, 
tests are performed in pairs by means of LSD. The results of the research found that;  

1)  People's satisfaction towards the performance of the sub-district headman, 
village headman Ban Laem Sub-district, Ban Laem District, Phetchaburi Province from 
all aspects. The overall picture was at a high level when considering the satisfaction 
of the people for the performance of duties of the sub-district headman, village 
headman Ban Laem Sub-district, Ban Laem District Phetchaburi Province, in each 
aspect, it was found that; The overall performance of the sub-district headman and 
village headman as a whole was at a high level. The overall characteristics of the sub-
district headman, village headman as a whole was at a high level and the overall 
satisfaction level was at a high level and when considering by each aspect it was found 
that the first priority was the performance of duties, followed by the characteristics of 
the village headman and the satisfaction respectively.  

2)  Suggestions of people towards the performance of the sub-district 
headman, village headman, Ban Laem Sub-district, Ban Laem District, Phetchaburi 
Province as follows: (1) As for the performance of duties of the sub-district headman, 
village headman should give importance to vulnerable people, the underprivileged, 
the handicapped, the elderly, the low-income by coordinating the relevant 
departments to help, advice, career development to be able to help themselves that 
should focus more on various aspects of existence of the people in the village. (2) The 
characteristics of the sub-district headman, village headman should be a good role 
model for the people in all aspects, listen to people's opinions, advice from people in 
the village. (3) The satisfaction aspect should be recommended the process of 
contacting the government to inform the public procedure for requesting service from 
government agencies serve people with care and speed.  

The results of the comparison of the differences in the satisfaction of the 
people towards the duties of the sub-district headman and village headman Ban Laem 
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Sub-district, Ban Laem District, Phetchaburi, it was found that sex, age, marital status, 
educational level, occupation and income were different. The performance of duties 
of the sub-district headman, village headman, Ban Laem Sub-district, Ban Laem District, 
Phetchaburi Province is no different. 
  
Keywords: Population, Satisfaction, Turnover, The sub-district headman, Village 
headman, On duty  
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บทน า 
 

นับแต่ได้มีการปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ โดยได้แบ่งการจัด
ระเบียบการปกครองแผ่นดิน ออกเป็น 2 ส่วน คือ การปกครองส่วนกลางและการปกครอง ส่วน
ภูมิภาค ซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การปกครองอาณาเขตการปกครองอาณาเขตหรือการปกครองส่วน
ภูมิภาคนั้น มีเมืองเป็นศูนย์การบริหารมีการจัดระเบียบการปกครองภายในเมืองหนึ่ง ๆ ออกเป็น
หน่วยการปกครองรับผิดชอบลดหล่ันกันลงมา คือ แขวง ประกอบด้วย ต าบล ผู้ปกครองแขวงได้รับ
การบรรดาศักด์ิเป็น “หมื่นแขวง”ต าบล มีหัวหน้าเป็นก านัน รับบรรดาศักด์ิเป็น “พัน” หมู่บ้าน
มีหัวหน้าเป็นผู้ใหญ่บ้านลักษณะการปกครองรูปแบบต าบล หมู่บ้านนี้ได้ใช้เป็นหลักในการปกครอง 
สืบต่อเรื่อยมาในสมัยต่อมา หัวเมืองต่าง ๆ บางเมืองได้ละเลยไม่ปฏิบัติตามพระราชก าหนดกฎหมาย
ท่ีระบุไว้จนท าให้มีการละเว้นการจัดรูปการปกครอง ให้มีผู้ใหญ่บ้านในระดับหมู่บ้าน คงมีแต่พนักงาน
ระดับต าบล เรียกว่า ก านัน เท่านั้นเป็นผู้ปกครองชั้นต้น อีกทั้ง สถานการณ์บ้านเมืองในบางขณะ
ไม่เอื้ออ านวย ท าให้บางครั้งหมู่บ้านไม่มีผู้ปกครอง ประกอบกับลักษณะการจัดการปกครองก็ไม่ได้
มีระเบียบวางไว้เป็นท่ีแน่นอนแต่อย่างใด ดังนั้น ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
จึงได้ทรงพระราชด าริให้มีการฟื้นฟูการปกครองระดับหมู่บ้านขึ้นใหม่ เพราะทรงเล็งเห็นว่าการปกครอง
ระดับนี้จ าเป็นและส าคัญยิ่งในการบริหารราชการแผ่นดิน เนื่องจากเป็นหน่วยการปกครองท่ีใกล้ชิด
กับราษฎรท่ีสุด โดยได้ทรงให้มีการทดลองจัดระเบียบการปกครองต าบล หมู่บ้าน เมื่อ ร.ศ. 111 (พ.ศ. 
2435) ท่ีอ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งการจัดการปกครอง ต าบล หมู่บ้าน ใหม่นี้
มีลักษณะเปล่ียนแปลงจากเดิมคือ ราษฎรสามารถเลือกผู้ใหญ่บ้านได้เอง และก าหนดให้ผู้ใหญ่บ้าน
มีหน้าท่ีในการดูและรักษาความสงบเรียบร้อย ซึ่งส่ิงท่ีต้องการคือ ต้องการให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยดูแล
ราษฎรในหมู่บ้าน ท้องท่ี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดส่องดูแลทุกข์สุขของราษฎร นับจากนั้นมา 
จึงได้จัดระเบียบการปกครองต าบล หมู่บ้าน ตามหัวเมืองต่าง ๆ ให้เป็นแบบเดียวกันท่ัวราชอาณาจักร 
โดยตราเป็นพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี ร.ศ. 116 ขึ้น โดยประกาศใช้บังคับ เมื่อวันท่ี 22 
พฤษภาคม ร.ศ. 116 (พ.ศ. 2440) ข้อความและหลักเกณฑ์ส่วนใหญ่ของพระราชบัญญัตินี้ ได้ใช้เป็น
หลักในการปกครองของประเทศไทยเป็นต้นมา ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชการท่ี 6 ทรงได้ประกาศยกเลิกพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องท่ี ร.ศ. 116 และ
ได้ประกาศให้ใช้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี พระพุทธศักราช 2457 ขึ้นมาใช้บังคับแทน 
จนถึงทุกวันนี้ ถึงแม้ว่าจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมอีกก็ตาม แต่ก็เป็นเพียงแค่การปรับปรุงข้อความในกฎหมาย
ให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ของบ้านเมือง ซ่ึงก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นพนักงานฝ่ายปกครอง
ในระดับท้องท่ี ท่ีมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ต้ังแต่แผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และ



263262 

 

Sub-district, Ban Laem District, Phetchaburi, it was found that sex, age, marital status, 
educational level, occupation and income were different. The performance of duties 
of the sub-district headman, village headman, Ban Laem Sub-district, Ban Laem District, 
Phetchaburi Province is no different. 
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บทน า 
 

นับแต่ได้มีการปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ โดยได้แบ่งการจัด
ระเบียบการปกครองแผ่นดิน ออกเป็น 2 ส่วน คือ การปกครองส่วนกลางและการปกครอง ส่วน
ภูมิภาค ซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การปกครองอาณาเขตการปกครองอาณาเขตหรือการปกครองส่วน
ภูมิภาคนั้น มีเมืองเป็นศูนย์การบริหารมีการจัดระเบียบการปกครองภายในเมืองหนึ่ง ๆ ออกเป็น
หน่วยการปกครองรับผิดชอบลดหล่ันกันลงมา คือ แขวง ประกอบด้วย ต าบล ผู้ปกครองแขวงได้รับ
การบรรดาศักด์ิเป็น “หมื่นแขวง”ต าบล มีหัวหน้าเป็นก านัน รับบรรดาศักด์ิเป็น “พัน” หมู่บ้าน
มีหัวหน้าเป็นผู้ใหญ่บ้านลักษณะการปกครองรูปแบบต าบล หมู่บ้านนี้ได้ใช้เป็นหลักในการปกครอง 
สืบต่อเรื่อยมาในสมัยต่อมา หัวเมืองต่าง ๆ บางเมืองได้ละเลยไม่ปฏิบัติตามพระราชก าหนดกฎหมาย
ท่ีระบุไว้จนท าให้มีการละเว้นการจัดรูปการปกครอง ให้มีผู้ใหญ่บ้านในระดับหมู่บ้าน คงมีแต่พนักงาน
ระดับต าบล เรียกว่า ก านัน เท่านั้นเป็นผู้ปกครองชั้นต้น อีกทั้ง สถานการณ์บ้านเมืองในบางขณะ
ไม่เอื้ออ านวย ท าให้บางครั้งหมู่บ้านไม่มีผู้ปกครอง ประกอบกับลักษณะการจัดการปกครองก็ไม่ได้
มีระเบียบวางไว้เป็นท่ีแน่นอนแต่อย่างใด ดังนั้น ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
จึงได้ทรงพระราชด าริให้มีการฟื้นฟูการปกครองระดับหมู่บ้านขึ้นใหม่ เพราะทรงเล็งเห็นว่าการปกครอง
ระดับนี้จ าเป็นและส าคัญยิ่งในการบริหารราชการแผ่นดิน เนื่องจากเป็นหน่วยการปกครองท่ีใกล้ชิด
กับราษฎรท่ีสุด โดยได้ทรงให้มีการทดลองจัดระเบียบการปกครองต าบล หมู่บ้าน เมื่อ ร.ศ. 111 (พ.ศ. 
2435) ท่ีอ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งการจัดการปกครอง ต าบล หมู่บ้าน ใหม่นี้
มีลักษณะเปล่ียนแปลงจากเดิมคือ ราษฎรสามารถเลือกผู้ใหญ่บ้านได้เอง และก าหนดให้ผู้ใหญ่บ้าน
มีหน้าท่ีในการดูและรักษาความสงบเรียบร้อย ซึ่งส่ิงท่ีต้องการคือ ต้องการให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยดูแล
ราษฎรในหมู่บ้าน ท้องท่ี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดส่องดูแลทุกข์สุขของราษฎร นับจากนั้นมา 
จึงได้จัดระเบียบการปกครองต าบล หมู่บ้าน ตามหัวเมืองต่าง ๆ ให้เป็นแบบเดียวกันท่ัวราชอาณาจักร 
โดยตราเป็นพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี ร.ศ. 116 ขึ้น โดยประกาศใช้บังคับ เมื่อวันท่ี 22 
พฤษภาคม ร.ศ. 116 (พ.ศ. 2440) ข้อความและหลักเกณฑ์ส่วนใหญ่ของพระราชบัญญัตินี้ ได้ใช้เป็น
หลักในการปกครองของประเทศไทยเป็นต้นมา ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชการท่ี 6 ทรงได้ประกาศยกเลิกพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องท่ี ร.ศ. 116 และ
ได้ประกาศให้ใช้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี พระพุทธศักราช 2457 ขึ้นมาใช้บังคับแทน 
จนถึงทุกวันนี้ ถึงแม้ว่าจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมอีกก็ตาม แต่ก็เป็นเพียงแค่การปรับปรุงข้อความในกฎหมาย
ให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ของบ้านเมือง ซ่ึงก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นพนักงานฝ่ายปกครอง
ในระดับท้องท่ี ท่ีมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ต้ังแต่แผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และ
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สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยไม่เคยขาดตอนลง งานของฝ่ายปกครองเป็นงานดูแลทุกข์สุขของ
ประชาชน งานปกครองจึงเป็นงานท่ีมีขอบข่ายภารกิจกว้างขวาง เพราะก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ไม่เพียงแต่
ต้องรับผิดชอบงานของกระทรวงมหาดไทยเท่านั้น แต่ยังต้องรับผิดชอบงานทุกกระทรวง ทบวง กรม 
ที่น าลงไปปฏิบัติในต าบล หมู่บ้าน จากขอบข่ายภารกิจ อันกว้างขวางดังกล่าว ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
จึงต้องปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ค าส่ังมากมายหลายฉบับในการปกครองระดับต าบล หมู่บ้าน
นั้น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญในการแก้ไขปัญหา ปัดเป่าความเดือดร้อนแก่
ราษฎรและพัฒนาความเจริญให้กับท้องถ่ินในฐานะเป็นตัวกลางระหว่างรัฐบาลกับราษฎร  

บทบาทก านันผู้ใหญ่บ้านกับงาน “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” จนถึงวันนี้เป็นเวลา 129 ปี ในการท า
หน้าท่ีเป็นกลไกส าคัญในระบบการปกครองท้องท่ี เช่ือมโยง และขับเคล่ือนนโยบายของทางราชการ 
อีกท้ังเป็นตัวแทน และผู้น าพี่น้องประชาชนในต าบล หมู่บ้าน อยู่เคียงข้างคอยรับฟัง ทุกข์สุข ไกล่
เกล่ีย แก้ไขปัญหา 

ความเดือดร้อนด้วยปณิธาน “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” เพื่อประชาชนเป็นส าคัญและปัจจุบัน
สภาพสังคมไทยเปล่ียนแปลงไปตามยุคตามสมัย และมีความเป็นพลวัตรสูงก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้อง
ปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงตามภารกิจบทบาทหน้าท่ีและบริบทสังคมท่ีเปล่ียนแปลงในทุกด้าน ท้ังนี้ 
หากก านัน ผู้ใหญ่บ้านไม่ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามบทบาทหน้าท่ีและยึดประชาชนเป็นส าคัญแล้ว  
ย่อมส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนและต่อราชการ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านสามารถสร้างความพึงพอใจต่อประชาชนได้อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม การรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้านจึงเป็นส่ิงส าคัญอย่างยิ่ง เพราะจะท าให้
ได้รับทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

สืบเนื่องจากผู้ศึกษาวิจัยปฏิบัติหน้าท่ี อยู่ท่ี ท่ีว่าการอ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และ
ส่วนหนึ่งได้รับผิดชอบงานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จึงเล็งเห็นว่า ต าบลบ้านแหลม อ าเภอบ้านแหลม จังหวัด
เพชรบุรี เป็นต าบลหนึ่งซึ่งมีหมู่บ้านบางส่วนอยู่ในพื้นท่ีเทศบาลต าบลบ้านแหลม และหมู่บ้านบางส่วน
อยู่ในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหลม เป็นต าบลท่ีมีความเป็นพลวัตร กึ่งเมือง กึ่งชนบท 
มีความหลากหลายทางอาชีพ สังคม เศรษฐกิจ และช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา ต าบลบ้านแหลม เป็น
ต าบลท่ีมีผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) สูงของอ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี แต่เนื่องจากการ
บริหารจัดการภายใน หมู่บ้าน ต าบล ความเข้มแข็งภายในหมู่บ้าน ต าบล จนขณะนี้ยอดผู้ติดเช้ือไวรัส
โคโรนา (COVID-19) ได้ลดลง ดังนั้น ผู้ศึกษาวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมี
ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลบ้านแหลม อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ว่า
มีปัจจัยใดบ้างท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของประชาชน และประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติ
หน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อยู่ในระดับใด มีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อย่างไร 
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โดยผู้วิจัยคาดว่าผลการวิจัยท่ีได้จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลบ้าน
แหลม อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี
ได้มากท่ีสุด ปฏิบัติหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 
1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอ

บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
2) เพื่อศึกษาถึงปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน 

ผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
3) เพื่อน าผลการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน 

ผู้ใหญ่บ้านให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้มาก
ท่ีสุด 
 

วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยท่ีคาดว่า

จะมีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลบ้านแหลม 
อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยก าหนดตัวแปรในการศึกษา ประกอบด้วย 

ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

ต าบลบ้านแหลม อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านด้านคุณลักษณะของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และด้านความพึงพอใจ 

สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังภาพท่ี 1  
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สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยไม่เคยขาดตอนลง งานของฝ่ายปกครองเป็นงานดูแลทุกข์สุขของ
ประชาชน งานปกครองจึงเป็นงานท่ีมีขอบข่ายภารกิจกว้างขวาง เพราะก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ไม่เพียงแต่
ต้องรับผิดชอบงานของกระทรวงมหาดไทยเท่านั้น แต่ยังต้องรับผิดชอบงานทุกกระทรวง ทบวง กรม 
ที่น าลงไปปฏิบัติในต าบล หมู่บ้าน จากขอบข่ายภารกิจ อันกว้างขวางดังกล่าว ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
จึงต้องปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ค าส่ังมากมายหลายฉบับในการปกครองระดับต าบล หมู่บ้าน
นั้น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญในการแก้ไขปัญหา ปัดเป่าความเดือดร้อนแก่
ราษฎรและพัฒนาความเจริญให้กับท้องถ่ินในฐานะเป็นตัวกลางระหว่างรัฐบาลกับราษฎร  

บทบาทก านันผู้ใหญ่บ้านกับงาน “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” จนถึงวันนี้เป็นเวลา 129 ปี ในการท า
หน้าท่ีเป็นกลไกส าคัญในระบบการปกครองท้องท่ี เช่ือมโยง และขับเคล่ือนนโยบายของทางราชการ 
อีกท้ังเป็นตัวแทน และผู้น าพี่น้องประชาชนในต าบล หมู่บ้าน อยู่เคียงข้างคอยรับฟัง ทุกข์สุข ไกล่
เกล่ีย แก้ไขปัญหา 

ความเดือดร้อนด้วยปณิธาน “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” เพื่อประชาชนเป็นส าคัญและปัจจุบัน
สภาพสังคมไทยเปล่ียนแปลงไปตามยุคตามสมัย และมีความเป็นพลวัตรสูงก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้อง
ปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงตามภารกิจบทบาทหน้าท่ีและบริบทสังคมท่ีเปล่ียนแปลงในทุกด้าน ท้ังนี้ 
หากก านัน ผู้ใหญ่บ้านไม่ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามบทบาทหน้าท่ีและยึดประชาชนเป็นส าคัญแล้ว  
ย่อมส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนและต่อราชการ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านสามารถสร้างความพึงพอใจต่อประชาชนได้อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม การรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้านจึงเป็นส่ิงส าคัญอย่างยิ่ง เพราะจะท าให้
ได้รับทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

สืบเนื่องจากผู้ศึกษาวิจัยปฏิบัติหน้าท่ี อยู่ท่ี ท่ีว่าการอ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และ
ส่วนหนึ่งได้รับผิดชอบงานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จึงเล็งเห็นว่า ต าบลบ้านแหลม อ าเภอบ้านแหลม จังหวัด
เพชรบุรี เป็นต าบลหนึ่งซึ่งมีหมู่บ้านบางส่วนอยู่ในพื้นท่ีเทศบาลต าบลบ้านแหลม และหมู่บ้านบางส่วน
อยู่ในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหลม เป็นต าบลท่ีมีความเป็นพลวัตร กึ่งเมือง กึ่งชนบท 
มีความหลากหลายทางอาชีพ สังคม เศรษฐกิจ และช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา ต าบลบ้านแหลม เป็น
ต าบลท่ีมีผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) สูงของอ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี แต่เนื่องจากการ
บริหารจัดการภายใน หมู่บ้าน ต าบล ความเข้มแข็งภายในหมู่บ้าน ต าบล จนขณะนี้ยอดผู้ติดเช้ือไวรัส
โคโรนา (COVID-19) ได้ลดลง ดังนั้น ผู้ศึกษาวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมี
ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลบ้านแหลม อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ว่า
มีปัจจัยใดบ้างท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของประชาชน และประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติ
หน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อยู่ในระดับใด มีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อย่างไร 
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โดยผู้วิจัยคาดว่าผลการวิจัยท่ีได้จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลบ้าน
แหลม อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี
ได้มากท่ีสุด ปฏิบัติหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 
1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอ

บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
2) เพื่อศึกษาถึงปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน 

ผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
3) เพื่อน าผลการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน 

ผู้ใหญ่บ้านให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้มาก
ท่ีสุด 
 

วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยท่ีคาดว่า

จะมีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลบ้านแหลม 
อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยก าหนดตัวแปรในการศึกษา ประกอบด้วย 

ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

ต าบลบ้านแหลม อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านด้านคุณลักษณะของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และด้านความพึงพอใจ 

สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังภาพท่ี 1  
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ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้การศึกษาครั้งนี้ คือ 
1)  ประชาชนในพื้นท่ีต าบลบ้านแหลม อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ท่ีมีอายุ 18 ปีข้ึนไป 

รวมจ านวนประชากรท้ังหมด จ านวน 14,270 คน (สถิติทะเบียนราษฎร ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 
ส านักทะเบียนอ าเภอบ้านแหลม) 

2)   กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในพื้นท่ีต าบลบ้านแหลม อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
ท่ีมีอายุ 18 ปีข้ึนไป ก าหนดกลุ่มตัวอย่างการค านวณจากสูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1967) 
ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 389 คน และท าการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Random 
Sampling) ตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละพื้นท่ีหมู่บ้าน จ านวน 10 หมู่บ้าน เก็บรวบรวมโดยใช้
แบบสอบถาม จากนั้นน ามาประมวลผลค่าทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์เพื่อให้สอดคล้องกับ
ลักษณะของข้อมูลและตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 

1)  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้ วิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)                  
โดยน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพการสมรส 
4. ระดับการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายได้ 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลบ้าน
แหลม อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

1. ด้านการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน 
2. ด้านคุณลักษณะของผู้ใหญ่บ้าน 
3. ด้านความพึงพอใจ 

 

แนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ี 
ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีประสิทธิภาพ 

สามารถตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนในพื้นท่ี  
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2)  ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ต าบลบ้านแหลม อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
โดยน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย 

3)  ในการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลบ้านแหลม อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยใช้สถิติ t-test ส าหรับตัวแปร
ท่ีแบ่งได้ 2 กลุ่ม และใช้สถิติ One-way ANOVA ส าหรับตัวแปรท่ีแบ่งได้มากกว่า 2 กลุ่ม โดยก าหนด
ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และหากพบว่าความแตกต่างจะท าการทดสอบเป็นรายคู่ด้วย
วิธีการของ LSD 

4)  ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลบ้านแหลม อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี วิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยาย 

 
ผลการศึกษา 

 
1)  ข้อมูลทั่วไป 
 พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 มีอายุระหว่าง 41 - 

55 ปี จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 สถานภาพโสด จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 
ระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 อาชีพรับจ้าง 153 คน 
คิดเป็นร้อยละ 39.00 และรายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00  

2) สรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลบ้านแหลม อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

 พบว่า ด้านการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้าน
คุณลักษณะของผู้ใหญ่บ้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และด้านความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ล าดับแรกคือด้านการปฏิบัติหน้าท่ี รองลงมาคือด้าน
คุณลักษณะของผู้ใหญ่บ้าน และด้านความพึงพอใจ ตามล าดับ และข้อเสนอแนะของประชาชนต่อ
การปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลบ้านแหลม อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ดังนี้ ด้าน
การปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ควรให้ความส าคัญของประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส 
คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อยโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ ค าแนะน า 
การพัฒนาอาชีพ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับความเป็นอยู่ด้านต่าง ๆ 
ของประชาชนภายในหมู่บ้านมากขึ้น ด้านคุณลักษณะของผู้ใหญ่บ้านควรเป็นแบบอย่างท่ีดีให้ประชาชน 
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ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 389 คน และท าการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Random 
Sampling) ตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละพื้นท่ีหมู่บ้าน จ านวน 10 หมู่บ้าน เก็บรวบรวมโดยใช้
แบบสอบถาม จากนั้นน ามาประมวลผลค่าทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์เพื่อให้สอดคล้องกับ
ลักษณะของข้อมูลและตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 

1)  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้ วิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)                  
โดยน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพการสมรส 
4. ระดับการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายได้ 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลบ้าน
แหลม อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

1. ด้านการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน 
2. ด้านคุณลักษณะของผู้ใหญ่บ้าน 
3. ด้านความพึงพอใจ 

 

แนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ี 
ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีประสิทธิภาพ 

สามารถตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนในพื้นท่ี  
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2)  ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ต าบลบ้านแหลม อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
โดยน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย 

3)  ในการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลบ้านแหลม อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยใช้สถิติ t-test ส าหรับตัวแปร
ท่ีแบ่งได้ 2 กลุ่ม และใช้สถิติ One-way ANOVA ส าหรับตัวแปรท่ีแบ่งได้มากกว่า 2 กลุ่ม โดยก าหนด
ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และหากพบว่าความแตกต่างจะท าการทดสอบเป็นรายคู่ด้วย
วิธีการของ LSD 

4)  ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลบ้านแหลม อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี วิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยาย 

 
ผลการศึกษา 

 
1)  ข้อมูลทั่วไป 
 พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 มีอายุระหว่าง 41 - 

55 ปี จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 สถานภาพโสด จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 
ระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 อาชีพรับจ้าง 153 คน 
คิดเป็นร้อยละ 39.00 และรายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00  

2) สรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลบ้านแหลม อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

 พบว่า ด้านการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้าน
คุณลักษณะของผู้ใหญ่บ้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และด้านความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ล าดับแรกคือด้านการปฏิบัติหน้าท่ี รองลงมาคือด้าน
คุณลักษณะของผู้ใหญ่บ้าน และด้านความพึงพอใจ ตามล าดับ และข้อเสนอแนะของประชาชนต่อ
การปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลบ้านแหลม อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ดังนี้ ด้าน
การปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ควรให้ความส าคัญของประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส 
คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อยโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ ค าแนะน า 
การพัฒนาอาชีพ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับความเป็นอยู่ด้านต่าง ๆ 
ของประชาชนภายในหมู่บ้านมากขึ้น ด้านคุณลักษณะของผู้ใหญ่บ้านควรเป็นแบบอย่างท่ีดีให้ประชาชน 
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ในทุกด้านรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ค าแนะน า จากประชาชนในหมู่บ้าน และด้านความพึงพอใจ
ควรแนะน าขั้นตอนการติดต่อราชการให้ประชาชนทราบ ขั้นตอนการขอรับการบริการจากหน่วยงาน
ของรัฐบริการประชาชนด้วยความเอาใจใส่ รวดเร็ว  

3)  สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน
ต าบลบ้านแหลม อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

 พบว่า ตัวแปรด้านลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ ท่ีต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ต าบลบ้านแหลม อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ด้านการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ด้าน
คุณลักษณะของก านัน ผู้ใหญ่บ้านและด้านความพึงพอใจ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 

 
สรุปผลการศึกษาอภิปรายและข้อเสนอแนะ 

 
1) ระดับความพึงพอใจ ของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต าบล 

บ้านแหลม อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน 

ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลบ้านแหลม อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี พบว่าประชาชนในเขตพื้นท่ีการปกครอง 
ท้ัง 10 หมู่บ้าน มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลบ้านแหลม 
อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ท้ัง 3 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน 
พบว่า   

 ด้านการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ล าดับแรก คือ ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยสาธารณะอันมีมาโดยฉุกเฉิน
รองลงมาคือ การไกล่เกล่ียประนีประนอมการแจ้งข่าวสารนโยบายการให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ 
ของหน่วยงานราชการ และด้านการป้องกันบ่อนการพนัน และแหล่งอบายมุข ตามล าดับ 

 ด้านคุณลักษณะของก านัน ผู้ใหญ่บ้านภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่าล าดับแรกคือมีภาวะผู้น า อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มีหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม 
จริยธรรม ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ และความประพฤติไม่เป็นผู้มีอิทธิพล 
หรือช่ือเสียในทางพาลหรือทางทุจริต ตามล าดับ 

 ด้านความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ล าดับแรกคือ ด้าน
การรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านและการป้องกันภัยพิบัติต่าง ๆ รองลงมา คือด้านการประสาน
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หรืออ านวยความสะดวกแก่ราษฎรในหมู่บ้านในการติดต่อหรือบริการกับส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ 
บริการประชาชนด้วยความเอาใจใส่ รวดเร็ว และด้านการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ความรัก
สามัคคีให้เกิดในหมู่บ้านตามล าดับ 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ล าดับแรกคือด้านการปฏิบัติหน้าท่ี รองลงมาคือด้าน
คุณลักษณะของผู้ใหญ่บ้านและด้านความพึงพอใจตามล าดับ 

 ข้อเสนอแนะของประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลบ้านแหลม 
อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

 (1) ด้านการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
  (1.1)  ต้องการให้ความส าคัญของประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ 

ผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อย และประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้ความช่วยเหลือ ค าแนะน า การพัฒนา
อาชีพ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้  

  (1.2)  ต้องการให้ความส าคัญเกี่ยวกับความเป็นอยู่ด้านต่าง ๆ ของประชาชนภายใน
หมู่บ้านมากขึ้น 

 (2) ด้านคุณลักษณะของ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
  (2.1)  ควรเป็นแบบอย่างท่ีดีให้ประชาชน ในทุกด้าน 
  (2.2)  ต้องการให้รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ค าแนะน า จากประชาชนใน

หมู่บ้าน 
 (3) ด้านความพึงพอใจ 
  (3.1) ต้องการให้แนะน าขั้นตอนการติดต่อราชการให้ประชาชนทราบ ขั้นตอนการขอรับ

การบริการจากหน่วยงานของรัฐ 
  (3.2) ต้องการให้บริการประชาชนด้วยความเอาใจใส่ รวดเร็ว  
 อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 ด้านการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อพบว่า ล าดับแรกคือ ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยสาธารณะอันมีมาโดยฉุกเฉิน 
เนื่องจากก านัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ปกครองท้องท่ีท่ีใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นท่ีการปกครองของตนเอง
มากท่ีสุด จึงส่งผลให้เมื่อประชาชนประสบภัยสาธารณะอันมีมาโดยฉุกเฉินในพื้นท่ี ซึ่งได้แก่ อุทกภัย 
วาตภัย อัคคีภัย โรคลัมปีสกิน และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
จึงเป็นผู้ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ในล าดับแรก เช่น กรณีเกิดวาตภัย บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย
ไม่มากจะรีบให้ความช่วยเหลือโดยการช่วยซ่อมแซม หากได้รับความเสียหายรุนแรงจะประสาน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ช่วยเหลือต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ปัจจุบันกับโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้ความช่วยเหลือจากก านัน ผู้ใหญ่บ้านมาก 
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ในทุกด้านรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ค าแนะน า จากประชาชนในหมู่บ้าน และด้านความพึงพอใจ
ควรแนะน าขั้นตอนการติดต่อราชการให้ประชาชนทราบ ขั้นตอนการขอรับการบริการจากหน่วยงาน
ของรัฐบริการประชาชนด้วยความเอาใจใส่ รวดเร็ว  

3)  สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน
ต าบลบ้านแหลม อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

 พบว่า ตัวแปรด้านลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ ท่ีต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ต าบลบ้านแหลม อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ด้านการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ด้าน
คุณลักษณะของก านัน ผู้ใหญ่บ้านและด้านความพึงพอใจ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 

 
สรุปผลการศึกษาอภิปรายและข้อเสนอแนะ 

 
1) ระดับความพึงพอใจ ของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต าบล 

บ้านแหลม อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน 

ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลบ้านแหลม อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี พบว่าประชาชนในเขตพื้นท่ีการปกครอง 
ท้ัง 10 หมู่บ้าน มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลบ้านแหลม 
อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ท้ัง 3 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน 
พบว่า   

 ด้านการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ล าดับแรก คือ ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยสาธารณะอันมีมาโดยฉุกเฉิน
รองลงมาคือ การไกล่เกล่ียประนีประนอมการแจ้งข่าวสารนโยบายการให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ 
ของหน่วยงานราชการ และด้านการป้องกันบ่อนการพนัน และแหล่งอบายมุข ตามล าดับ 

 ด้านคุณลักษณะของก านัน ผู้ใหญ่บ้านภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่าล าดับแรกคือมีภาวะผู้น า อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มีหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม 
จริยธรรม ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ และความประพฤติไม่เป็นผู้มีอิทธิพล 
หรือช่ือเสียในทางพาลหรือทางทุจริต ตามล าดับ 

 ด้านความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ล าดับแรกคือ ด้าน
การรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านและการป้องกันภัยพิบัติต่าง ๆ รองลงมา คือด้านการประสาน
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หรืออ านวยความสะดวกแก่ราษฎรในหมู่บ้านในการติดต่อหรือบริการกับส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ 
บริการประชาชนด้วยความเอาใจใส่ รวดเร็ว และด้านการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ความรัก
สามัคคีให้เกิดในหมู่บ้านตามล าดับ 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ล าดับแรกคือด้านการปฏิบัติหน้าท่ี รองลงมาคือด้าน
คุณลักษณะของผู้ใหญ่บ้านและด้านความพึงพอใจตามล าดับ 

 ข้อเสนอแนะของประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลบ้านแหลม 
อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

 (1) ด้านการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
  (1.1)  ต้องการให้ความส าคัญของประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ 

ผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อย และประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ ค าแนะน า การพัฒนา
อาชีพ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้  

  (1.2)  ต้องการให้ความส าคัญเกี่ยวกับความเป็นอยู่ด้านต่าง ๆ ของประชาชนภายใน
หมู่บ้านมากขึ้น 

 (2) ด้านคุณลักษณะของ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
  (2.1)  ควรเป็นแบบอย่างท่ีดีให้ประชาชน ในทุกด้าน 
  (2.2)  ต้องการให้รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ค าแนะน า จากประชาชนใน

หมู่บ้าน 
 (3) ด้านความพึงพอใจ 
  (3.1) ต้องการให้แนะน าขั้นตอนการติดต่อราชการให้ประชาชนทราบ ขั้นตอนการขอรับ

การบริการจากหน่วยงานของรัฐ 
  (3.2) ต้องการให้บริการประชาชนด้วยความเอาใจใส่ รวดเร็ว  
 อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 ด้านการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อพบว่า ล าดับแรกคือ ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยสาธารณะอันมีมาโดยฉุกเฉิน 
เนื่องจากก านัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ปกครองท้องท่ีท่ีใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นท่ีการปกครองของตนเอง
มากท่ีสุด จึงส่งผลให้เมื่อประชาชนประสบภัยสาธารณะอันมีมาโดยฉุกเฉินในพื้นท่ี ซึ่งได้แก่ อุทกภัย 
วาตภัย อัคคีภัย โรคลัมปีสกิน และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
จึงเป็นผู้ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ในล าดับแรก เช่น กรณีเกิดวาตภัย บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย
ไม่มากจะรีบให้ความช่วยเหลือโดยการช่วยซ่อมแซม หากได้รับความเสียหายรุนแรงจะประสาน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ช่วยเหลือต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ปัจจุบันกับโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้ความช่วยเหลือจากก านัน ผู้ใหญ่บ้านมาก 
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เนื่องจากต าบลบ้านแหลม เป็นต าบลท่ีมีจ านวนผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มากท่ีสุด ใน
พื้นท่ีอ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหลายคน หลายครัวเรือน ต้อง
เข้าโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัว และต้องกักตัวหลังจากออกจากโรงพยาบาล อีกท้ัง ผู้สัมผัสเส่ียงสูงใน
ครัวเรือนต้องกักตัวเช่นกัน เนื่องจากประชาชนในต าบลบ้านแหลมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างจึง
ส่งผลให้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จึงมีหน้าท่ีช่วยเหลือผู้ได้รับ
ความเดือดร้อน ประสานความช่วยเหลือและน าความช่วยเหลือจากส่วนราชการต่าง ๆ ให้แก่ผู้ได้รับ
ความเดือดร้อน เช่น ถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย รองลงมาคือ การไกล่เกล่ียประนีประนอม 
การแจ้งข่าวสารนโยบายการให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการเนื่องจากต าบลบ้าน
แหลม ประชาชนประกอบอาชีพหลากหลายอาชีพ และสังคมมีความหลากหลาย เมื่อเกิดปัญหาใน
พื้นท่ี ก านัน ผู้ใหญ่บ้านจึงเป็นผู้ไกล่เกล่ียประนีประนอมในเบื้องต้น ในรูปแบบของคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หากไม่สามารถไกล่เกล่ียประนีประนอมได้ จึงรายงานให้ศูนย์ด ารงอ าเภอทราบเพื่อประสาน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไกล่เกล่ียประนีประนอมให้ประชาชนต่อไป ส าหรับการแจ้งข่าวสารนโยบายการให้
ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ ประชาชนได้รับการแจ้งข่าวสารนโยบายการให้
ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ จากก านัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นล าดับแรก ท่ีลงพื้นท่ีเพื่อ
แจ้งข่าวสารให้ประชาชนทราบถึงบ้าน อีกส่วนหนึ่งจากการประกาศเสียงตามสายและด้านการป้องกัน
บ่อนการพนัน และแหล่งอบายมุข โดยประชาชนแจ้งแหล่งมั่วสุมต่าง ๆ ผ่านก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อ
เข้าตักเตือนในเบื้องต้น และแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
มาลัย ด าเนตร (2563, น. 60) ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบัติหน้าท่ี
ของก านันผู้ใหญ่บ้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึง
พอใจ ด้านการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อยู่ในระดับมาก 

 ด้านคุณลักษณะของก านัน ผู้ใหญ่บ้านภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ล าดับแรกคือ มีภาวะผู้น า อยู่ในระดับมาก มีความรับผิดชอบ เอาใจใส่ อุทิศตน สามารถชักจูง
ประชาชนไปในทางท่ีดี สามารถเป็นท่ีปรึกษาหรือเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับประชาชน สามารถบริหาร
ความขัดแย้งท่ีเกิดจากกระบวนการท างานในพื้นท่ีได้ มีความเสียสละมีความรอบรู้  มีทักษะ 
ประสบการณ์ ตัดสินใจท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ รองลงมาคือ มีหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม 
จริยธรรมปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ 
สุจริต มีจิตส านึก และความประพฤติไม่เป็นผู้มีอิทธิพล หรือช่ือเสียในทางพาลหรือทางทุจริต วางตน
เหมาะสมและการควบคุมอารมณ์ซึ่งสอดคล้องกับ มาลัย ด าเนตร (2563) พบว่าความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ ด้านคุณลักษณะของก านัน ผู้ใหญ่บ้านอยู่ในระดับมาก 

271 

 

 ด้านความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ล าดับแรก คือ ด้าน
การรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านและการป้องกันภัยพิบัติต่าง ๆ หมู่บ้านมีการจัดต้ังชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตรวจตราบุคคลแปลกหน้า ตรวจอาวุธ ยานพาหนะ ส่ิงผิดกฎหมาย 
เพื่อให้หมู่บ้านปลอดจากอาชญากรรม หรือแหล่งอบายมุข มีการจัดต้ังเครือข่ายข่าวครอบคลุมทุก
คุ้มบ้านในการป้องกันเหตุร้าย ป้องกันเหตุการณ์ท่ีกระทบความมั่นคงของชาติ การก่อการร้าย การก่อ
อาชญากรรม หมู่บ้านมีการจัดต้ังชุดปฏิบัติการประจ าหมู่บ้านเพื่อเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ อุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นในหมู่บ้าน เช่น ชุด อปพร. เยาวชนอาสา อาสาสมัครกู้ภัย 
หรือจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือหมู่บ้าน รองลงมา คือด้านการประสานหรืออ านวยความ
สะดวกแก่ราษฎรในหมู่บ้านในการติดต่อหรือบริการกับส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ ประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการขอรับการบริการจากหน่วยงานของรัฐผ่านช่องทางหรือส่ือต่าง ๆ ในพื้นท่ี เช่น หอกระจาย
ข่าว เสียงตามสาย วิทยุชุมชนและด้านการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ความรัก สามัคคีให้เกิดใน
หมู่บ้านมีการจัดกิจกรรมสร้างความรักความสามัคคี ปรองดองระหว่างประชาชนในหมู่บ้านให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในกิจกรรม เช่น กิจกรรมงานบุญประเพณี กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน ในรูปแบบต่าง  ๆ 
กิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน ซึ่งสอดคล้องกับมาลัย ด าเนตร (2563, น. 60) ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจด้านความพึงพอใจของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อยู่ในระดับมาก 

2)  เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่ มี ต่อการปฏิบั ติหน้า ท่ีของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลบ้านแหลม อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

 ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลบ้านแหลม 
อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เป็นการน าข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างมาทดสอบหาความแตกต่าง
เกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลบ้านแหลม 
อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นการทดสอบสมมุติฐานการวิจัยพบว่า ประชาชนต าบลบ้านแหลม 
อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ท่ีมี เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการการศึกษา อาชีพ และ 
รายได้ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลบ้านแหลม อ าเภอ
บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ว่า เพศ อายุ สถานภาพการสมรส 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ท่ีต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลบ้านแหลม อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ไม่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ 
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เนื่องจากต าบลบ้านแหลม เป็นต าบลท่ีมีจ านวนผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มากท่ีสุด ใน
พื้นท่ีอ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหลายคน หลายครัวเรือน ต้อง
เข้าโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัว และต้องกักตัวหลังจากออกจากโรงพยาบาล อีกท้ัง ผู้สัมผัสเส่ียงสูงใน
ครัวเรือนต้องกักตัวเช่นกัน เนื่องจากประชาชนในต าบลบ้านแหลมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างจึง
ส่งผลให้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จึงมีหน้าท่ีช่วยเหลือผู้ได้รับ
ความเดือดร้อน ประสานความช่วยเหลือและน าความช่วยเหลือจากส่วนราชการต่าง ๆ ให้แก่ผู้ได้รับ
ความเดือดร้อน เช่น ถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย รองลงมาคือ การไกล่เกล่ียประนีประนอม 
การแจ้งข่าวสารนโยบายการให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการเนื่องจากต าบลบ้าน
แหลม ประชาชนประกอบอาชีพหลากหลายอาชีพ และสังคมมีความหลากหลาย เมื่อเกิดปัญหาใน
พื้นท่ี ก านัน ผู้ใหญ่บ้านจึงเป็นผู้ไกล่เกล่ียประนีประนอมในเบ้ืองต้น ในรูปแบบของคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หากไม่สามารถไกล่เกล่ียประนีประนอมได้ จึงรายงานให้ศูนย์ด ารงอ าเภอทราบเพื่อประสาน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไกล่เกล่ียประนีประนอมให้ประชาชนต่อไป ส าหรับการแจ้งข่าวสารนโยบายการให้
ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ ประชาชนได้รับการแจ้งข่าวสารนโยบายการให้
ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ จากก านัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นล าดับแรก ท่ีลงพื้นท่ีเพื่อ
แจ้งข่าวสารให้ประชาชนทราบถึงบ้าน อีกส่วนหนึ่งจากการประกาศเสียงตามสายและด้านการป้องกัน
บ่อนการพนัน และแหล่งอบายมุข โดยประชาชนแจ้งแหล่งมั่วสุมต่าง ๆ ผ่านก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อ
เข้าตักเตือนในเบื้องต้น และแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
มาลัย ด าเนตร (2563, น. 60) ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบัติหน้าท่ี
ของก านันผู้ใหญ่บ้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึง
พอใจ ด้านการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อยู่ในระดับมาก 

 ด้านคุณลักษณะของก านัน ผู้ใหญ่บ้านภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ล าดับแรกคือ มีภาวะผู้น า อยู่ในระดับมาก มีความรับผิดชอบ เอาใจใส่ อุทิศตน สามารถชักจูง
ประชาชนไปในทางท่ีดี สามารถเป็นท่ีปรึกษาหรือเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับประชาชน สามารถบริหาร
ความขัดแย้งท่ีเกิดจากกระบวนการท างานในพื้นท่ีได้ มีความเสียสละมีความรอบรู้  มีทักษะ 
ประสบการณ์ ตัดสินใจท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ รองลงมาคือ มีหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม 
จริยธรรมปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ 
สุจริต มีจิตส านึก และความประพฤติไม่เป็นผู้มีอิทธิพล หรือช่ือเสียในทางพาลหรือทางทุจริต วางตน
เหมาะสมและการควบคุมอารมณ์ซึ่งสอดคล้องกับ มาลัย ด าเนตร (2563) พบว่าความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ ด้านคุณลักษณะของก านัน ผู้ใหญ่บ้านอยู่ในระดับมาก 
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 ด้านความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ล าดับแรก คือ ด้าน
การรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านและการป้องกันภัยพิบัติต่าง ๆ หมู่บ้านมีการจัดต้ังชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตรวจตราบุคคลแปลกหน้า ตรวจอาวุธ ยานพาหนะ ส่ิงผิดกฎหมาย 
เพื่อให้หมู่บ้านปลอดจากอาชญากรรม หรือแหล่งอบายมุข มีการจัดต้ังเครือข่ายข่าวครอบคลุมทุก
คุ้มบ้านในการป้องกันเหตุร้าย ป้องกันเหตุการณ์ท่ีกระทบความมั่นคงของชาติ การก่อการร้าย การก่อ
อาชญากรรม หมู่บ้านมีการจัดต้ังชุดปฏิบัติการประจ าหมู่บ้านเพื่อเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ อุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นในหมู่บ้าน เช่น ชุด อปพร. เยาวชนอาสา อาสาสมัครกู้ภัย 
หรือจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือหมู่บ้าน รองลงมา คือด้านการประสานหรืออ านวยความ
สะดวกแก่ราษฎรในหมู่บ้านในการติดต่อหรือบริการกับส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ ประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการขอรับการบริการจากหน่วยงานของรัฐผ่านช่องทางหรือส่ือต่าง ๆ ในพื้นท่ี เช่น หอกระจาย
ข่าว เสียงตามสาย วิทยุชุมชนและด้านการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ความรัก สามัคคีให้เกิดใน
หมู่บ้านมีการจัดกิจกรรมสร้างความรักความสามัคคี ปรองดองระหว่างประชาชนในหมู่บ้านให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในกิจกรรม เช่น กิจกรรมงานบุญประเพณี กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน ในรูปแบบต่าง  ๆ 
กิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน ซึ่งสอดคล้องกับมาลัย ด าเนตร (2563, น. 60) ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจด้านความพึงพอใจของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อยู่ในระดับมาก 

2)  เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่ มี ต่อการปฏิบั ติหน้าที่ของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลบ้านแหลม อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

 ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลบ้านแหลม 
อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เป็นการน าข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างมาทดสอบหาความแตกต่าง
เกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลบ้านแหลม 
อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นการทดสอบสมมุติฐานการวิจัยพบว่า ประชาชนต าบลบ้านแหลม 
อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ท่ีมี เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการการศึกษา อาชีพ และ 
รายได้ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลบ้านแหลม อ าเภอ
บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ว่า เพศ อายุ สถานภาพการสมรส 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ท่ีต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลบ้านแหลม อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ไม่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ 
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ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
  

ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
1)  ต้องการให้ความส าคัญของประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุผู้มี

รายได้น้อย และประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ ค าแนะน า การพัฒนาอาชีพ เพื่อให้
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 

2)  ต้องการให้ความส าคัญเกี่ยวกับความเป็นอยู่ด้านต่าง ๆ ของประชาชนภายในหมู่บ้าน
มากขึ้น 

ด้านคุณลักษณะของผู้ใหญ่บ้าน 
1)  ควรเป็นแบบอย่างท่ีดีให้ประชาชน ในทุกด้าน 
2)  ต้องการให้รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ค าแนะน า จากประชาชนในหมู่บ้าน 
ด้านความพึงพอใจ 
1)  ต้องการให้แนะน าข้ันตอนการติดต่อราชการให้ประชาชนทราบ ขั้นตอนการขอรับการ

บริการจากหน่วยงานของรัฐ 
2)  ต้องการให้บริการประชาชนด้วยความเอาใจใส่ รวดเร็ว  

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 

 
1)  ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหา และอุปสรรคในการศึกษาความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
2)  ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ท่ีสามารถส่งผลต่อระดับความพึงพอใจเพื่อน ามาเป็น

แนวทางในการพัฒนาความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต่อไป 
3)  การศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพควบคู่ไปด้วย เพื่อให้ได้รายละเอียด

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ชัดเจน
มากยิ่งขึ้น 
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ความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนต่อโครงการคนละครึ่ง

และโครงการ ม.33 เรารักกัน กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต 
 

บุรินทร์ กิติสังขธนิต * 
 

บทคัดย่อ 
 

จังหวัดภูเก็ตถือเป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคัญของประเทศไทยทางภาคใต้เป็นจังหวัดเดียวท่ีมี
สภาพเป็นเกาะได้รับสมญานามว่า ไข่มุกอันดามัน โดยรายได้หลักของคนในพื้นท่ีมาจากอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียว ข้อมูลปี 2561 มีนักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในจังหวัดภูเก็ตท้ังส้ิน จ านวน 
14,409,212 คน เป็นคนไทย จ านวน 4,057,904 คน เป็นชาวต่างชาต ิจ านวน 10,351,308 คน 
สร้างรายได้ให้แก่ประเทศสูงถึง 449,100.73 ล้านบาท ต่อมาในปี 2562 ได้มีการระบาดของไวรัส
โคโรนา (COVID-19) รัฐบาลได้ออกมาตรการคุมเข้ม โดยการล็อกดาวน์ประเทศ ส่งผลให้นักท่องเท่ียว
ไม่สามารถเดินทางมาท่องเท่ียว รายได้ในจังหวัดภูเก็ตจึงลดลงทันที ภาครัฐเองได้ออกมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจมาหลากหลายโครงการ โดยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเรื่อง ศึกษาความคิดเห็นและ
พฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนจังหวัดภูเก็ตต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยโครงการคนละครึ่ง
และโครงการ ม.33 เรารักกัน  

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนใน
จังหวัดภูเก็ตต่อโครงการคนละครึ่งและโครงการ ม.33 เรารักกัน 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่าย
ของประชาชนใจจังหวัดภูเก็ตต่อโครงการคนละครึ่งและโครงการ ม.33 เรารักกัน 3) เพื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นต่อโครงการคนละครึ่งและโครงการ ม.33 เรารักกัน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของ
ประชาชนในเขตจังหวัดภูเก็ต และ 4) เพื่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ให้ตรงเป้าหมายและเข้าถึงความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วงของการระบาด
ของไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

ผลการศึกษาพบว่า  
1)  ข้อมูลพื้นฐานประชากรท่ีศึกษาคือ ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต จ านวน 400 คน พบว่า 

เพศ กลุ่มตัวอย่างท่ีมากท่ีสุดเป็นเพศหญิงร้อยละ 69.75 และเป็นเพศชายร้อยละ 30.25 ระดับอายุ

                                                     
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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จังหวัดภูเก็ตถือเป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคัญของประเทศไทยทางภาคใต้เป็นจังหวัดเดียวท่ีมี
สภาพเป็นเกาะได้รับสมญานามว่า ไข่มุกอันดามัน โดยรายได้หลักของคนในพื้นท่ีมาจากอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียว ข้อมูลปี 2561 มีนักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในจังหวัดภูเก็ตท้ังส้ิน จ านวน 
14,409,212 คน เป็นคนไทย จ านวน 4,057,904 คน เป็นชาวต่างชาต ิจ านวน 10,351,308 คน 
สร้างรายได้ให้แก่ประเทศสูงถึง 449,100.73 ล้านบาท ต่อมาในปี 2562 ได้มีการระบาดของไวรัส
โคโรนา (COVID-19) รัฐบาลได้ออกมาตรการคุมเข้ม โดยการล็อกดาวน์ประเทศ ส่งผลให้นักท่องเท่ียว
ไม่สามารถเดินทางมาท่องเท่ียว รายได้ในจังหวัดภูเก็ตจึงลดลงทันที ภาครัฐเองได้ออกมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจมาหลากหลายโครงการ โดยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเรื่อง ศึกษาความคิดเห็นและ
พฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนจังหวัดภูเก็ตต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยโครงการคนละครึ่ง
และโครงการ ม.33 เรารักกัน  

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนใน
จังหวัดภูเก็ตต่อโครงการคนละครึ่งและโครงการ ม.33 เรารักกัน 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่าย
ของประชาชนใจจังหวัดภูเก็ตต่อโครงการคนละครึ่งและโครงการ ม.33 เรารักกัน 3) เพื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นต่อโครงการคนละครึ่งและโครงการ ม.33 เรารักกัน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของ
ประชาชนในเขตจังหวัดภูเก็ต และ 4) เพื่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ให้ตรงเป้าหมายและเข้าถึงความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วงของการระบาด
ของไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

ผลการศึกษาพบว่า  
1)  ข้อมูลพื้นฐานประชากรท่ีศึกษาคือ ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต จ านวน 400 คน พบว่า 

เพศ กลุ่มตัวอย่างท่ีมากท่ีสุดเป็นเพศหญิงร้อยละ 69.75 และเป็นเพศชายร้อยละ 30.25 ระดับอายุ
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จังหวัดภูเก็ตถือเป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคัญของประเทศไทยทางภาคใต้เป็นจังหวัดเดียวท่ีมี
สภาพเป็นเกาะได้รับสมญานามว่า ไข่มุกอันดามัน โดยรายได้หลักของคนในพื้นท่ีมาจากอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียว ข้อมูลปี 2561 มีนักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในจังหวัดภูเก็ตท้ังส้ิน จ านวน 
14,409,212 คน เป็นคนไทย จ านวน 4,057,904 คน เป็นชาวต่างชาติ จ านวน 10,351,308 คน 
สร้างรายได้ให้แก่ประเทศสูงถึง 449,100.73 ล้านบาท ต่อมาในปี 2562 ได้มีการระบาดของไวรัส
โคโรนา (COVID-19) รัฐบาลได้ออกมาตรการคุมเข้ม โดยการล็อกดาวน์ประเทศ ส่งผลให้นักท่องเท่ียว
ไม่สามารถเดินทางมาท่องเท่ียว รายได้ในจังหวัดภูเก็ตจึงลดลงทันที ภาครัฐเองได้ออกมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจมาหลากหลายโครงการ โดยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเรื่อง ศึกษาความคิดเห็นและ
พฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนจังหวัดภูเก็ตต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยโครงการคนละครึ่ง
และโครงการ ม.33 เรารักกัน  

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนใน
จังหวัดภูเก็ตต่อโครงการคนละครึ่งและโครงการ ม.33 เรารักกัน 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่าย
ของประชาชนใจจังหวัดภูเก็ตต่อโครงการคนละครึ่งและโครงการ ม.33 เรารักกัน 3) เพื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นต่อโครงการคนละครึ่งและโครงการ ม.33 เรารักกัน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของ
ประชาชนในเขตจังหวัดภูเก็ต และ 4) เพื่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ให้ตรงเป้าหมายและเข้าถึงความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วงของการระบาด
ของไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

ผลการศึกษาพบว่า  
1)  ข้อมูลพื้นฐานประชากรท่ีศึกษาคือ ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต จ านวน 400 คน พบว่า 

เพศ กลุ่มตัวอย่างท่ีมากท่ีสุดเป็นเพศหญิงร้อยละ 69.75 และเป็นเพศชายร้อยละ 30.25 ระดับอายุ
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บทคัดย่อ 
 

จังหวัดภูเก็ตถือเป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคัญของประเทศไทยทางภาคใต้เป็นจังหวัดเดียวท่ีมี
สภาพเป็นเกาะได้รับสมญานามว่า ไข่มุกอันดามัน โดยรายได้หลักของคนในพื้นท่ีมาจากอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียว ข้อมูลปี 2561 มีนักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในจังหวัดภูเก็ตท้ังส้ิน จ านวน 
14,409,212 คน เป็นคนไทย จ านวน 4,057,904 คน เป็นชาวต่างชาต ิจ านวน 10,351,308 คน 
สร้างรายได้ให้แก่ประเทศสูงถึง 449,100.73 ล้านบาท ต่อมาในปี 2562 ได้มีการระบาดของไวรัส
โคโรนา (COVID-19) รัฐบาลได้ออกมาตรการคุมเข้ม โดยการล็อกดาวน์ประเทศ ส่งผลให้นักท่องเท่ียว
ไม่สามารถเดินทางมาท่องเท่ียว รายได้ในจังหวัดภูเก็ตจึงลดลงทันที ภาครัฐเองได้ออกมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจมาหลากหลายโครงการ โดยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเรื่อง ศึกษาความคิดเห็นและ
พฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนจังหวัดภูเก็ตต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยโครงการคนละครึ่ง
และโครงการ ม.33 เรารักกัน  

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนใน
จังหวัดภูเก็ตต่อโครงการคนละครึ่งและโครงการ ม.33 เรารักกัน 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่าย
ของประชาชนใจจังหวัดภูเก็ตต่อโครงการคนละครึ่งและโครงการ ม.33 เรารักกัน 3) เพื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นต่อโครงการคนละครึ่งและโครงการ ม.33 เรารักกัน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของ
ประชาชนในเขตจังหวัดภูเก็ต และ 4) เพื่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ให้ตรงเป้าหมายและเข้าถึงความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วงของการระบาด
ของไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

ผลการศึกษาพบว่า  
1)  ข้อมูลพื้นฐานประชากรท่ีศึกษาคือ ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต จ านวน 400 คน พบว่า 

เพศ กลุ่มตัวอย่างท่ีมากท่ีสุดเป็นเพศหญิงร้อยละ 69.75 และเป็นเพศชายร้อยละ 30.25 ระดับอายุ

                                                     
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมากท่ีสุดเป็นกลุ่มอายุ 30 - 39 ปี ร้อยละ 52.25 สถานภาพ
ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดคือ สถานภาพโสด ร้อยละ 55.25 ประเภท
ของท่ีพักอาศัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมากสุด คือสถานะเจ้าของบ้าน ร้อยละ 45.25 ระดับการศึกษา 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมากท่ีสุดมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 70 อาชีพ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนมากมีอาชีพ ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท ร้อยละ 64 ระยะเวลาในการท างาน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีระยะการท างานมากท่ีสุดอยู่ในช่วงต่ ากว่า 5 ปี ร้อยละ 35.50 รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีช่วง 10,001 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.75  

2)  ความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดภูเก็ต โครงการคนละครึ่ง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กัน 
ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระดับรายได้ อาชีพ ระยะเวลาการท างาน ส่วนปัจจัยท่ีไม่มี
ความสัมพันธ์ต่อความคิดเห็นของประชาชน ได้แก่ ระยะเวลาการท างาน ส่วนโครงการ ม.33 เรารักกัน 
ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ ระยะเวลาท างาน ส่วนปัจจัย
ท่ีไม่มีความสัมพันธ์ต่อความคิดเห็นของประชาชน ได้แก่ ระดับรายได้ โดยภาพรวมความคิดเห็นของ
ประชาชนอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

3)  พฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนจังหวัดภูเก็ต  โครงการคนละครึ่ง ปัจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ์กัน ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระดับรายได้ ระยะเวลาท างาน ส่วนปัจจัยท่ี
ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความคิดเห็นของประชาชน ได้แก่ อาชีพ โครงการ ม .33 เรารักกัน ปัจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ์กัน ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระดับรายได้ อาชีพ ระยะเวลาท างาน 
ภาพรวมความถ่ีใช้สอย แบ่งตามประเภทร้านค้า สินค้าและบริการ เฉล่ีย 2 - 3 วัน/สัปดาห์ 
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการใช้จ่าย โครงการคนละครึ่ง โครงการ ม.33 เรารักกัน 
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บทน า 
 

การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2019 เริ่มมีผล
ที่เห็นชัดในหลาย ๆ ประเทศเมื่อต้นปี 2020 และได้เพิ่มระดับความรุนแรงและขยายการระบาดใน
วงกว้างระหว่างประเทศ จนองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency 
of International Concern) และเป็นการแพร่ระบาดใหญ่ระดับโลก (Pandemic) ซึ่งมีจ านวนผู้ป่วย
และผู้เสียชีวิตเพิ่มจ านวนอย่างรวดเร็ว (World Health Organization, 2020) นอกจากนั้น ปัญหานี้
ได้ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจสังคมอย่างมาก ส าหรับในประเทศไทยมีการพบยอดผู้ติดเช้ือสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง และขยายการแพร่ระบาดไปเกือบท่ัวทุกจังหวัดในช่วงเดือนมีนาคม 2563  และก าลัง
เผชิญวิกฤตโควิดระบาดระลอกท่ีสามต้ังแต่ต้นเดือนเมษายน 2564 จนปัจจุบัน และคาดว่าอาจต้อง
ใช้เวลาที่ยืดยาวกว่าการควบคุมในสองระลอกท่ีผ่านมา ส่ิงท่ีรัฐบาลด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ 
การประกาศใช้พระราชก าหนดฉุกเฉินในจังหวัดท่ีมีการแพร่ระบาดสูง การห้ามการเดินทาง และ
บังคับใช้เคอร์ฟิว รวมไปถึงการปิดห้างสรรพสินค้า สถานท่ีสาธารณะ สถานประกอบการท่ีมีความ
เส่ียงสูงต่อการแพร่กระจายเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบท้ัง
ทางตรงและทางอ้อมต่อประชาชนในทุกมิติ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ ความมั่นคงในชีวิต และ
ประเด็นปัญหาอื่น ๆ 

ในช่วงท่ีผ่านมารัฐบาลออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจหลายแคมเปญ ท้ังโครงการชิม ช้อป ใช้ 
โครงการช้อปดีมีคืน ท่ีเชิญชวนประชาชนให้ออกมาใช้จ่าย และยังสามารถน าไปลดหย่อนภาษีได้ ทว่า
โครงการดังกล่าวดูเหมือนจะจ ากัดวงอยู่ในกลุ่มผู้มีรายได้ในระดับท่ีต้องจ่ายภาษีเงินได้ส่วนบุคคล 
ในขณะท่ีโครงการเราเท่ียวด้วยกันและโครงการล่าสุดอย่าง “คนละครึ่ง และ ม.33 เรารักกัน” ท่ี
มุ่งเน้นไปเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากวิกฤตโควิดโดยเฉพาะ และมีกลุ่มเป้าหมายอยู่ ท่ี
ประชาชนระดับกลางถึงล่างนั้น  

โดยครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนจังหวัดภูเก็ต
ต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยโครงการคนละครึ่งและโครงการ ม.33 เรารักกัน ด้วยพื้นท่ีจังหวัด
ภูเก็ตเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) รัฐบาล
จึงได้ออกมาตรการล็อกดาวน์พื้นที่เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัส ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
การท่องเท่ียว ถือเป็นรายได้หลักของจังหวัดภูเก็ต และกระทบถึงภาพรวมของประเทศ เนื่องด้วย
ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเท่ียวส าคัญของไทย สร้างรายได้ในปี 2561 สูงถึง 449,100.73 ล้านบาท จาก
มาตรการควบคุมโรคระบาดดังกล่าวนักท่องเท่ียวจึงไม่สามารถเดินทางเข้าจังหวัดเพื่อมาท่องเท่ียวได้ 
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ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมากท่ีสุดเป็นกลุ่มอายุ 30 - 39 ปี ร้อยละ 52.25 สถานภาพ
ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดคือ สถานภาพโสด ร้อยละ 55.25 ประเภท
ของท่ีพักอาศัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมากสุด คือสถานะเจ้าของบ้าน ร้อยละ 45.25 ระดับการศึกษา 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมากท่ีสุดมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 70 อาชีพ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนมากมีอาชีพ ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท ร้อยละ 64 ระยะเวลาในการท างาน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีระยะการท างานมากท่ีสุดอยู่ในช่วงต่ ากว่า 5 ปี ร้อยละ 35.50 รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีช่วง 10,001 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.75  

2)  ความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดภูเก็ต โครงการคนละครึ่ง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กัน 
ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระดับรายได้ อาชีพ ระยะเวลาการท างาน ส่วนปัจจัยท่ีไม่มี
ความสัมพันธ์ต่อความคิดเห็นของประชาชน ได้แก่ ระยะเวลาการท างาน ส่วนโครงการ ม.33 เรารักกัน 
ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ ระยะเวลาท างาน ส่วนปัจจัย
ท่ีไม่มีความสัมพันธ์ต่อความคิดเห็นของประชาชน ได้แก่ ระดับรายได้ โดยภาพรวมความคิดเห็นของ
ประชาชนอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

3)  พฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนจังหวัดภูเก็ต  โครงการคนละครึ่ง ปัจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ์กัน ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระดับรายได้ ระยะเวลาท างาน ส่วนปัจจัยท่ี
ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความคิดเห็นของประชาชน ได้แก่ อาชีพ โครงการ ม .33 เรารักกัน ปัจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ์กัน ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระดับรายได้ อาชีพ ระยะเวลาท างาน 
ภาพรวมความถ่ีใช้สอย แบ่งตามประเภทร้านค้า สินค้าและบริการ เฉล่ีย 2 - 3 วัน/สัปดาห์ 
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการใช้จ่าย โครงการคนละครึ่ง โครงการ ม.33 เรารักกัน 
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บทน า 
 

การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2019 เริ่มมีผล
ที่เห็นชัดในหลาย ๆ ประเทศเมื่อต้นปี 2020 และได้เพิ่มระดับความรุนแรงและขยายการระบาดใน
วงกว้างระหว่างประเทศ จนองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency 
of International Concern) และเป็นการแพร่ระบาดใหญ่ระดับโลก (Pandemic) ซึ่งมีจ านวนผู้ป่วย
และผู้เสียชีวิตเพิ่มจ านวนอย่างรวดเร็ว (World Health Organization, 2020) นอกจากนั้น ปัญหานี้
ได้ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจสังคมอย่างมาก ส าหรับในประเทศไทยมีการพบยอดผู้ติดเช้ือสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง และขยายการแพร่ระบาดไปเกือบท่ัวทุกจังหวัดในช่วงเดือนมีนาคม 2563  และก าลัง
เผชิญวิกฤตโควิดระบาดระลอกท่ีสามต้ังแต่ต้นเดือนเมษายน 2564 จนปัจจุบัน และคาดว่าอาจต้อง
ใช้เวลาที่ยืดยาวกว่าการควบคุมในสองระลอกท่ีผ่านมา ส่ิงท่ีรัฐบาลด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ 
การประกาศใช้พระราชก าหนดฉุกเฉินในจังหวัดท่ีมีการแพร่ระบาดสูง การห้ามการเดินทาง และ
บังคับใช้เคอร์ฟิว รวมไปถึงการปิดห้างสรรพสินค้า สถานท่ีสาธารณะ สถานประกอบการท่ีมีความ
เส่ียงสูงต่อการแพร่กระจายเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบท้ัง
ทางตรงและทางอ้อมต่อประชาชนในทุกมิติ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ ความมั่นคงในชีวิต และ
ประเด็นปัญหาอื่น ๆ 

ในช่วงท่ีผ่านมารัฐบาลออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจหลายแคมเปญ ท้ังโครงการชิม ช้อป ใช้ 
โครงการช้อปดีมีคืน ท่ีเชิญชวนประชาชนให้ออกมาใช้จ่าย และยังสามารถน าไปลดหย่อนภาษีได้ ทว่า
โครงการดังกล่าวดูเหมือนจะจ ากัดวงอยู่ในกลุ่มผู้มีรายได้ในระดับท่ีต้องจ่ายภาษีเงินได้ส่วนบุคคล 
ในขณะท่ีโครงการเราเท่ียวด้วยกันและโครงการล่าสุดอย่าง “คนละครึ่ง และ ม.33 เรารักกัน” ท่ี
มุ่งเน้นไปเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากวิกฤตโควิดโดยเฉพาะ และมีกลุ่มเป้าหมายอยู่ ท่ี
ประชาชนระดับกลางถึงล่างนั้น  

โดยครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนจังหวัดภูเก็ต
ต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยโครงการคนละครึ่งและโครงการ ม.33 เรารักกัน ด้วยพื้นท่ีจังหวัด
ภูเก็ตเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) รัฐบาล
จึงได้ออกมาตรการล็อกดาวน์พื้นที่เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัส ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
การท่องเท่ียว ถือเป็นรายได้หลักของจังหวัดภูเก็ต และกระทบถึงภาพรวมของประเทศ เนื่องด้วย
ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเท่ียวส าคัญของไทย สร้างรายได้ในปี 2561 สูงถึง 449,100.73 ล้านบาท จาก
มาตรการควบคุมโรคระบาดดังกล่าวนักท่องเท่ียวจึงไม่สามารถเดินทางเข้าจังหวัดเพื่อมาท่องเท่ียวได้ 



278278 

 

รายได้ด้านการท่องเท่ียวลดลงเป็น 0 สถานการณ์ดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนท้ังในภาคธุรกิจและ
ประชาชน 

ด้วยโอกาสและความท้าทายท่ีจะเกิดขึ้น  ผู้วิจัยต้องการจะศึกษาถึงความคิดเห็นและ
พฤติกรรมในการใช้จ่ายของประชาชนในจังหวัดภูเก็ด เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นและพฤติกรรม
การใช้จ่ายของคนในพื้นท่ีภูเก็ต ความสามารถในการกระตุ้นเศรษฐกิจของโครงการคนละครึ่งและ
โครงการ ม.33 เรารักกัน ผลการศึกษาจะท าให้ทราบถึงปัญหาของประชาชนในพื้นท่ีและผลการเข้าถึง
มาตรการการช่วยเหลือจากรัฐบาล เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาน าเสนอหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน ามาปรับปรุง
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงการแพร่ระบาดโรคเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ตรง
เป้าหมายและเข้าถึงความต้องการของประชาชนเพื่อสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 
1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดภูเก็ตต่อโครงการคนละครึ่งและโครงการ 

ม.33 เรารักกัน  
2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนจังหวัดภูเก็ตต่อโครงการคนละครึ่งและ

โครงการ ม.33 เรารักกัน  
3) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อโครงการคนละครึ่งและโครงการ ม .33 เรารักกัน 

จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนในเขตจังหวัดภูเก็ต 
4) เพื่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาให้ตรง

เป้าหมายและเข้าถึงความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

สมมติฐานในการศึกษา 
 

สมมติฐานที่ 1 ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตที่มีเพศต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อโครงการ
คนละครึ่งและโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน  

สมมติฐานท่ี 2 ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อ
โครงการคนละครึ่งและโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน  

สมมติฐานท่ี 3 ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตท่ีมีสถานภาพต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อโครงการ
คนละครึ่งและโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน  
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สมมติฐานท่ี 4 ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตท่ีมีระดับรายได้ต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อ
โครงการคนละครึ่งและโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน  

สมมติฐานที่ 5 ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตที่มีอาชีพต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อโครงการ
คนละครึ่งและโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน  

สมมติฐานท่ี 6 ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตท่ีระยะเวลาในการท างานต่างกัน จะมีความคิดเห็น
ต่อโครงการคนละครึ่งและโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน  

สมมติฐานท่ี 7 ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตท่ีมีเพศต่างกัน จะมีพฤติกรรมการใช้จ่ายต่อ
โครงการคนละครึ่งและโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน  

สมมติฐานท่ี 8 ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน จะมีพฤติกรรมการใช้จ่าย
ต่อโครงการคนละครึ่งและโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน  

สมมติฐานท่ี 9 ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตท่ีมีสถานภาพต่างกัน จะมีพฤติกรรมการใช้จ่ายต่อ
โครงการคนละครึ่งและโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน  

สมมติฐานท่ี 10 ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตท่ีมีระดับรายได้ต่างกัน จะมีพฤติกรรมการใช้จ่าย
ต่อโครงการคนละครึ่งและโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน  

สมมติฐานท่ี 11 ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตท่ีมีต่างกัน จะมีพฤติกรรมการใช้จ่ายต่อโครงการ
คนละครึ่งและโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน  

สมมติฐานท่ี 12 ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตท่ีระยะเวลาในการท างานต่างกัน จะมีพฤติกรรม
การใช้จ่ายต่อโครงการคนละครึ่งและโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน  
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 

วันทนีย์ ภูมิภัทราม และคณะ (2538) กล่าวว่า การบริโภค หมายถึง การกิน การใช้ 
การครอบครองสินค้าและบริการเพื่อบ าบัดความต้องการ นอกจากนี้การบริโภคยังหมายความรวมถึง 
การฟัง การดู เช่น การฟังดนตรี การฟังเพลง การดูโทรทัศน์ การดูภาพยนตร์ เป็นต้น การท่ีบุคคลจะ
บริโภคได้มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับรสนิยม รายได้ และระดับการศึกษาของเขาด้วย   

อรนี บุญมีนิมิต (2540) กล่าวว่า พฤติกรรมการบริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลท า
การค้นหา การซื้อ การประเมินผล และการใช้จ่าย ในผลิตภัณฑ์และบริการ โดยคาดว่าจะตอบสนอง
ความต้องการของเขา 

ดารา ทีปะปาล (2542)  กล่าวว่า พฤติกรรมการบริโภค หมายถึง การกระท าใด ๆ ของ
ผู้บริโภคท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการเลือกสรร การซื้อ การใช้สินค้าและบริการ รวมท้ังกระบวนการ
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รายได้ด้านการท่องเท่ียวลดลงเป็น 0 สถานการณ์ดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนท้ังในภาคธุรกิจและ
ประชาชน 

ด้วยโอกาสและความท้าทายท่ีจะเกิดขึ้น  ผู้วิจัยต้องการจะศึกษาถึงความคิดเห็นและ
พฤติกรรมในการใช้จ่ายของประชาชนในจังหวัดภูเก็ด เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นและพฤติกรรม
การใช้จ่ายของคนในพื้นท่ีภูเก็ต ความสามารถในการกระตุ้นเศรษฐกิจของโครงการคนละครึ่งและ
โครงการ ม.33 เรารักกัน ผลการศึกษาจะท าให้ทราบถึงปัญหาของประชาชนในพื้นท่ีและผลการเข้าถึง
มาตรการการช่วยเหลือจากรัฐบาล เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาน าเสนอหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน ามาปรับปรุง
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงการแพร่ระบาดโรคเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ตรง
เป้าหมายและเข้าถึงความต้องการของประชาชนเพื่อสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 
1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดภูเก็ตต่อโครงการคนละครึ่งและโครงการ 

ม.33 เรารักกัน  
2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนจังหวัดภูเก็ตต่อโครงการคนละครึ่งและ

โครงการ ม.33 เรารักกัน  
3) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อโครงการคนละครึ่งและโครงการ ม .33 เรารักกัน 

จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนในเขตจังหวัดภูเก็ต 
4) เพื่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาให้ตรง

เป้าหมายและเข้าถึงความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

สมมติฐานในการศึกษา 
 

สมมติฐานที่ 1 ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตที่มีเพศต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อโครงการ
คนละครึ่งและโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน  

สมมติฐานท่ี 2 ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อ
โครงการคนละครึ่งและโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน  

สมมติฐานท่ี 3 ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตท่ีมีสถานภาพต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อโครงการ
คนละครึ่งและโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน  
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สมมติฐานท่ี 4 ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตท่ีมีระดับรายได้ต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อ
โครงการคนละครึ่งและโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน  

สมมติฐานที่ 5 ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตที่มีอาชีพต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อโครงการ
คนละครึ่งและโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน  

สมมติฐานท่ี 6 ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตท่ีระยะเวลาในการท างานต่างกัน จะมีความคิดเห็น
ต่อโครงการคนละครึ่งและโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน  

สมมติฐานท่ี 7 ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตท่ีมีเพศต่างกัน จะมีพฤติกรรมการใช้จ่ายต่อ
โครงการคนละครึ่งและโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน  

สมมติฐานท่ี 8 ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน จะมีพฤติกรรมการใช้จ่าย
ต่อโครงการคนละครึ่งและโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน  

สมมติฐานท่ี 9 ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตท่ีมีสถานภาพต่างกัน จะมีพฤติกรรมการใช้จ่ายต่อ
โครงการคนละครึ่งและโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน  

สมมติฐานท่ี 10 ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตท่ีมีระดับรายได้ต่างกัน จะมีพฤติกรรมการใช้จ่าย
ต่อโครงการคนละครึ่งและโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน  

สมมติฐานท่ี 11 ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตท่ีมีต่างกัน จะมีพฤติกรรมการใช้จ่ายต่อโครงการ
คนละครึ่งและโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน  

สมมติฐานท่ี 12 ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตท่ีระยะเวลาในการท างานต่างกัน จะมีพฤติกรรม
การใช้จ่ายต่อโครงการคนละครึ่งและโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน  
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 

วันทนีย์ ภูมิภัทราม และคณะ (2538) กล่าวว่า การบริโภค หมายถึง การกิน การใช้ 
การครอบครองสินค้าและบริการเพื่อบ าบัดความต้องการ นอกจากนี้การบริโภคยังหมายความรวมถึง 
การฟัง การดู เช่น การฟังดนตรี การฟังเพลง การดูโทรทัศน์ การดูภาพยนตร์ เป็นต้น การท่ีบุคคลจะ
บริโภคได้มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับรสนิยม รายได้ และระดับการศึกษาของเขาด้วย   

อรนี บุญมีนิมิต (2540) กล่าวว่า พฤติกรรมการบริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลท า
การค้นหา การซื้อ การประเมินผล และการใช้จ่าย ในผลิตภัณฑ์และบริการ โดยคาดว่าจะตอบสนอง
ความต้องการของเขา 

ดารา ทีปะปาล (2542)  กล่าวว่า พฤติกรรมการบริโภค หมายถึง การกระท าใด ๆ ของ
ผู้บริโภคท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเลือกสรร การซื้อ การใช้สินค้าและบริการ รวมท้ังกระบวนการ
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ตัดสินใจซื้อ ซึ่งเป็นตัวน าหรือตัวก าหนดการกระท าดังกล่าว เพื่อตอบสนองความจ าเป็นและความ
ต้องการของผู้บริโภคให้ได้รับความพึงพอใจ 

สมจิตร ล้วนจ าเริญ (2537) กล่าวว่า พฤติกรรมการบริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคล
แต่ละบุคคลท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้รับและการใช้สินค้าหรือบริการทางเศรษฐกิจ รวมถึง 
กระบวนการตัดสินใจท่ีเกิดขึ้นก่อนและเป็นตัวก าหนดให้เกิดการกระท าต่าง ๆ ขึ้น 

ศิริวรรณ ว่องวีรวุฒิ และบุณฑริก ศิริกิจจาขจร (2553) ได้ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมใน
การจัดการทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมในการจัดการ
ทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยปัจจัยท่ีน ามาใช้ 
พิจารณา ได้แก่ เพศ การเรียนวิชาการวางแผนการเงินส่วนบุคคล การจดบันทึกรายจ่ายและการใช้
บัตรเครดิต สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าที (t-score) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียรสัน 
การวิจัยครั้งนี้ใช้นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 พบว่า เพศ การจดบันทึกรายจ่ายและการใช้บัตร
เครดิต มีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมในการจัดการทางการเงินอย่างมีนัยส าคัญ ในส่วนของ
การเรียนวิชาการวางแผนการเงินส่วนบุคคลนั้น นักศึกษาท่ีเรียนและไม่เรียนวิชาการวางแผนการเงิน
ส่วนบุคคล มีทัศนคติและพฤติกรรมท่ีไม่แตกต่างกัน การจดบันทึกรายจ่ายหรือการท าบัญชีครัวเรือน 
ถือเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญในการสร้างวินัยการจัดการทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
หลายประการ เช่น การท าให้เกิดความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายและ
ลดรายจ่ายท่ีไม่จ าเป็น ตลอดจนมีเงินออมและน าไปสู่การวางแผนการลงทุนในอนาคต ในส่วนของ
การวิเคราะห์นักศึกษาท่ีใช้และไม่ใช้บัตรเครดิตนั้น พบว่าผู้ท่ีใช้บัตรเครดิตจะมีการจัดการทางการเงิน
ท่ีดีกว่าผู้ท่ีไม่ใช้บัตรเครดิต 
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กรอบแนวคิดและระเบยีบวิธีวิจัย 
 

 
 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนต่อ
โครงการคนละครึ่งและโครงการ ม.33 เรารักกัน กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต” ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือ คือ 
แบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยศึกษาค้นคว้าเอกสารวิชาการ หนังสือ 
และงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วยค าถามปลายปิดและปลายเปิด ซึ่งประชากรในงานศึกษา
ครั้งนี้มีจ านวนท้ังส้ิน 800 คน (400 คน ต่อ โครงการ) การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
สถิติท่ีใช้คือ การแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นต่อมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจ ใช้วิธีการประมวลผลทางหลักสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยน าข้อมูลท่ี
รวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ซึ่งสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Random Sampling)  เพื่อ
ความสะดวกรวดเร็วในการรวบรวมข้อมูล 

กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ก าหนดของกลุ่มตัวอย่างประชากรใช้สูตร Taro Yamane (1973) การ
ค านวณท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และมีความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555) 
สามารถค านวณหาจ านวนกลุ่มตัวอย่างได้ดังนี้ 

 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ประเภทการพักอาศัย 
5. ระดับการศึกษา 
6. อาชีพ 
7. ระยะเวลาการท างาน 
8. รายได้ 

การศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมการ
ใช้จ่ายของประชาชนต่อโครงการคนละคร่ึง

และโครงการ ม.33 เรารักกัน 
1. ความคิดเห็นต่อโครงการฯ 
2. พฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชน 
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ตัดสินใจซื้อ ซึ่งเป็นตัวน าหรือตัวก าหนดการกระท าดังกล่าว เพื่อตอบสนองความจ าเป็นและความ
ต้องการของผู้บริโภคให้ได้รับความพึงพอใจ 

สมจิตร ล้วนจ าเริญ (2537) กล่าวว่า พฤติกรรมการบริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคล
แต่ละบุคคลท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้รับและการใช้สินค้าหรือบริการทางเศรษฐกิจ รวมถึง 
กระบวนการตัดสินใจท่ีเกิดขึ้นก่อนและเป็นตัวก าหนดให้เกิดการกระท าต่าง ๆ ขึ้น 

ศิริวรรณ ว่องวีรวุฒิ และบุณฑริก ศิริกิจจาขจร (2553) ได้ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมใน
การจัดการทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมในการจัดการ
ทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยปัจจัยท่ีน ามาใช้ 
พิจารณา ได้แก่ เพศ การเรียนวิชาการวางแผนการเงินส่วนบุคคล การจดบันทึกรายจ่ายและการใช้
บัตรเครดิต สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าที (t-score) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียรสัน 
การวิจัยครั้งนี้ใช้นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 พบว่า เพศ การจดบันทึกรายจ่ายและการใช้บัตร
เครดิต มีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมในการจัดการทางการเงินอย่างมีนัยส าคัญ ในส่วนของ
การเรียนวิชาการวางแผนการเงินส่วนบุคคลนั้น นักศึกษาท่ีเรียนและไม่เรียนวิชาการวางแผนการเงิน
ส่วนบุคคล มีทัศนคติและพฤติกรรมท่ีไม่แตกต่างกัน การจดบันทึกรายจ่ายหรือการท าบัญชีครัวเรือน 
ถือเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญในการสร้างวินัยการจัดการทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
หลายประการ เช่น การท าให้เกิดความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายและ
ลดรายจ่ายท่ีไม่จ าเป็น ตลอดจนมีเงินออมและน าไปสู่การวางแผนการลงทุนในอนาคต ในส่วนของ
การวิเคราะห์นักศึกษาท่ีใช้และไม่ใช้บัตรเครดิตนั้น พบว่าผู้ท่ีใช้บัตรเครดิตจะมีการจัดการทางการเงิน
ท่ีดีกว่าผู้ท่ีไม่ใช้บัตรเครดิต 
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กรอบแนวคิดและระเบยีบวิธีวิจัย 
 

 
 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนต่อ
โครงการคนละครึ่งและโครงการ ม.33 เรารักกัน กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต” ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือ คือ 
แบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยศึกษาค้นคว้าเอกสารวิชาการ หนังสือ 
และงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วยค าถามปลายปิดและปลายเปิด ซึ่งประชากรในงานศึกษา
ครั้งนี้มีจ านวนท้ังส้ิน 800 คน (400 คน ต่อ โครงการ) การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
สถิติท่ีใช้คือ การแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นต่อมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจ ใช้วิธีการประมวลผลทางหลักสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยน าข้อมูลท่ี
รวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ซึ่งสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Random Sampling)  เพื่อ
ความสะดวกรวดเร็วในการรวบรวมข้อมูล 

กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ก าหนดของกลุ่มตัวอย่างประชากรใช้สูตร Taro Yamane (1973) การ
ค านวณท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และมีความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555) 
สามารถค านวณหาจ านวนกลุ่มตัวอย่างได้ดังนี้ 

 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ประเภทการพักอาศัย 
5. ระดับการศึกษา 
6. อาชีพ 
7. ระยะเวลาการท างาน 
8. รายได้ 

การศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมการ
ใช้จ่ายของประชาชนต่อโครงการคนละคร่ึง

และโครงการ ม.33 เรารักกัน 
1. ความคิดเห็นต่อโครงการฯ 
2. พฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชน 
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สูตรการค านวณ 

n  = 2Ne1
N

+  
n = จ านวนขนาดตัวอย่าง 
N = จ านวนรวมทั้งหมดของประชากรท่ีใช้ศึกษา 
e = ความผิดพลาดท่ียอมรับได้ (ในการศึกษานี้ก าหนดให้ = 0.05) 

แทนค่า n  =          303,682 
   1 + (303,682) (0.05)2                   

 n  =          303,682 
    760.21                 
 n         = 399.47 ≈ 400 

ดังนั้น จากการค านวณในการสุ่มตัวอย่างประชากรได้ท้ังหมด 400 คน ต่อโครงการ 
 
ตารางที่ 4.1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดภูเก็ต 
 

จังหวัดภูเก็ต ประชากร (N) กลุ่มตัวอย่าง (n) 
ประชากรท่ีมีอายุ 20 ปีข้ึน 303,682 400 ต่อ โครงการ 
รวม (N) 303,682 400 ต่อ โครงการ 

 
ผลการศึกษา 

 
โครงการคนละครึ่ง: ประชากรท่ีศึกษา คือ ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต จ านวน 400 คน พบว่า 

เพศ กลุ่มตัวอย่างท่ีมากท่ีสุดเป็นเพศหญิงร้อยละ 69.75 และเป็นเพศชายร้อยละ 30.25 ระดับอายุ
ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมากท่ีสุดเป็นกลุ่มอายุ 30 - 39 ปี ร้อยละ 52.25 สถานภาพ
ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีจ านวนมากท่ีสุด คือ สถานภาพโสด ร้อยละ 55.25 ประเภท
ของท่ีพักอาศัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมากสุด คือ สถานะเจ้าของบ้าน ร้อยละ 45.25 ระดับการศึกษา 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมากท่ีสุดมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 70 อาชีพ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนมากมีอาชีพ ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท ท่ีร้อยละ 64 ระยะเวลาในการท างาน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีระยะการท างานท่ีมากท่ีสุดอยู่ในช่วงต่ ากว่า 5 ปี ร้อยละ 35.50 รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีช่วง 10,001 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.75  
  โครงการ ม.33 เรารักกัน: ประชากรท่ีศึกษา คือ ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต จ านวน 400 คน 
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พบว่า เพศ กลุ่มตัวอย่างท่ีมากสุดเป็นเพศหญิงร้อยละ 69 และเป็นเพศชายร้อยละ 31 อายุ พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างท่ีมากท่ีสุดเป็นช่วงอายุ 30 - 39 ปี ร้อยละ 48.75 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดท่ีร้อยละ 61.25 ประเภทของท่ีพักอาศัย พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ขนาดใหญ่ท่ีสุดเป็นร้อยละ 35.50 คือกลุ่มสถานะเจ้าของบ้าน ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ี
มากท่ีสุดมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 70 อาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีอาชีพ 
ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท ร้อยละ 91 ระยะเวลาในการท างาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระยะการท างาน
ท่ีมากท่ีสุดอยู่ในช่วงต่ ากว่า 5 ปี ร้อยละ 39 รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนท่ีช่วง 10,001 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40  

การศึกษาเรื่องความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนต่อโครงการคนละครึ่ง
และโครงการ ม.33 เรารักกัน กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต ท าการศึกษา 2 ประเด็น 1) ประเด็นความ
คิดเห็นต่อโครงการ (ประกอบด้วย 5 ด้าน) 2) ประเด็นรูปแบบลักษณะการใช้สอย (ประกอบด้วย 7 
ด้าน) โดยศึกษา 2 โครงการ 1) โครงการคนละครึ่ง 2) โครงการ ม.33 เรารักกัน  

1) ความคิดเห็นของประชาชนภูเก็ตต่อโครงการคนละคร่ึงและ โครงการ ม.33 เรารักกัน 
 โครงการคนละครึ่ง จากการศึกษาระดับความคิดเห็นต่อโครงการคนละครึ่ง พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการคนละครึ่ง  เห็นด้วยอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉล่ีย 3.67 และเมื่อแยกเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อโครงการคน
ละครึ่งด้านความพึงพอใจ เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.87 กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อ
โครงการคนละครึ่งด้านแอปพลิเคชันเป๋าตัง เห็นด้วยอยู่มาก ค่าเฉล่ีย 3.52 กลุ่มตัวอย่างมีระดับความ
คิดเห็นต่อโครงการคนละครึ่ง ด้านการประชาสัมพันธ์ เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.78 กลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อโครงการคนละครึ่ง ด้านความเหมาะสมของระยะเวลา เห็นด้วยอยู่ใน
ระดับปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.37 กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อโครงการคนละครึ่ง  ด้าน
เทคโนโลยี เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4 .04 กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อโครงการ
คนละครึ่ง ด้านงบประมาณท่ีใช้ในโครงการ เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.32 และกลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อโครงการคนละครึ่ง ด้านผู้ให้บริการ เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 
3.67 

โครงการ ม.33 เรารักกัน จากการศึกษาระดับความคิดเห็นต่อโครงการ ม.33 เรารักกัน 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการ ม .33 เรารักกัน เห็น
ด้วยอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.77 และเมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็น
ต่อโครงการ ม.33 เรารักกัน ด้านความพึงพอใจ เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.80 กลุ่มตัวอย่าง
มีระดับความคิดเห็นต่อโครงการ ม.33 เรารักกัน ด้านแอปพลิเคชันเป๋าตัง เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉล่ีย 3.65 กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อโครงการ ม.33 เรารักกัน ด้านการประชาสัมพันธ์ 
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สูตรการค านวณ 

n  = 2Ne1
N

+  
n = จ านวนขนาดตัวอย่าง 
N = จ านวนรวมทั้งหมดของประชากรท่ีใช้ศึกษา 
e = ความผิดพลาดท่ียอมรับได้ (ในการศึกษานี้ก าหนดให้ = 0.05) 

แทนค่า n  =          303,682 
   1 + (303,682) (0.05)2                   

 n  =          303,682 
    760.21                 
 n         = 399.47 ≈ 400 

ดังนั้น จากการค านวณในการสุ่มตัวอย่างประชากรได้ท้ังหมด 400 คน ต่อโครงการ 
 
ตารางที่ 4.1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดภูเก็ต 
 

จังหวัดภูเก็ต ประชากร (N) กลุ่มตัวอย่าง (n) 
ประชากรท่ีมีอายุ 20 ปีข้ึน 303,682 400 ต่อ โครงการ 
รวม (N) 303,682 400 ต่อ โครงการ 

 
ผลการศึกษา 

 
โครงการคนละครึ่ง: ประชากรท่ีศึกษา คือ ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต จ านวน 400 คน พบว่า 

เพศ กลุ่มตัวอย่างท่ีมากท่ีสุดเป็นเพศหญิงร้อยละ 69.75 และเป็นเพศชายร้อยละ 30.25 ระดับอายุ
ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมากท่ีสุดเป็นกลุ่มอายุ 30 - 39 ปี ร้อยละ 52.25 สถานภาพ
ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีจ านวนมากท่ีสุด คือ สถานภาพโสด ร้อยละ 55.25 ประเภท
ของท่ีพักอาศัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมากสุด คือ สถานะเจ้าของบ้าน ร้อยละ 45.25 ระดับการศึกษา 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมากท่ีสุดมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 70 อาชีพ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนมากมีอาชีพ ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท ท่ีร้อยละ 64 ระยะเวลาในการท างาน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีระยะการท างานท่ีมากท่ีสุดอยู่ในช่วงต่ ากว่า 5 ปี ร้อยละ 35.50 รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีช่วง 10,001 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.75  
  โครงการ ม.33 เรารักกัน: ประชากรท่ีศึกษา คือ ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต จ านวน 400 คน 
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พบว่า เพศ กลุ่มตัวอย่างท่ีมากสุดเป็นเพศหญิงร้อยละ 69 และเป็นเพศชายร้อยละ 31 อายุ พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างท่ีมากท่ีสุดเป็นช่วงอายุ 30 - 39 ปี ร้อยละ 48.75 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดท่ีร้อยละ 61.25 ประเภทของท่ีพักอาศัย พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ขนาดใหญ่ท่ีสุดเป็นร้อยละ 35.50 คือกลุ่มสถานะเจ้าของบ้าน ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ี
มากท่ีสุดมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 70 อาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีอาชีพ 
ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท ร้อยละ 91 ระยะเวลาในการท างาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระยะการท างาน
ท่ีมากท่ีสุดอยู่ในช่วงต่ ากว่า 5 ปี ร้อยละ 39 รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนท่ีช่วง 10,001 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40  

การศึกษาเรื่องความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนต่อโครงการคนละครึ่ง
และโครงการ ม.33 เรารักกัน กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต ท าการศึกษา 2 ประเด็น 1) ประเด็นความ
คิดเห็นต่อโครงการ (ประกอบด้วย 5 ด้าน) 2) ประเด็นรูปแบบลักษณะการใช้สอย (ประกอบด้วย 7 
ด้าน) โดยศึกษา 2 โครงการ 1) โครงการคนละครึ่ง 2) โครงการ ม.33 เรารักกัน  

1) ความคิดเห็นของประชาชนภูเก็ตต่อโครงการคนละคร่ึงและ โครงการ ม.33 เรารักกัน 
 โครงการคนละครึ่ง จากการศึกษาระดับความคิดเห็นต่อโครงการคนละครึ่ง พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการคนละครึ่ง  เห็นด้วยอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉล่ีย 3.67 และเมื่อแยกเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อโครงการคน
ละครึ่งด้านความพึงพอใจ เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.87 กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อ
โครงการคนละครึ่งด้านแอปพลิเคชันเป๋าตัง เห็นด้วยอยู่มาก ค่าเฉล่ีย 3.52 กลุ่มตัวอย่างมีระดับความ
คิดเห็นต่อโครงการคนละครึ่ง ด้านการประชาสัมพันธ์ เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.78 กลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อโครงการคนละครึ่ง ด้านความเหมาะสมของระยะเวลา เห็นด้วยอยู่ใน
ระดับปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.37 กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อโครงการคนละครึ่ง  ด้าน
เทคโนโลยี เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4 .04 กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อโครงการ
คนละครึ่ง ด้านงบประมาณท่ีใช้ในโครงการ เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.32 และกลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อโครงการคนละครึ่ง ด้านผู้ให้บริการ เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 
3.67 

โครงการ ม.33 เรารักกัน จากการศึกษาระดับความคิดเห็นต่อโครงการ ม.33 เรารักกัน 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการ ม .33 เรารักกัน เห็น
ด้วยอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.77 และเมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็น
ต่อโครงการ ม.33 เรารักกัน ด้านความพึงพอใจ เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.80 กลุ่มตัวอย่าง
มีระดับความคิดเห็นต่อโครงการ ม.33 เรารักกัน ด้านแอปพลิเคชันเป๋าตัง เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉล่ีย 3.65 กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อโครงการ ม.33 เรารักกัน ด้านการประชาสัมพันธ์ 
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เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.81 กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อโครงการ ม.33 เรารักกัน 
ด้านความเหมาะสมของระยะเวลา เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.69 กลุ่มตัวอยา่งมรีะดับ
ความคิดเห็นต่อโครงการ ม.33 เรารักกัน ด้านเทคโนโลยี เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.00 กลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อโครงการ ม.33 เรารักกัน ด้านงบประมาณท่ีใช้ในโครงการ เห็นด้วยอยู่
ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.57 และกลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อโครงการ ม.33 เรารักกัน ด้าน
ผู้ให้บริการ เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.91  

2) พฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนภูเก็ต ต่อโครงการคนละคร่ึงและโครงการ ม .33 
เรารักกัน 

โครงการคนละครึ่ง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมในการใช้จ่ายตามประเภทร้านค้าใน
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการคนละครึ่ง ความถี่อยู่ในระดับ 2 - 3 วัน/สัปดาห์ ท่ีค่าเฉล่ีย 2.36 
และเมื่อแยกเป็นรายประเภทร้านค้า พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการใช้จ่ายร้านโชห่วย/หาบเร่  
แผงลอย/ตลาดสด ความถ่ีในการใช้จ่ายอยู่ในระดับ 4 วัน/สัปดาห์ ค่าเฉล่ีย 2.80 ร้านค้าท่ีอยู่ในพื้นท่ี
ให้เช่าของห้างสรรพสินค้า ความถ่ีในการใช้จ่ายอยู่ในระดับ 2 - 3 วัน/สัปดาห์ ค่าเฉล่ีย 2.02 ซุปเปอร์
มาร์เก็ตในพื้นท่ีจังหวัดภูเก็ต ความถี่ในการใช้จ่ายอยู่ในระดับ 2 - 3 วัน/สัปดาห์ ค่าเฉล่ีย 2.08  
สถานท่ีเสริมความงามและบริการเพื่อสุขภาพ ความถี่ในการใช้จ่ายอยู่ในระดับ 2 - 3 วัน/สัปดาห์ 
ค่าเฉล่ีย 1.84 

กลุ่มตัวอย่างท่ีมีพฤติกรรมในการใช้จ่ายตามประเภทสินค้าและบริการในมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจโครงการคนละครึ่ง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการใช้จ่ายสินค้าประเภทอาหารและ
เครื่องด่ืม ความถี่ในการใช้จ่ายอยู่ในระดับ 4 วัน/สัปดาห์ ท่ีค่าเฉล่ีย 3.48 สินค้าประเภทอุปโภคและ
บริโภค ความถ่ีในการใช้จ่ายอยู่ในระดับ 4 วัน/สัปดาห์ ท่ีค่าเฉล่ีย 3.04 สินค้าประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพและความงาม ความถ่ีในการใช้จ่ายอยู่ในระดับ 2 - 3วัน/สัปดาห์ ค่าเฉล่ีย 1.87 สินค้าประเภท
อาหารส าหรับสัตว์เล้ียง ความถ่ีในการใช้จ่ายอยู่ในระดับ 2 - 3 วัน/สัปดาห์ ค่าเฉล่ีย 1.76   

โครงการ ม.33 เรารักกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีมีพฤติกรรมในการใช้จ่ายตามประเภทร้านค้า
ในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการ ม.33 เรารักกัน ความถ่ีอยู่ในระดับ 2 - 3 วัน/สัปดาห์ ค่าเฉล่ีย 
2.41 และเมื่อแยกเป็นรายประเภทร้านค้า พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการใช้จ่ายร้านโชห่วย/หาบเร่
แผงลอย/ตลาดสด ความถ่ีในการใช้จ่ายอยู่ในระดับ 4 วัน/สัปดาห์ ท่ีค่าเฉล่ีย 2 .77 ร้านค้าท่ีอยู่ใน
พื้นท่ีให้เช่าของห้างสรรพสินค้า ความถี่ในการใช้จ่ายอยู่ในระดับ 2 - 3วัน/สัปดาห์ ค่าเฉล่ีย 2.15  
ซุปเปอร์มาร์เก็ตในพื้นท่ีจังหวัดภูเก็ต ความถ่ีในการใช้จ่ายอยู่ในระดับ 2 - 3วัน/สัปดาห์ ค่าเฉล่ีย 2.17 
สถานท่ีเสริมความงามและบริการเพื่อสุขภาพ ความถี่ในการใช้จ่ายอยู่ในระดับ 2 - 3วัน/สัปดาห์ 
ค่าเฉล่ีย 1.93 

กลุ่มตัวอย่างท่ีมีมีพฤติกรรมในการใช้จ่ายตามประเภทสินค้าและบริการในมาตรการกระตุ้น
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เศรษฐกิจโครงการ ม.33 เรารักกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการใช้จ่ายสินค้าประเภทอาหาร
และเครื่องด่ืม ความถี่ในการใช้จ่ายอยู่ในระดับ 4 วัน/สัปดาห์ ค่าเฉล่ีย 3.31 สินค้าประเภทอุปโภค
และบริโภค ความถี่ในการใช้จ่ายอยู่ในระดับ 4 วัน/สัปดาห์ ค่าเฉล่ีย 3.01 สินค้าประเภทผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพและความงาม ความถี่ในการใช้จ่ายอยู่ในระดับ 2 - 3 วัน/สัปดาห์ ค่าเฉล่ีย 2.03 สินค้า
ประเภทอาหารส าหรับสัตว์เล้ียง ความถ่ีในการใช้จ่ายอยู่ในระดับ 2 - 3 วัน/สัปดาห์ ค่าเฉล่ีย 1.87  

สมมติฐานท่ี 1 เพศแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อโครงการคนละครึ่งและโครงการ ม.33 
เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน  

ผลการทดสอบโครงการคนละครึ่ง: ยอมรับสมมติฐานท่ี 1 เพศต่างมีผลต่อความคิดเห็นของ
ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต โดยท้ังสองเพศจะมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก แต่จะแตกต่างกัน
ในค่าเฉล่ีย โดยเพศหญิงมีค่าเฉล่ียสูงกว่าเพศชาย 

ผลการทดสอบโครงการ ม.33 เรารักกัน: ยอมรับสมมติฐานท่ี 1 เพศมีผลต่อความคิดเห็นของ
ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต โดยท้ังสองเพศจะมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก แต่จะแตกต่างกัน
ในค่าเฉล่ีย โดยเพศชายจะมีค่าเฉล่ียสูงกว่าเพศหญิง 

เปรียบเทียบท้ังสองโครงการ เห็นด้วยอยู่ในระดับมากท้ังสองโครงการ แต่ต่างกันในระดับ
ค่าเฉล่ีย 

สมมติฐานท่ี 2 ระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อโครงการคนละครึ่งและ
โครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบโครงการคนละครึ่ง: ยอมรับสมมติฐานท่ี 2 ระดับการศึกษามีผลต่อความคิดเห็น
ของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต โดยท้ังสองเพศจะมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก แต่จะ
แตกต่างกันในค่าเฉล่ีย โดยกลุ่มระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่าและปริญญาโท มีค่าเฉล่ียสูง
ท่ีสุด 

ผลการทดสอบโครงการ ม.33 เรารักกัน: ยอมรับสมมติฐานที่ 2 ระดับการศึกษามีผลต่อ
ความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต โดยท้ังสองเพศจะมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
แต่จะแตกต่างกันในค่าเฉล่ีย โดยกลุ่มระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ามีค่าเฉล่ียสูง
ท่ีสุด 

เปรียบเทียบท้ังสองโครงการ ท้ังสองโครงการระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ใน
รายละเอียดความคิดเห็นในแต่ละด้านอยู่ในระดับเดียวกันท้ังหมด 

สมมติฐานท่ี 3 สถานภาพแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อโครงการคนละครึ่งและโครงการ 
ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 
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เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.81 กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อโครงการ ม.33 เรารักกัน 
ด้านความเหมาะสมของระยะเวลา เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.69 กลุ่มตัวอยา่งมรีะดับ
ความคิดเห็นต่อโครงการ ม.33 เรารักกัน ด้านเทคโนโลยี เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.00 กลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อโครงการ ม.33 เรารักกัน ด้านงบประมาณท่ีใช้ในโครงการ เห็นด้วยอยู่
ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.57 และกลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อโครงการ ม.33 เรารักกัน ด้าน
ผู้ให้บริการ เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.91  

2) พฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนภูเก็ต ต่อโครงการคนละคร่ึงและโครงการ ม .33 
เรารักกัน 

โครงการคนละครึ่ง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมในการใช้จ่ายตามประเภทร้านค้าใน
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการคนละครึ่ง ความถี่อยู่ในระดับ 2 - 3 วัน/สัปดาห์ ท่ีค่าเฉล่ีย 2.36 
และเมื่อแยกเป็นรายประเภทร้านค้า พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการใช้จ่ายร้านโชห่วย/หาบเร่  
แผงลอย/ตลาดสด ความถ่ีในการใช้จ่ายอยู่ในระดับ 4 วัน/สัปดาห์ ค่าเฉล่ีย 2.80 ร้านค้าท่ีอยู่ในพื้นท่ี
ให้เช่าของห้างสรรพสินค้า ความถ่ีในการใช้จ่ายอยู่ในระดับ 2 - 3 วัน/สัปดาห์ ค่าเฉล่ีย 2.02 ซุปเปอร์
มาร์เก็ตในพื้นท่ีจังหวัดภูเก็ต ความถี่ในการใช้จ่ายอยู่ในระดับ 2 - 3 วัน/สัปดาห์ ค่าเฉล่ีย 2.08  
สถานท่ีเสริมความงามและบริการเพื่อสุขภาพ ความถี่ในการใช้จ่ายอยู่ในระดับ 2 - 3 วัน/สัปดาห์ 
ค่าเฉล่ีย 1.84 

กลุ่มตัวอย่างท่ีมีพฤติกรรมในการใช้จ่ายตามประเภทสินค้าและบริการในมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจโครงการคนละครึ่ง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการใช้จ่ายสินค้าประเภทอาหารและ
เครื่องด่ืม ความถี่ในการใช้จ่ายอยู่ในระดับ 4 วัน/สัปดาห์ ท่ีค่าเฉล่ีย 3.48 สินค้าประเภทอุปโภคและ
บริโภค ความถ่ีในการใช้จ่ายอยู่ในระดับ 4 วัน/สัปดาห์ ท่ีค่าเฉล่ีย 3.04 สินค้าประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพและความงาม ความถ่ีในการใช้จ่ายอยู่ในระดับ 2 - 3วัน/สัปดาห์ ค่าเฉล่ีย 1.87 สินค้าประเภท
อาหารส าหรับสัตว์เล้ียง ความถ่ีในการใช้จ่ายอยู่ในระดับ 2 - 3 วัน/สัปดาห์ ค่าเฉล่ีย 1.76   

โครงการ ม.33 เรารักกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีมีพฤติกรรมในการใช้จ่ายตามประเภทร้านค้า
ในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการ ม.33 เรารักกัน ความถ่ีอยู่ในระดับ 2 - 3 วัน/สัปดาห์ ค่าเฉล่ีย 
2.41 และเมื่อแยกเป็นรายประเภทร้านค้า พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการใช้จ่ายร้านโชห่วย/หาบเร่
แผงลอย/ตลาดสด ความถี่ในการใช้จ่ายอยู่ในระดับ 4 วัน/สัปดาห์ ท่ีค่าเฉล่ีย 2 .77 ร้านค้าท่ีอยู่ใน
พื้นท่ีให้เช่าของห้างสรรพสินค้า ความถี่ในการใช้จ่ายอยู่ในระดับ 2 - 3วัน/สัปดาห์ ค่าเฉล่ีย 2.15  
ซุปเปอร์มาร์เก็ตในพื้นท่ีจังหวัดภูเก็ต ความถ่ีในการใช้จ่ายอยู่ในระดับ 2 - 3วัน/สัปดาห์ ค่าเฉล่ีย 2.17 
สถานท่ีเสริมความงามและบริการเพื่อสุขภาพ ความถี่ในการใช้จ่ายอยู่ในระดับ 2 - 3วัน/สัปดาห์ 
ค่าเฉล่ีย 1.93 

กลุ่มตัวอย่างท่ีมีมีพฤติกรรมในการใช้จ่ายตามประเภทสินค้าและบริการในมาตรการกระตุ้น
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เศรษฐกิจโครงการ ม.33 เรารักกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการใช้จ่ายสินค้าประเภทอาหาร
และเครื่องด่ืม ความถี่ในการใช้จ่ายอยู่ในระดับ 4 วัน/สัปดาห์ ค่าเฉล่ีย 3.31 สินค้าประเภทอุปโภค
และบริโภค ความถี่ในการใช้จ่ายอยู่ในระดับ 4 วัน/สัปดาห์ ค่าเฉล่ีย 3.01 สินค้าประเภทผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพและความงาม ความถี่ในการใช้จ่ายอยู่ในระดับ 2 - 3 วัน/สัปดาห์ ค่าเฉล่ีย 2.03 สินค้า
ประเภทอาหารส าหรับสัตว์เล้ียง ความถ่ีในการใช้จ่ายอยู่ในระดับ 2 - 3 วัน/สัปดาห์ ค่าเฉล่ีย 1.87  

สมมติฐานท่ี 1 เพศแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อโครงการคนละครึ่งและโครงการ ม.33 
เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน  

ผลการทดสอบโครงการคนละครึ่ง: ยอมรับสมมติฐานท่ี 1 เพศต่างมีผลต่อความคิดเห็นของ
ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต โดยท้ังสองเพศจะมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก แต่จะแตกต่างกัน
ในค่าเฉล่ีย โดยเพศหญิงมีค่าเฉล่ียสูงกว่าเพศชาย 

ผลการทดสอบโครงการ ม.33 เรารักกัน: ยอมรับสมมติฐานท่ี 1 เพศมีผลต่อความคิดเห็นของ
ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต โดยท้ังสองเพศจะมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก แต่จะแตกต่างกัน
ในค่าเฉล่ีย โดยเพศชายจะมีค่าเฉล่ียสูงกว่าเพศหญิง 

เปรียบเทียบท้ังสองโครงการ เห็นด้วยอยู่ในระดับมากท้ังสองโครงการ แต่ต่างกันในระดับ
ค่าเฉล่ีย 

สมมติฐานท่ี 2 ระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อโครงการคนละครึ่งและ
โครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบโครงการคนละครึ่ง: ยอมรับสมมติฐานท่ี 2 ระดับการศึกษามีผลต่อความคิดเห็น
ของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต โดยท้ังสองเพศจะมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก แต่จะ
แตกต่างกันในค่าเฉล่ีย โดยกลุ่มระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่าและปริญญาโท มีค่าเฉล่ียสูง
ท่ีสุด 

ผลการทดสอบโครงการ ม.33 เรารักกัน: ยอมรับสมมติฐานที่ 2 ระดับการศึกษามีผลต่อ
ความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต โดยท้ังสองเพศจะมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
แต่จะแตกต่างกันในค่าเฉล่ีย โดยกลุ่มระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ามีค่าเฉล่ียสูง
ท่ีสุด 

เปรียบเทียบท้ังสองโครงการ ท้ังสองโครงการระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ใน
รายละเอียดความคิดเห็นในแต่ละด้านอยู่ในระดับเดียวกันท้ังหมด 

สมมติฐานท่ี 3 สถานภาพแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อโครงการคนละครึ่งและโครงการ 
ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 
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ผลการทดสอบโครงการคนละครึ่ง: ยอมรับสมมติฐานท่ี 3 สถานภาพมีผลต่อความคิดเห็น
ของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต โดยท้ังหมดจะมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก แต่จะแตกต่างกัน
ในค่าเฉล่ีย ผู้ท่ีมีสถานภาพสมรสมีค่าเฉล่ียสูงสุด 

ผลการทดสอบโครงการ ม.33 เรารักกัน: ยอมรับสมมติฐานท่ี 3 สถานภาพมีผลต่อความ
คิดเห็นของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต โดยท้ังหมดจะมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยผู้ท่ีมี
สถานภาพสมรสมีค่าเฉล่ียสูงสุด 

เปรียบเทียบท้ังสองโครงการ จะสังเกตได้ว่าท้ัง 2 โครงการ ผู้ท่ีมีสถานภาพสมรส เห็นด้วยใน
ระดับมากและค่าเฉล่ียสูงสุด ผู้วิจัยมองว่าเนื่องจากผู้ท่ีมีสถานภาพสมรสมีรายจ่ายท่ีค่อนข้างสูงกว่า
สถานภาพอื่น ๆ จึงจะมีแนวโน้มในการพึงพอใจมาตรการดังกล่าวอยู่ในระดับสูงสุด 

สมมติฐานท่ี 4 ระดับรายได้เฉล่ียแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อโครงการคนละครึ่งและ
โครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบโครงการคนละครึ่ง: ยอมรับสมมติฐานท่ี 4 ระดับรายได้เฉล่ียแตกต่างกันมีผล
ต่อความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต โดยท้ังหมดจะมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
โดยผู้ท่ีมีระดับรายได้ 50,000 บาท ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ผู้วิจัยมองว่าด้วยข้อจ ากัดในการจ่ายเงินของตัว
โครงการท่ีว่าผู้ใช้ต้องเพิ่มเงิน 50% จึงอาจเป็นเหตุผลท่ีผู้ท่ีมีรายได้สูงสุดจะมีความพึงพอใจต่อ
โครงการมากท่ีสุด  

ผลการทดสอบโครงการ ม.33 เรารักกัน: ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 4 รายได้ไม่มีผลต่อความคิดเห็น
ของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต โดยท้ังหมดจะมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก แต่ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ โดยผู้ท่ีมีเห็นด้วยที่ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดนั้นคือ ผู้ท่ีมีรายได้น้อยท่ีสุด ผู้วิจัยมอง
ว่า เนื่องด้วยโครงการนั้นไม่มีข้อจ ากัดในการใช้จ่ายเงินแต่ละครั้งและในการใช้จ่ายเป็นของรัฐท้ังหมด  

สมมติฐานท่ี 5 อาชีพแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อโครงการคนละครึ่งและโครงการ ม.33 
เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบโครงการคนละครึ่ง: ยอมรับสมมติฐานท่ี 5 อาชีพมีผลต่อความคิดเห็นของ
ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต โดยท้ังหมดจะมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ยกเว้นผู้ท่ีเป็น
นักศึกษามีระดับความเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ด้วยข้อจ ากัดในการจ่ายเงินของตัวโครงการท่ีว่าผู้ใช้
ต้องเพิ่มเงิน 50% ส่งผลให้นักศึกษามีความเห็นด้วยต่อโครงการในระดับเห็นด้วยปานกลาง ซึ่งน้อย
ท่ีสุดในแต่ละอาชีพ เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ียังไม่มีรายได้ ในการใช้จ่ายแต่ละครั้งจึงของ
จ ากัดในการใช้จ่ายเงิน 

ผลการทดสอบโครงการ ม.33 เรารักกัน: ยอมรับสมมติฐานท่ี 4 อาชีพมีผลต่อความคิดเห็น
ของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต โดยท้ังหมดจะมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ขณะเดียวกันใน
ความเห็นรายข้อแต่ละด้านก็อยู่ในระดับเห็นด้วยมากท้ังหมด 
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เปรียบเทียบท้ังสองโครงการ ในรายละเอียดสิทธิของผู้เข้าร่วมโครงการ ม .33 เรารักกันนั้น 
เบ้ืองต้นจะต้องเป็นผู้ท่ีมีประกันสังคม ม.33 (เฉพาะลูกจ้างพนักงานเอกชน พนักงานลูกจ้างหน่วยงาน
ราชการ) ไม่เกิน 300,000 บาท แต่ขณะเดียวกันโครงการคนละครึ่งไม่ได้ก าหนดคุณสมบัติเบื้องต้น
ของผู้เข้าร่วมโครงการ ในส่วนของการใช้จ่ายเงินนั้นทางโครงการ ม .33 เรารักกัน เปิดกว้างมากกวา่ 
ท้ังการใช้จ่ายเงินได้คราวท้ังหมดไม่ได้จ ากัดสิทธิใช้ได้แค่วันละ 150 บาท เหมือนโครงการคนละครึง่ 
ขณะเดียวกันการใช้จ่ายไม่ต้องใช้เงินส่วนตัวเพิ่มเติมแต่อย่างใด มีความสะดวกในการใช้จ่าย จึงส่งผลให้
ระดับความเห็นท่ีมีต่อโครงการ ม.33 เรารักกัน จึงอยู่ในระดับเห็นด้วยมากในทุก ๆ ด้าน 

สมมติฐานท่ี 6 ระยะเวลาท างานแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อด้วยโครงการคนละครึ่งและ
โครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบโครงการคนละครึ่ง: ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 6 ระยะเวลาการท างานไม่มีผลต่อ
ความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต โดยท้ังหมดจะมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
ท้ังหมด ยกเว้นผู้ท่ีมีอายุงานต่ ากว่า 5 ปี เห็นด้วยในระดับปานกลาง ผู้วิจัยมองว่าสาเหตุน่าจะมาจาก
รายได้ของผู้ท่ีมีอายุงานต่ ากว่า 5 ปี ด้วยข้อจ ากัดในการจ่ายเงินของตัวโครงการท่ีว่าผู้ใช้ต้องเพิ่มเงิน 
50% 

ผลการทดสอบโครงการ ม.33 เรารักกัน: ยอมรับสมมติฐานท่ี 6 ระยะเวลาการท างานมีผลต่อ
ความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ท่ีมีระยะเวลาการท างานมากว่า 10 ปี มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 
แต่ในภาพรวมจะมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ขณะเดียวกันในความเห็นรายข้อแต่ละด้านก็
อยู่ในระดับเห็นด้วยมากท้ังหมด 

เปรียบเทียบท้ังสองโครงการ ในรายละเอียดสิทธิของผู้เข้าร่วมโครงการ ม .33 เรารักกันนั้น 
เบ้ืองต้นจะต้องเป็นผู้ท่ีมีประกันสังคม ม.33 (เฉพาะลูกจ้างพนักงานเอกชน พนักงานลูกจ้างหน่วยงาน
ราชการ) ไม่เกิน 300,000 บาท ขณะเดียวกันโครงการคนละครึ่งไม่ได้ระบุคุณสมบัติเบื้องต้นของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้ท่ีเข้าร่วมบางส่วนมาจากอาชีพเกษตรกร เจ้าของกิจการ ระยะเวลาการท างาน
ไม่ได้มีผลต่อรายได้ จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ระยะเวลาการท างานที่แตกต่างกัน  ไม่ได้มีผลต่อโครงการ
คนละครึ่ง 

สมมติฐานท่ี 7 เพศแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการใช้จ่ายต่อโครงการคนละครึ่งและโครงการ 
ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบโครงการคนละครึ่ง: ยอมรับสมมติฐานท่ี 7 เพศต่างกันมีผลต่อรูปแบบลักษณะ
ความถี่การใช้สอยประชาชนในจังหวัดภูเก็ต โดยท้ังหมดมีรูปแบบลักษณะความถี่การใช้สอย 2 - 3 
วัน/สัปดาห์ แตกต่างกันในระดับประเภทร้านค้าและผลิตภัณฑ์  
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ผลการทดสอบโครงการคนละครึ่ง: ยอมรับสมมติฐานท่ี 3 สถานภาพมีผลต่อความคิดเห็น
ของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต โดยท้ังหมดจะมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก แต่จะแตกต่างกัน
ในค่าเฉล่ีย ผู้ท่ีมีสถานภาพสมรสมีค่าเฉล่ียสูงสุด 

ผลการทดสอบโครงการ ม.33 เรารักกัน: ยอมรับสมมติฐานท่ี 3 สถานภาพมีผลต่อความ
คิดเห็นของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต โดยท้ังหมดจะมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยผู้ท่ีมี
สถานภาพสมรสมีค่าเฉล่ียสูงสุด 

เปรียบเทียบท้ังสองโครงการ จะสังเกตได้ว่าท้ัง 2 โครงการ ผู้ท่ีมีสถานภาพสมรส เห็นด้วยใน
ระดับมากและค่าเฉล่ียสูงสุด ผู้วิจัยมองว่าเนื่องจากผู้ท่ีมีสถานภาพสมรสมีรายจ่ายท่ีค่อนข้างสูงกว่า
สถานภาพอื่น ๆ จึงจะมีแนวโน้มในการพึงพอใจมาตรการดังกล่าวอยู่ในระดับสูงสุด 

สมมติฐานท่ี 4 ระดับรายได้เฉล่ียแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อโครงการคนละครึ่งและ
โครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบโครงการคนละครึ่ง: ยอมรับสมมติฐานท่ี 4 ระดับรายได้เฉล่ียแตกต่างกันมีผล
ต่อความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต โดยท้ังหมดจะมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
โดยผู้ท่ีมีระดับรายได้ 50,000 บาท ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ผู้วิจัยมองว่าด้วยข้อจ ากัดในการจ่ายเงินของตัว
โครงการท่ีว่าผู้ใช้ต้องเพิ่มเงิน 50% จึงอาจเป็นเหตุผลท่ีผู้ท่ีมีรายได้สูงสุดจะมีความพึงพอใจต่อ
โครงการมากท่ีสุด  

ผลการทดสอบโครงการ ม.33 เรารักกัน: ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 4 รายได้ไม่มีผลต่อความคิดเห็น
ของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต โดยท้ังหมดจะมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก แต่ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ โดยผู้ท่ีมีเห็นด้วยที่ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดนั้นคือ ผู้ท่ีมีรายได้น้อยท่ีสุด ผู้วิจัยมอง
ว่า เนื่องด้วยโครงการนั้นไม่มีข้อจ ากัดในการใช้จ่ายเงินแต่ละครั้งและในการใช้จ่ายเป็นของรัฐท้ังหมด  

สมมติฐานท่ี 5 อาชีพแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อโครงการคนละครึ่งและโครงการ ม.33 
เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบโครงการคนละครึ่ง: ยอมรับสมมติฐานท่ี 5 อาชีพมีผลต่อความคิดเห็นของ
ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต โดยท้ังหมดจะมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ยกเว้นผู้ท่ีเป็น
นักศึกษามีระดับความเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ด้วยข้อจ ากัดในการจ่ายเงินของตัวโครงการท่ีว่าผู้ใช้
ต้องเพิ่มเงิน 50% ส่งผลให้นักศึกษามีความเห็นด้วยต่อโครงการในระดับเห็นด้วยปานกลาง ซึ่งน้อย
ท่ีสุดในแต่ละอาชีพ เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ียังไม่มีรายได้ ในการใช้จ่ายแต่ละครั้งจึงของ
จ ากัดในการใช้จ่ายเงิน 

ผลการทดสอบโครงการ ม.33 เรารักกัน: ยอมรับสมมติฐานท่ี 4 อาชีพมีผลต่อความคิดเห็น
ของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต โดยท้ังหมดจะมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ขณะเดียวกันใน
ความเห็นรายข้อแต่ละด้านก็อยู่ในระดับเห็นด้วยมากท้ังหมด 
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เปรียบเทียบท้ังสองโครงการ ในรายละเอียดสิทธิของผู้เข้าร่วมโครงการ ม .33 เรารักกันนั้น 
เบ้ืองต้นจะต้องเป็นผู้ท่ีมีประกันสังคม ม.33 (เฉพาะลูกจ้างพนักงานเอกชน พนักงานลูกจ้างหน่วยงาน
ราชการ) ไม่เกิน 300,000 บาท แต่ขณะเดียวกันโครงการคนละครึ่งไม่ได้ก าหนดคุณสมบัติเบื้องต้น
ของผู้เข้าร่วมโครงการ ในส่วนของการใช้จ่ายเงินนั้นทางโครงการ ม .33 เรารักกัน เปิดกว้างมากกวา่ 
ท้ังการใช้จ่ายเงินได้คราวท้ังหมดไม่ได้จ ากัดสิทธิใช้ได้แค่วันละ 150 บาท เหมือนโครงการคนละครึง่ 
ขณะเดียวกันการใช้จ่ายไม่ต้องใช้เงินส่วนตัวเพิ่มเติมแต่อย่างใด มีความสะดวกในการใช้จ่าย จึงส่งผลให้
ระดับความเห็นท่ีมีต่อโครงการ ม.33 เรารักกัน จึงอยู่ในระดับเห็นด้วยมากในทุก ๆ ด้าน 

สมมติฐานท่ี 6 ระยะเวลาท างานแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อด้วยโครงการคนละครึ่งและ
โครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบโครงการคนละครึ่ง: ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 6 ระยะเวลาการท างานไม่มีผลต่อ
ความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต โดยท้ังหมดจะมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
ท้ังหมด ยกเว้นผู้ท่ีมีอายุงานต่ ากว่า 5 ปี เห็นด้วยในระดับปานกลาง ผู้วิจัยมองว่าสาเหตุน่าจะมาจาก
รายได้ของผู้ท่ีมีอายุงานต่ ากว่า 5 ปี ด้วยข้อจ ากัดในการจ่ายเงินของตัวโครงการท่ีว่าผู้ใช้ต้องเพิ่มเงิน 
50% 

ผลการทดสอบโครงการ ม.33 เรารักกัน: ยอมรับสมมติฐานท่ี 6 ระยะเวลาการท างานมีผลต่อ
ความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ท่ีมีระยะเวลาการท างานมากว่า 10 ปี มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 
แต่ในภาพรวมจะมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ขณะเดียวกันในความเห็นรายข้อแต่ละด้านก็
อยู่ในระดับเห็นด้วยมากท้ังหมด 

เปรียบเทียบท้ังสองโครงการ ในรายละเอียดสิทธิของผู้เข้าร่วมโครงการ ม .33 เรารักกันนั้น 
เบ้ืองต้นจะต้องเป็นผู้ท่ีมีประกันสังคม ม.33 (เฉพาะลูกจ้างพนักงานเอกชน พนักงานลูกจ้างหน่วยงาน
ราชการ) ไม่เกิน 300,000 บาท ขณะเดียวกันโครงการคนละครึ่งไม่ได้ระบุคุณสมบัติเบื้องต้นของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้ท่ีเข้าร่วมบางส่วนมาจากอาชีพเกษตรกร เจ้าของกิจการ ระยะเวลาการท างาน
ไม่ได้มีผลต่อรายได้ จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ระยะเวลาการท างานที่แตกต่างกัน  ไม่ได้มีผลต่อโครงการ
คนละครึ่ง 

สมมติฐานท่ี 7 เพศแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการใช้จ่ายต่อโครงการคนละครึ่งและโครงการ 
ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบโครงการคนละครึ่ง: ยอมรับสมมติฐานท่ี 7 เพศต่างกันมีผลต่อรูปแบบลักษณะ
ความถ่ีการใช้สอยประชาชนในจังหวัดภูเก็ต โดยท้ังหมดมีรูปแบบลักษณะความถี่การใช้สอย 2 - 3 
วัน/สัปดาห์ แตกต่างกันในระดับประเภทร้านค้าและผลิตภัณฑ์  
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ผลการทดสอบโครงการ ม.33 เรารักกัน: ยอมรับสมมติฐานท่ี 7 เพศต่างกันมีผลต่อความ
คิดเห็นของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต โดยท้ังสองเพศจะมีความถี่ในการใช้จ่ายเงินเฉล่ีย 2 - 3 วัน/
สัปดาห์ จะแตกต่างกันในรายละเอียดความถ่ีในแต่ละประเภทร้านค้าและผลิตภัณฑ์  

เปรียบเทียบท้ังสองโครงการ รูปแบบและลักษณะการใช้จ่ายเงินเหมือนกันท้ังสองโครงการ 
นั้นคือ 2 - 3 วัน/สัปดาห์ ใช้จ่ายบ่อยท่ีสุด ร้านโชห่วย/หาบเร่แผงลอย/ตลาดสด สินค้าประเภท
อาหารและเครื่องด่ืม แต่ในรายละเอียดของความถี่ในการใช้จ่ายนั้น โครงการคนละครึ่งมากกว่า
เล็กน้อย ผู้วิจัยมองว่าความน่าจะเป็นอาจจะมาจากสาเหตุท่ีว่า โครงการคนละครึ่งนั้นมีข้อจ ากัดใน
เรื่องงบประมาณในการใช้จ่ายเงินในแต่ละวัน จ านวน 150 บาท และต้องเพิ่มเงินส่วนตัว 50% 
ขณะเดียวกันโครงการ ม.33 เรารักกัน ไม่ได้มีข้อจ ากัดในตรงนี้  

สมมติฐานท่ี 8 ระดับการศึกษาต่างกัน จะมีพฤติกรรมการใช้จ่ายต่อโครงการคนละครึ่งและ
โครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบโครงการคนละครึ่ง: ยอมรับสมมติฐานท่ี 8 ระดับการศึกษาต่างกันมีผลต่อ
รูปแบบลักษณะความถี่การใช้สอยประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ผู้ท่ีมีระดับการศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า มีระดับการใช้จ่ายเงินบ่อยท่ีสุด 4 วัน/สัปดาห์  

ผลการทดสอบโครงการ ม.33 เรารักกัน: ยอมรับสมมติฐานท่ี 8 ระดับการศึกษาต่างกันมีผล
ต่อรูปแบบลักษณะความถี่การใช้สอยประชาชนในจังหวัดภูเก็ต โดยผู้ท่ีมีระดับกาศึกษาต่ ากว่า
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จะมีความถ่ีในการใช้จ่ายเงินสูงท่ีสุดเฉล่ีย 4 วัน/สัปดาห์  

เปรียบเทียบท้ังสองโครงการ รูปแบบและลักษณะการใช้จ่ายเงิน เหมือนกันท้ังสองโครงการ 
นั้นคือ ซึ่งใช้จ่ายบ่อยท่ีสุด ร้านโชห่วย/หาบเร่แผงลอย/ตลาดสด สินค้าประเภทอาหารและเครื่องด่ืม 
และผู้ท่ีมีระดับการศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า เป็นผู้ท่ีมีความถี่ในการใช้จ่ายบ่อยท่ีสุด  
ผู้วิจัยมองว่าความน่าจะเป็นอาจจะมาจากสาเหตุท่ีว่า โครงการคนละครึ่งนั้นมีข้อจ ากัดในเรื่อง
งบประมาณในการใช้จ่ายเงินแต่ละวัน จ านวน 150 บาท 50% ขณะเดียวกันโครงการ ม.33 เรารักกัน 
ไม่ได้มีข้อจ ากัดในตรงนี้ ความถ่ีในการใช้จ่ายโครงการคนละครึ่ง มากกว่าเล็กน้อย  

สมมติฐานท่ี 9 สถานภาพต่างกัน จะมีจะมีพฤติกรรมการใช้จ่ายต่อโครงการคนละครึ่งและ
โครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบโครงการคนละครึ่ง: ยอมรับสมมติฐานท่ี 9 สถานภาพต่างกันมีผลต่อรูปแบบ
ลักษณะความถ่ีการใช้สอยประชาชนในจังหวัดภูเก็ต โดยท้ังหมดจะมีความถ่ีในการใช้จ่ายเงินเฉล่ีย 2 -
4 วัน/สัปดาห์ ผู้ท่ีมีสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ มีความถ่ีในการใช้จ่ายสูงท่ีสุด 

ผลการทดสอบโครงการ ม.33 เรารักกัน: ยอมสมมติฐานท่ี 9 สถานภาพต่างกันมีผลต่อ
รูปแบบลักษณะความถี่การใช้สอยประชาชนในจังหวัดภูเก็ต โดยท้ังหมดจะมีความถ่ีในการใช้จ่ายเงิน
เฉล่ีย 4 วัน/สัปดาห์ ผู้ท่ีมีสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกกัน มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 
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เปรียบเทียบท้ังสองโครงการ รูปแบบและลักษณะการใช้จ่ายเงิน เหมือนกันท้ังสอง โครงการ 
นั้นคือ ซึ่งใช้จ่ายบ่อยท่ีสุด ร้านโชห่วย /หาบเร่แผงลอย /ตลาดสด สินค้าประเภทอาหารและเครื่องด่ืม 
รายละเอียดของความถ่ีในการใช้จ่ายนั้นใกล้เคียงกันท้ังสองโครงการ 

สมมติฐานท่ี 10 ระดับรายได้เฉล่ียต่างกัน จะมีพฤติกรรมการใช้จ่ายต่อโครงการคนละครึ่ง
และโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบโครงการคนละครึ่ง: ยอมรับสมมติฐานท่ี 10 ระดับรายได้เฉล่ียต่างกัน มีผลต่อ
รูปแบบลักษณะความถ่ีการใช้สอยประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ผู้ท่ีมีรายได้เฉล่ีย 30,001 - 40,000 บาท 
มีความถ่ีในการใช้จ่ายสูงท่ีสุด 4 วัน/สัปดาห์  

ผลการทดสอบโครงการ ม.33 เรารักกัน: ยอมรับสมมติฐานท่ี 10 ระดับรายได้เฉล่ียต่างกัน มี
ผลต่อรูปแบบลักษณะความถี่การใช้สอยประชาชนในจังหวัดภูเก็ต โดยท้ังหมดจะมีความถี่ในการใช้
จ่ายเงินเฉล่ีย 2 - 4 วัน/สัปดาห์ จะแตกต่างกันในรายละเอียดความถี่ในแต่ละประเภทร้านค้าและ
ผลิตภัณฑ์ 

เปรียบเทียบท้ังสองโครงการ รูปแบบและลักษณะการใช้จ่ายเงิน เหมือนกันท้ังสองโครงการ 
นั้นคือ ใช้จ่ายบ่อยท่ีสุด ร้านโชห่วย/หาบเร่แผงลอย/ตลาดสด สินค้าประเภทอาหารและเครื่องด่ืม 
รายละเอียดของความถ่ีในการใช้จ่ายนั้นใกล้เคียงกันท้ังสองโครงการ 

สมมติฐานท่ี 11 อาชีพต่างกัน จะมีพฤติกรรมการใช้จ่ายต่อโครงการคนละครึ่งและโครงการ 
ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบโครงการคนละครึ่ง: ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 11 อาชีพต่างกัน มีผลต่อรูปแบบ
ลักษณะความถ่ีการใช้สอยประชาชนในจังหวัดภูเก็ต โดยรวมไม่ต่างกัน แต่ในอาชีพเกษตรกรมีรูปแบบ
ลักษณะความถ่ีในการใช้จ่ายสูงท่ีสุดเมื่อเทียบอาชีพอื่น  

ผลการทดสอบโครงการ ม.33 เรารักกัน: ยอมรับสมมติฐานท่ี 11 อาชีพต่างกัน มีผลต่อ
รูปแบบลักษณะความถี่การใช้สอยประชาชนในจังหวัดภูเก็ต โดยรวมต่างกัน โดยผู้มีสิทธิท่ีจะเข้าร่วม
โครงการคือผู้มีประกันสังคม ม.33 ได้แก่ อาชีพพนักงานลูกจ้างเอกชน พนักงานลูกจ้าราชการ จะมี
ความถ่ีในการใช้จ่ายเงินเฉล่ีย 2 - 3 วัน/สัปดาห์ ในส่วนของพนักงานเอกชน 4 วัน/สัปดาห์ในส่วนของ
พนักงานลูกจ้างราชการ 

เปรียบเทียบท้ังสองโครงการ รูปแบบและลักษณะการใช้จ่ายเงิน เหมือนกันท้ังสองโครงการ 
นั้นคือ ใช้จ่ายบ่อยท่ีสุด ร้านโชห่วย/หาบเร่แผงลอย/ตลาดสด สินค้าประเภทอาหารและเครื่องด่ืม 
รายละเอียดของความถี่ในการใช้จ่ายนั้นใกล้เคียงกันท้ังสองโครงการ โดยอาชีพเกษตรกร เจ้าของ
กิจการและพนักงานราชการ ท่ีมีความถ่ีใช้จ่ายสูงท่ีสุด 

สมมติฐานท่ี 12 ระยะเวลาท างานต่างกัน จะมีพฤติกรรมการใช้จ่ายต่อโครงการคนละครึ่ง
และโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 



289288 

 

ผลการทดสอบโครงการ ม.33 เรารักกัน: ยอมรับสมมติฐานท่ี 7 เพศต่างกันมีผลต่อความ
คิดเห็นของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต โดยท้ังสองเพศจะมีความถี่ในการใช้จ่ายเงินเฉล่ีย 2 - 3 วัน/
สัปดาห์ จะแตกต่างกันในรายละเอียดความถ่ีในแต่ละประเภทร้านค้าและผลิตภัณฑ์  

เปรียบเทียบท้ังสองโครงการ รูปแบบและลักษณะการใช้จ่ายเงินเหมือนกันท้ังสองโครงการ 
นั้นคือ 2 - 3 วัน/สัปดาห์ ใช้จ่ายบ่อยท่ีสุด ร้านโชห่วย/หาบเร่แผงลอย/ตลาดสด สินค้าประเภท
อาหารและเครื่องด่ืม แต่ในรายละเอียดของความถี่ในการใช้จ่ายนั้น โครงการคนละครึ่งมากกว่า
เล็กน้อย ผู้วิจัยมองว่าความน่าจะเป็นอาจจะมาจากสาเหตุท่ีว่า โครงการคนละครึ่งนั้นมีข้อจ ากัดใน
เรื่องงบประมาณในการใช้จ่ายเงินในแต่ละวัน จ านวน 150 บาท และต้องเพิ่มเงินส่วนตัว 50% 
ขณะเดียวกันโครงการ ม.33 เรารักกัน ไม่ได้มีข้อจ ากัดในตรงนี้  

สมมติฐานท่ี 8 ระดับการศึกษาต่างกัน จะมีพฤติกรรมการใช้จ่ายต่อโครงการคนละครึ่งและ
โครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบโครงการคนละครึ่ง: ยอมรับสมมติฐานท่ี 8 ระดับการศึกษาต่างกันมีผลต่อ
รูปแบบลักษณะความถี่การใช้สอยประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ผู้ท่ีมีระดับการศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า มีระดับการใช้จ่ายเงินบ่อยท่ีสุด 4 วัน/สัปดาห์  

ผลการทดสอบโครงการ ม.33 เรารักกัน: ยอมรับสมมติฐานท่ี 8 ระดับการศึกษาต่างกันมีผล
ต่อรูปแบบลักษณะความถี่การใช้สอยประชาชนในจังหวัดภูเก็ต โดยผู้ท่ีมีระดับกาศึกษาต่ ากว่า
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จะมีความถ่ีในการใช้จ่ายเงินสูงท่ีสุดเฉล่ีย 4 วัน/สัปดาห์  

เปรียบเทียบท้ังสองโครงการ รูปแบบและลักษณะการใช้จ่ายเงิน เหมือนกันท้ังสองโครงการ 
นั้นคือ ซึ่งใช้จ่ายบ่อยท่ีสุด ร้านโชห่วย/หาบเร่แผงลอย/ตลาดสด สินค้าประเภทอาหารและเครื่องด่ืม 
และผู้ท่ีมีระดับการศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า เป็นผู้ท่ีมีความถี่ในการใช้จ่ายบ่อยท่ีสุด  
ผู้วิจัยมองว่าความน่าจะเป็นอาจจะมาจากสาเหตุท่ีว่า โครงการคนละครึ่งนั้นมีข้อจ ากัดในเรื่อง
งบประมาณในการใช้จ่ายเงินแต่ละวัน จ านวน 150 บาท 50% ขณะเดียวกันโครงการ ม.33 เรารักกัน 
ไม่ได้มีข้อจ ากัดในตรงนี้ ความถ่ีในการใช้จ่ายโครงการคนละครึ่ง มากกว่าเล็กน้อย  

สมมติฐานท่ี 9 สถานภาพต่างกัน จะมีจะมีพฤติกรรมการใช้จ่ายต่อโครงการคนละครึ่งและ
โครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบโครงการคนละครึ่ง: ยอมรับสมมติฐานท่ี 9 สถานภาพต่างกันมีผลต่อรูปแบบ
ลักษณะความถ่ีการใช้สอยประชาชนในจังหวัดภูเก็ต โดยท้ังหมดจะมีความถ่ีในการใช้จ่ายเงินเฉล่ีย 2 -
4 วัน/สัปดาห์ ผู้ท่ีมีสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ มีความถ่ีในการใช้จ่ายสูงท่ีสุด 

ผลการทดสอบโครงการ ม.33 เรารักกัน: ยอมสมมติฐานท่ี 9 สถานภาพต่างกันมีผลต่อ
รูปแบบลักษณะความถี่การใช้สอยประชาชนในจังหวัดภูเก็ต โดยท้ังหมดจะมีความถ่ีในการใช้จ่ายเงิน
เฉล่ีย 4 วัน/สัปดาห์ ผู้ท่ีมีสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกกัน มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 
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เปรียบเทียบท้ังสองโครงการ รูปแบบและลักษณะการใช้จ่ายเงิน เหมือนกันท้ังสอง โครงการ 
นั้นคือ ซึ่งใช้จ่ายบ่อยท่ีสุด ร้านโชห่วย /หาบเร่แผงลอย /ตลาดสด สินค้าประเภทอาหารและเครื่องด่ืม 
รายละเอียดของความถ่ีในการใช้จ่ายนั้นใกล้เคียงกันท้ังสองโครงการ 

สมมติฐานท่ี 10 ระดับรายได้เฉล่ียต่างกัน จะมีพฤติกรรมการใช้จ่ายต่อโครงการคนละครึ่ง
และโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบโครงการคนละครึ่ง: ยอมรับสมมติฐานท่ี 10 ระดับรายได้เฉล่ียต่างกัน มีผลต่อ
รูปแบบลักษณะความถ่ีการใช้สอยประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ผู้ท่ีมีรายได้เฉล่ีย 30,001 - 40,000 บาท 
มีความถ่ีในการใช้จ่ายสูงท่ีสุด 4 วัน/สัปดาห์  

ผลการทดสอบโครงการ ม.33 เรารักกัน: ยอมรับสมมติฐานท่ี 10 ระดับรายได้เฉล่ียต่างกัน มี
ผลต่อรูปแบบลักษณะความถ่ีการใช้สอยประชาชนในจังหวัดภูเก็ต โดยท้ังหมดจะมีความถี่ในการใช้
จ่ายเงินเฉล่ีย 2 - 4 วัน/สัปดาห์ จะแตกต่างกันในรายละเอียดความถี่ในแต่ละประเภทร้านค้าและ
ผลิตภัณฑ์ 

เปรียบเทียบท้ังสองโครงการ รูปแบบและลักษณะการใช้จ่ายเงิน เหมือนกันท้ังสองโครงการ 
นั้นคือ ใช้จ่ายบ่อยท่ีสุด ร้านโชห่วย/หาบเร่แผงลอย/ตลาดสด สินค้าประเภทอาหารและเครื่องด่ืม 
รายละเอียดของความถ่ีในการใช้จ่ายนั้นใกล้เคียงกันท้ังสองโครงการ 

สมมติฐานท่ี 11 อาชีพต่างกัน จะมีพฤติกรรมการใช้จ่ายต่อโครงการคนละครึ่งและโครงการ 
ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบโครงการคนละครึ่ง: ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 11 อาชีพต่างกัน มีผลต่อรูปแบบ
ลักษณะความถ่ีการใช้สอยประชาชนในจังหวัดภูเก็ต โดยรวมไม่ต่างกัน แต่ในอาชีพเกษตรกรมีรูปแบบ
ลักษณะความถ่ีในการใช้จ่ายสูงท่ีสุดเมื่อเทียบอาชีพอื่น  

ผลการทดสอบโครงการ ม.33 เรารักกัน: ยอมรับสมมติฐานท่ี 11 อาชีพต่างกัน มีผลต่อ
รูปแบบลักษณะความถี่การใช้สอยประชาชนในจังหวัดภูเก็ต โดยรวมต่างกัน โดยผู้มีสิทธิท่ีจะเข้าร่วม
โครงการคือผู้มีประกันสังคม ม.33 ได้แก่ อาชีพพนักงานลูกจ้างเอกชน พนักงานลูกจ้าราชการ จะมี
ความถ่ีในการใช้จ่ายเงินเฉล่ีย 2 - 3 วัน/สัปดาห์ ในส่วนของพนักงานเอกชน 4 วัน/สัปดาห์ในส่วนของ
พนักงานลูกจ้างราชการ 

เปรียบเทียบท้ังสองโครงการ รูปแบบและลักษณะการใช้จ่ายเงิน เหมือนกันท้ังสองโครงการ 
นั้นคือ ใช้จ่ายบ่อยท่ีสุด ร้านโชห่วย/หาบเร่แผงลอย/ตลาดสด สินค้าประเภทอาหารและเครื่องด่ืม 
รายละเอียดของความถี่ในการใช้จ่ายนั้นใกล้เคียงกันท้ังสองโครงการ โดยอาชีพเกษตรกร เจ้าของ
กิจการและพนักงานราชการ ท่ีมีความถ่ีใช้จ่ายสูงท่ีสุด 

สมมติฐานท่ี 12 ระยะเวลาท างานต่างกัน จะมีพฤติกรรมการใช้จ่ายต่อโครงการคนละครึ่ง
และโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 
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ผลการทดสอบโครงการคนละครึ่ง: ยอมรับสมมติฐานท่ี 12 ระยะเวลาท างานต่างกัน มีผลต่อ
รูปแบบลักษณะความถี่การใช้สอยประชาชนในจังหวัดภูเก็ต โดยรวมต่างกัน จะเห็นได้ว่าทุกช่วงอายุ
การท างาน จะมีรูปแบบลักษณะความถ่ีในการใช้จ่ายสูงท่ีสุด เฉล่ีย 2 - 3 วัน/สัปดาห์ หากแต่ว่า ผู้ท่ีมี
อายุงาน 6 - 10 มีค่าเฉล่ียท่ีสูงกว่าเล็กน้อย 

ผลการทดสอบโครงการ ม.33 เรารักกัน: ยอมรับสมมติฐานท่ี 12 อาชีพต่างกัน มีผลต่อ
รูปแบบลักษณะความถ่ีการใช้สอยประชาชนในจังหวัดภูเก็ตจะเห็นได้ว่าผู้ท่ีมีอายุงาน 6 - 10 ปี นั้นมี
รูปแบบลักษณะความถี่ในการใช้จ่าย เฉล่ียสูงท่ีสุด 4 วัน/สัปดาห์ ขณะท่ีผู้ท่ีมีอายุงานในช่วงอื่น ๆ มี
ความถ่ีในการใช้จ่าย เฉล่ีย 2 - 3 วัน/สัปดาห์ 

เปรียบเทียบท้ังสองโครงการ รูปแบบและลักษณะการใช้จ่ายเงิน ใกล้เคียงกัน นั้นคือผู้ท่ีมีอายุ
งาน 6 - 10 ปี มีความถี่ใช้จ่ายบ่อยท่ีสุด ร้านโชห่วย/หาบเร่แผงลอย/ตลาดสด สินค้าประเภทอาหาร
และเครื่องด่ืม 

3) ความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนจังหวัดภูเก็ตต่อมาตรการ
โครงการคนละคร่ึงและโครงการ ม.33 เรารักกัน  

ปัญหาด้านเศรษฐกิจเป็นปัญหาท่ีควรแก้ไขมากกว่าปัญหาด้านอื่น  ๆ ในยุคท่ีมีโรคระบาด
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งประชาชนได้รับผลกระทบด้านปัญหาปากท้องอย่างมาก ทุกฝ่ายท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง อาทิ องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ควรที่จะร่วมมือกันแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
อย่างเร่งด่วน สังคมก็จะสงบสุข ปราศจากปัญหาอาชญากรรมท่ีเกิดจากปัญหาปากท้องของประชาชน
ท่ีได้รับผลกระทบ จากผลการวิจัยพบว่า เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระดับรายได้ อาชีพ และ
ระยะเวลาการท างาน มีผลเกี่ยวเนื่องกับความคิดเห็นและรูปแบบลักษณะการใช้จ่ายเงิน ซึ่งสอดคล้อง
กับ ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2548) กล่าวว่า ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ (Demographic Factor) 
หมายถึง ลักษณะของประชากร ได้แก่ ขนาดขององค์ประกอบของครอบครัว เพศ อายุ การศึกษา 
ประสบการณ์ ระดับรายได้ อาชีพ เชื้อชาติ สัญชาติ ซึ่งล้วนจะมีผลต่อรูปแบบของความต้องการ
ของซื้อและใช้ท่ีแตกต่างกันในหลาย ๆ ด้าน โดยจะมีพฤติกรรม ความสนใจ ในการรับข่าวสารแตกต่าง
กันไปด้วย พลอยพรหม เจิมศิลป์ (2564) ปัจจัยส่วนบุคคลของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และจ านวนสมาชิกท่ีต้องดูแล ส่งผลต่อการ
ด ารงชีพแตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และจ านวนสมาชิกท่ีต้องดูแล ส่งผลต่อการ
ด ารงชีพแตกต่างกัน วีระ พุ่มเกิด (2546) ศึกษาเรื่องค่าใช้จ่ายของนักศึกษาสถาบันราชภัฏสวนดุสิต 
ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาชายมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อปีสูงกว่านักศึกษาหญิง นักศึกษาท่ีมีภูมิล าเนาอยู่
ในกรุงเทพมหานครมีค่าใช้จ่ายสูงกว่านักศึกษาท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัด เมื่อพิจารณาแยกตามกลุ่ม 
ช้ันปี คณะ อาชีพปัจจุบันของบิดามารดา และรายได้ครอบครัว พบว่า นักศึกษาท่ีมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อ
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ปีการศึกษาสูงท่ีสุดของแต่ละกลุ่ม คือ นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ นักศึกษาท่ี
บิดามีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว นักศึกษาท่ีมารดามีอาชีพรับราชการ และนักศึกษาท่ีครอบครัวมี
รายได้ 60,000 - 80,000 บาทต่อเดือน ในขณะท่ีนักศึกษาท่ีมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่ าสุดของแต่ละกลุ่ม คือ 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ นักศึกษาท่ีบิดามีอาชีพเป็นพนักงานของบริษัทเอกชน 
นักศึกษาท่ีมีมารดามีอาชีพเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ และนักศึกษาท่ีครอบครัวมี รายได้ 60,000 - 
80,000 บาทต่อเดือน ผลการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาจ าแนกตามเพศ ภูมิล าเนา ช้ันปี 
คณะ อาชีพบิดาและมารดา และรายได้ของครอบครัว พบว่า นักศึกษาท่ีเรียนคณะต่างกันมีค่าใช้จ่าย
เฉล่ียแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในส่วนท่ีเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขในโครงการตามนโยบายของรัฐบาลท่ี

ได้ท าการศึกษานั้นก็คือ ความคิดเห็นและรูปแบบลักษณะการใช้สอยของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ท่ี
มีต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยโครงการคนละครึ่งและโครงการ ม.33 เรารักกัน 

1) จากการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นและรูปแบบลักษณะการใช้สอยของประชาชนในจังหวัด
ภูเก็ต ท่ีมีต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยโครงการคนละครึ่งและโครงการ ม.33 เรารักกัน เป็น
โครงการท่ีมีความส าคัญต่อสถานการณ์เศรษฐกิจ จึงควรเปิดโอกาสในการเข้าร่วมโครงการและให้
ความรู้สร้างความเข้าใจในการใช้งานโครงการ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงเจตนารมวัตถุประสงค์ของ
การจัดท าโครงการ และเสริมสร้างให้เกิดการใช้จ่ายอย่างเป็นประโยชน์สูงสุดในการใช้งบประมาณ 

2) จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดเห็นต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย
โครงการคนละครึ่งและโครงการ ม.33 เรารักกัน มีความเกี่ยวข้องกับ เพศ การศึกษา สถานภาพ 
รายได้ อาชีพ และระยะเวลาในการท างาน จึงควรมีการส่งเสริมความรู้ด้านการเงิน การวางแผน
การเงินส่วนบุคคล เพื่อให้ประชาชนได้น าความรู้ท่ีได้ไปบริหารวางแผนการเงินรองรับในสถานการณ์
วิกฤติ 

3) จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อรูปแบบลักษณะการใช้สอยของประชาชนในจังหวัด
ภูเก็ตท่ีมีต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยโครงการคนละครึ่งและโครงการ ม .33 เรารักกัน มีความ
เกี่ยวข้องกับเพศ การศึกษา สถานภาพ รายได้ อาชีพ และระยะเวลาในการท างาน จึงควรมีการส่งเสริม
พฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน (พฤติกรรมการบริโภค) ใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุดต่อตนเองและสังคม 

ดังนั้นรัฐบาลผู้ก าหนดนโยบายกระตุ้นและเยียวยาเศรษฐกิจในสถานะการณ์โรคระบาดไวรัส
โคโรนา (COVID-19) ต้องให้ความสนใจกับปัจจัยประชากร เพศ การศึกษา สถานภาพ รายได้ อาชีพ 
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ผลการทดสอบโครงการคนละครึ่ง: ยอมรับสมมติฐานท่ี 12 ระยะเวลาท างานต่างกัน มีผลต่อ
รูปแบบลักษณะความถี่การใช้สอยประชาชนในจังหวัดภูเก็ต โดยรวมต่างกัน จะเห็นได้ว่าทุกช่วงอายุ
การท างาน จะมีรูปแบบลักษณะความถ่ีในการใช้จ่ายสูงท่ีสุด เฉล่ีย 2 - 3 วัน/สัปดาห์ หากแต่ว่า ผู้ท่ีมี
อายุงาน 6 - 10 มีค่าเฉล่ียท่ีสูงกว่าเล็กน้อย 

ผลการทดสอบโครงการ ม.33 เรารักกัน: ยอมรับสมมติฐานท่ี 12 อาชีพต่างกัน มีผลต่อ
รูปแบบลักษณะความถ่ีการใช้สอยประชาชนในจังหวัดภูเก็ตจะเห็นได้ว่าผู้ท่ีมีอายุงาน 6 - 10 ปี นั้นมี
รูปแบบลักษณะความถี่ในการใช้จ่าย เฉล่ียสูงท่ีสุด 4 วัน/สัปดาห์ ขณะท่ีผู้ท่ีมีอายุงานในช่วงอื่น ๆ มี
ความถ่ีในการใช้จ่าย เฉล่ีย 2 - 3 วัน/สัปดาห ์

เปรียบเทียบท้ังสองโครงการ รูปแบบและลักษณะการใช้จ่ายเงิน ใกล้เคียงกัน นั้นคือผู้ท่ีมีอายุ
งาน 6 - 10 ปี มีความถี่ใช้จ่ายบ่อยท่ีสุด ร้านโชห่วย/หาบเร่แผงลอย/ตลาดสด สินค้าประเภทอาหาร
และเครื่องด่ืม 

3) ความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนจังหวัดภูเก็ตต่อมาตรการ
โครงการคนละคร่ึงและโครงการ ม.33 เรารักกัน  

ปัญหาด้านเศรษฐกิจเป็นปัญหาท่ีควรแก้ไขมากกว่าปัญหาด้านอื่น  ๆ ในยุคท่ีมีโรคระบาด
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งประชาชนได้รับผลกระทบด้านปัญหาปากท้องอย่างมาก ทุกฝ่ายท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง อาทิ องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ควรที่จะร่วมมือกันแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
อย่างเรง่ด่วน สังคมก็จะสงบสุข ปราศจากปัญหาอาชญากรรมท่ีเกิดจากปัญหาปากท้องของประชาชน
ท่ีได้รับผลกระทบ จากผลการวิจัยพบว่า เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระดับรายได้ อาชีพ และ
ระยะเวลาการท างาน มีผลเกี่ยวเนื่องกับความคิดเห็นและรูปแบบลักษณะการใช้จ่ายเงิน ซึ่งสอดคล้อง
กับ ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2548) กล่าวว่า ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ (Demographic Factor) 
หมายถึง ลักษณะของประชากร ได้แก่ ขนาดขององค์ประกอบของครอบครัว เพศ อายุ การศึกษา 
ประสบการณ์ ระดับรายได้ อาชีพ เชื้อชาติ สัญชาติ ซึ่งล้วนจะมีผลต่อรูปแบบของความต้องการ
ของซื้อและใช้ท่ีแตกต่างกันในหลาย ๆ ด้าน โดยจะมีพฤติกรรม ความสนใจ ในการรับข่าวสารแตกต่าง
กันไปด้วย พลอยพรหม เจิมศิลป์ (2564) ปัจจัยส่วนบุคคลของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และจ านวนสมาชิกท่ีต้องดูแล ส่งผลต่อการ
ด ารงชีพแตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และจ านวนสมาชิกท่ีต้องดูแล ส่งผลต่อการ
ด ารงชีพแตกต่างกัน วีระ พุ่มเกิด (2546) ศึกษาเรื่องค่าใช้จ่ายของนักศึกษาสถาบันราชภัฏสวนดุสิต 
ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาชายมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อปีสูงกว่านักศึกษาหญิง นักศึกษาท่ีมีภูมิล าเนาอยู่
ในกรุงเทพมหานครมีค่าใช้จ่ายสูงกว่านักศึกษาท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัด เมื่อพิจารณาแยกตามกลุ่ม 
ช้ันปี คณะ อาชีพปัจจุบันของบิดามารดา และรายได้ครอบครัว พบว่า นักศึกษาท่ีมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อ
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ปีการศึกษาสูงท่ีสุดของแต่ละกลุ่ม คือ นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ นักศึกษาท่ี
บิดามีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว นักศึกษาท่ีมารดามีอาชีพรับราชการ และนักศึกษาท่ีครอบครัวมี
รายได้ 60,000 - 80,000 บาทต่อเดือน ในขณะท่ีนักศึกษาท่ีมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่ าสุดของแต่ละกลุ่ม คือ 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ นักศึกษาท่ีบิดามีอาชีพเป็นพนักงานของบริษัทเอกชน 
นักศึกษาท่ีมีมารดามีอาชีพเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ และนักศึกษาท่ีครอบครัวมี รายได้ 60,000 - 
80,000 บาทต่อเดือน ผลการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาจ าแนกตามเพศ ภูมิล าเนา ช้ันปี 
คณะ อาชีพบิดาและมารดา และรายได้ของครอบครัว พบว่า นักศึกษาท่ีเรียนคณะต่างกันมีค่าใช้จ่าย
เฉล่ียแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในส่วนท่ีเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขในโครงการตามนโยบายของรัฐบาลท่ี

ได้ท าการศึกษานั้นก็คือ ความคิดเห็นและรูปแบบลักษณะการใช้สอยของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ท่ี
มีต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยโครงการคนละครึ่งและโครงการ ม.33 เรารักกัน 

1) จากการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นและรูปแบบลักษณะการใช้สอยของประชาชนในจังหวัด
ภูเก็ต ท่ีมีต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยโครงการคนละครึ่งและโครงการ ม.33 เรารักกัน เป็น
โครงการท่ีมีความส าคัญต่อสถานการณ์เศรษฐกิจ จึงควรเปิดโอกาสในการเข้าร่วมโครงการและให้
ความรู้สร้างความเข้าใจในการใช้งานโครงการ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงเจตนารมวัตถุประสงค์ของ
การจัดท าโครงการ และเสริมสร้างให้เกิดการใช้จ่ายอย่างเป็นประโยชน์สูงสุดในการใช้งบประมาณ 

2) จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดเห็นต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย
โครงการคนละครึ่งและโครงการ ม.33 เรารักกัน มีความเกี่ยวข้องกับ เพศ การศึกษา สถานภาพ 
รายได้ อาชีพ และระยะเวลาในการท างาน จึงควรมีการส่งเสริมความรู้ด้านการเงิน การวางแผน
การเงินส่วนบุคคล เพื่อให้ประชาชนได้น าความรู้ท่ีได้ไปบริหารวางแผนการเงินรองรับในสถานการณ์
วิกฤติ 

3) จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อรูปแบบลักษณะการใช้สอยของประชาชนในจังหวัด
ภูเก็ตท่ีมีต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยโครงการคนละครึ่งและโครงการ ม .33 เรารักกัน มีความ
เกี่ยวข้องกับเพศ การศึกษา สถานภาพ รายได้ อาชีพ และระยะเวลาในการท างาน จึงควรมีการส่งเสริม
พฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน (พฤติกรรมการบริโภค) ใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุดต่อตนเองและสังคม 

ดังนั้นรัฐบาลผู้ก าหนดนโยบายกระตุ้นและเยียวยาเศรษฐกิจในสถานะการณ์โรคระบาดไวรัส
โคโรนา (COVID-19) ต้องให้ความสนใจกับปัจจัยประชากร เพศ การศึกษา สถานภาพ รายได้ อาชีพ 
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และระยะเวลาในการท างาน เพราะมีผลต่อความคิดเห็นและรูปแบบลักษณะความถ่ีการใช้สอยเงินใน
ภาพรวมของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ 

 
ข้อเสนอแนะทางวิชาการ 

 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ด้วยมีข้อจ ากัดในด้านเวลาและการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่าง อันเนื่องมาจาก

ช่วงเวลาในการศึกษาวิจัย อยู่ในสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
จึงเป็นการศึกษาโดยมุ่งเน้นในการส ารวจความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนใน
จังหวัดเพียงฝ่ายเดียว ผู้วิจัยจึงเห็นควรให้มีการศึกษาในภาคส่วนของผู้ประกอบการธุรกิจท่ีได้เข้าร่วม
โครงการ เพื่อน าข้อมูลท่ีบกพร่องมาปรับปรุงพัฒนา โครงการอื่น ๆ เพื่อท่ีจะสามารถน าข้อมูลท่ีได้ไป
ใช้ประโยชน์ในการก าหนดมาตรการโครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์วิกฤติอื่น ๆ ต่อไป 
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และระยะเวลาในการท างาน เพราะมีผลต่อความคิดเห็นและรูปแบบลักษณะความถ่ีการใช้สอยเงินใน
ภาพรวมของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ 

 
ข้อเสนอแนะทางวิชาการ 

 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ด้วยมีข้อจ ากัดในด้านเวลาและการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่าง อันเนื่องมาจาก

ช่วงเวลาในการศึกษาวิจัย อยู่ในสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
จึงเป็นการศึกษาโดยมุ่งเน้นในการส ารวจความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนใน
จังหวัดเพียงฝ่ายเดียว ผู้วิจัยจึงเห็นควรให้มีการศึกษาในภาคส่วนของผู้ประกอบการธุรกิจท่ีได้เข้าร่วม
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ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อสถานศึกษา 

ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าภี  
อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 

 
ปรเมศวร์  ศิริเพ็ชร์ * 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อสถานศกึษา

ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าภี ใน 3 ประเด็น ได้แก่ คุณภาพของเด็ก กระบวนการบริหาร
และการจัดการ และการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ซึ่งวัดระดับความพึงพอใจ เปรียบเทียบ
กับสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนล าภี ซึ่งจัดการศึกษาตามแนวคิดและทฤษฎีการจัดการศึกษา 
ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลล าภี และโรงเรียนอนุบาลล าภี ประชากรเป้าหมาย
ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ปกครองนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าภี 
จ านวน 72 คน จ าแนกเป็นผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลล าภี 
จ านวน 20 คน ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลล าภี จ านวน 52 คน สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือการวิจัย ได้แก่ การทดสอบหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป Statistical Package for Social Science(SPSS) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) และใช้สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย (�̅�𝑥) และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

1)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลล าภี  
 (1) ข้อมูลท่ัวไป พบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง เป็นจ านวนร้อยละ 90 มีช่วง

อายุระหว่าง 20 - 29 ปี เป็นจ านวนร้อยละ 45 มีความสัมพันธ์เป็นมารดา เป็นจ านวนร้อยละ 65 
ประกอบอาชีพอื่น ๆ นอกเหนือจากรับจ้างท่ัวไป พนักงานเอกชน ประกอบธุรกิจส่วนตัวและรับราชการ 
เป็นจ านวนร้อยละ 50 มีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท เป็นจ านวนร้อยละ 65  

 (2)  ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลล าภี ใน 3 ประเด็น ได้แก่ คุณภาพของเด็ก กระบวนการบริหารและการจัดการ และการจัด

                                                     
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อสถานศึกษา 

ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าภี  
อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 

 
ปรเมศวร์  ศิริเพ็ชร์ * 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อสถานศกึษา

ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าภี ใน 3 ประเด็น ได้แก่ คุณภาพของเด็ก กระบวนการบริหาร
และการจัดการ และการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ซึ่งวัดระดับความพึงพอใจ เปรียบเทียบ
กับสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนล าภี ซึ่งจัดการศึกษาตามแนวคิดและทฤษฎีการจัดการศึกษา 
ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลล าภี และโรงเรียนอนุบาลล าภี ประชากรเป้าหมาย
ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ปกครองนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าภี 
จ านวน 72 คน จ าแนกเป็นผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลล าภี 
จ านวน 20 คน ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลล าภี จ านวน 52 คน สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือการวิจัย ได้แก่ การทดสอบหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป Statistical Package for Social Science(SPSS) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) และใช้สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย (�̅�𝑥) และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

1)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลล าภี  
 (1) ข้อมูลท่ัวไป พบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง เป็นจ านวนร้อยละ 90 มีช่วง

อายุระหว่าง 20 - 29 ปี เป็นจ านวนร้อยละ 45 มีความสัมพันธ์เป็นมารดา เป็นจ านวนร้อยละ 65 
ประกอบอาชีพอื่น ๆ นอกเหนือจากรับจ้างท่ัวไป พนักงานเอกชน ประกอบธุรกิจส่วนตัวและรับราชการ 
เป็นจ านวนร้อยละ 50 มีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท เป็นจ านวนร้อยละ 65  

 (2)  ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลล าภี ใน 3 ประเด็น ได้แก่ คุณภาพของเด็ก กระบวนการบริหารและการจัดการ และการจัด

                                                     
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ นั้น ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น
พบว่า ประเด็นด้านคุณภาพของเด็ก มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาเป็นประเด็นด้านการจัดประสบการณ์ท่ี
เน้นเด็กเป็นส าคัญ และประเด็นด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด 
ตามล าดับ ซึ่งพิจารณาเป็นรายประเด็น ดังนี้ 

  (2.1) ประเด็นด้านคุณภาพของเด็กในภาพรวม มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก โดย 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้ปกครองพึงพอใจในเรื่องเด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม(นม)ในทุก
วัน และเป็นอาหารเสริม(นม)ท่ีไม่หมดอายุ มากท่ีสุด รองลงมาเป็นความพึงพอใจในเรื่องสถานศึกษา
ส่งเสริมนักเรียนด้านพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง
ได้เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน และ เด็กนักเรียนมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย  เช่น การ
ไหว้ การยิ้มทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ และข้อท่ีผู้ปกครองพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ นักเรียน
สามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง เหมาะสมตามวัย  

  (2.2) ประเด็นกระบวนการบริหารและการจัดการในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้ปกครองพึงพอใจในเรื่องครูผู้สอนมีวาจาสุภาพ อ่อน
น้อม มีการใช้ภาษาท่ีเหมาะสม เป็นกันเอง มากท่ีสุด รองลงมาเป็นความพึงพอใจในเรื่องจ านวนครู 
เพียงพอกับช้ันเรียนและเด็กนักเรียนและการจัดการเรียนการสอน มีความเหมาะสมกับครอบครัว 
ชุมชน ข้อท่ีผู้ปกครองพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ บุคลากรของสถานศึกษา  มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติ ต่อ
เด็กนักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งข้อดังกล่าว เป็นข้อค าถามเชิงนิเสธ  และข้อท่ีผู้ปกครองพึงพอใจน้อย
ท่ีสุด รองลงมา คือ รถโรงเรียน มีความปลอดภัย และ พนักงานขับรถขับขี่อย่างระมัดระวังและ
ปลอดภัย และมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร หรือสิทธิประโยชน์ของนักเรียนหรือผู้ปกครอง อย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน และรวดเร็ว  

  (2.3) ประเด็นด้านการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ในภาพรวม มีความพึง
พอใจ อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้ปกครองพึงพอใจในเรื่องความพึงพอใจใน
ทุก ๆ กิจกรรมของสถานศึกษา  ห้องเรียนมีความสวยงาม อากาศถ่ายเท สะอาด ปลอดภัย และไม่
แออัด มีความเหมาะสมกับการเรียนและมีการประเมินผล(ออกเกรด)ให้แก่นักเรียน ตรงกับความเป็น
จริง มากท่ีสุด รองลงมาเป็นความพึงพอใจในเรื่องความพอใจ เรื่องการจัดการเรียนท่ีมีความ
หลากหลาย ข้อท่ีผู้ปกครองพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ เรื่องครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับ ช่วงอายุ 
ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น การเรียนออนไลน์ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)  

2)  โรงเรียนอนุบาลล าภี 
 (1)  ข้อมูลท่ัวไป พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง เป็นจ านวนร้อยละ 

78.8 ,มีช่วงอายุระหว่าง 30 - 39 ปี เป็นจ านวนร้อยละ 36.5 ,มีความสัมพันธ์เป็นมารดา เป็นจ านวน
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ร้อยละ 46.2 ,ประกอบอาชีพ อ่ืน ๆ นอกเหนือจากรับจ้างท่ัวไป พนักงานเอกชน ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว และรับราชการ เป็นจ านวนร้อยละ 50 ,มีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท เป็นจ านวนร้อยละ 
69.2 

 (2)  ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อโรงเรียนอนุบาลล าภี ใน 3 ประเด็น 
ได้แก่ คุณภาพของเด็ก กระบวนการบริหารและการจัดการ และการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็น
ส าคัญ นั้น ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นด้านการจัด
ประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาเป็นประเด็นด้านคุณภาพของเด็ก  และ
ประเด็นด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ตามล าดับ ซึ่งพิจารณาเป็นราย
ประเด็น ดังนี้ 

  (2.1) ประเด็นด้านคุณภาพของเด็กในภาพรวม มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้ปกครองพึงพอใจในเรื่องเด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม  (นม) 
ในทุกวัน และเป็นอาหารเสริม(นม)ท่ีไม่หมดอายุ มากท่ีสุด รองลงมาเป็นความพึงพอใจในเรื่อง
สถานศึกษาส่งเสริมนักเรียนด้านพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เด็กนักเรียนมีทักษะการคิดพื้นฐานตามช่วงวัย 
สามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ และเด็กนักเรียนมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น 
การไหว้ การยิ้มทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ และข้อท่ีผู้ปกครองพึงพอใจน้อยท่ีสุดคือ เด็ก
นักเรียนมีพัฒนาการด้านอารมณ์ สามารถควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ เด็กร่าเริ งแจ่มใส 
แสดงอารมณ์ได้เหมาะสม ไม่ก้าวร้าว  

  (2.2) ประเด็นกระบวนการบริหารและการจัดการ ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้ปกครองพึงพอใจในเรื่อง จ านวนครู เพียงพอกับช้ันเรียน
และเด็กนักเรียน มากท่ีสุด รองลงมาเป็นเรื่องครูผู้สอนมีการปฏิบัติต่อเด็กนักเรียนหรือผู้ปกครอง 
อย่างเท่าเทียม มีส่ือการเรียนรู้ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน ส่ือจากธรรมชาติ ส่ือส าหรับเด็กมุด ลอด 
ปีนป่าย ส่ือเทคโนโลยี ท่ีเพียงพอต่อเด็กนักเรียน และมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร หรือสิทธิประโยชน์
ของนักเรียนหรือผู้ปกครอง อย่างถูกต้อง ชัดเจน และรวดเร็ว ข้อท่ีผู้ปกครองพึงพอใจน้อยท่ีสุดคือ 
บุคลากรของสถานศึกษา มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติ ต่อเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งข้อดังกล่าว เป็น
ข้อค าถามเชิงนิเสธ และข้อท่ีผู้ปกครองพึงพอใจน้อยท่ีสุด รองลงมาคือ รถโรงเรียน มีความปลอดภัย 
และพนักงานขับรถขับข่ีอย่างระมัดระวังและปลอดภัย  

  (2.3) ประเด็นด้านการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ในภาพรวม มีความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ปกครองพึงพอใจในเรื่องมีการประเมินผล (ออก
เกรด) ให้แก่นักเรียน ตรงกับความเป็นจริง มากท่ีสุด รองลงมาเป็นความพึงพอใจในเรื่องห้องเรียน
มีความสวยงาม อากาศถ่ายเท สะอาด ปลอดภัย และไม่แออัด มีความเหมาะสมกับการเรียน ข้อท่ี
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ประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ นั้น ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น
พบว่า ประเด็นด้านคุณภาพของเด็ก มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาเป็นประเด็นด้านการจัดประสบการณ์ท่ี
เน้นเด็กเป็นส าคัญ และประเด็นด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด 
ตามล าดับ ซึ่งพิจารณาเป็นรายประเด็น ดังนี้ 

  (2.1) ประเด็นด้านคุณภาพของเด็กในภาพรวม มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก โดย 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้ปกครองพึงพอใจในเรื่องเด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม(นม)ในทุก
วัน และเป็นอาหารเสริม(นม)ท่ีไม่หมดอายุ มากท่ีสุด รองลงมาเป็นความพึงพอใจในเรื่องสถานศึกษา
ส่งเสริมนักเรียนด้านพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง
ได้เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน และ เด็กนักเรียนมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย  เช่น การ
ไหว้ การยิ้มทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ และข้อท่ีผู้ปกครองพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ นักเรียน
สามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง เหมาะสมตามวัย  

  (2.2) ประเด็นกระบวนการบริหารและการจัดการในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้ปกครองพึงพอใจในเรื่องครูผู้สอนมีวาจาสุภาพ อ่อน
น้อม มีการใช้ภาษาท่ีเหมาะสม เป็นกันเอง มากท่ีสุด รองลงมาเป็นความพึงพอใจในเรื่องจ านวนครู 
เพียงพอกับช้ันเรียนและเด็กนักเรียนและการจัดการเรียนการสอน มีความเหมาะสมกับครอบครัว 
ชุมชน ข้อท่ีผู้ปกครองพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ บุคลากรของสถานศึกษา  มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติ ต่อ
เด็กนักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งข้อดังกล่าว เป็นข้อค าถามเชิงนิเสธ  และข้อท่ีผู้ปกครองพึงพอใจน้อย
ท่ีสุด รองลงมา คือ รถโรงเรียน มีความปลอดภัย และ พนักงานขับรถขับขี่อย่างระมัดระวังและ
ปลอดภัย และมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร หรือสิทธิประโยชน์ของนักเรียนหรือผู้ปกครอง อย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน และรวดเร็ว  

  (2.3) ประเด็นด้านการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ในภาพรวม มีความพึง
พอใจ อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้ปกครองพึงพอใจในเรื่องความพึงพอใจใน
ทุก ๆ กิจกรรมของสถานศึกษา  ห้องเรียนมีความสวยงาม อากาศถ่ายเท สะอาด ปลอดภัย และไม่
แออัด มีความเหมาะสมกับการเรียนและมีการประเมินผล(ออกเกรด)ให้แก่นักเรียน ตรงกับความเป็น
จริง มากท่ีสุด รองลงมาเป็นความพึงพอใจในเรื่องความพอใจ เรื่องการจัดการเรียนท่ีมีความ
หลากหลาย ข้อท่ีผู้ปกครองพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ เรื่องครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับ ช่วงอายุ 
ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น การเรียนออนไลน์ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)  

2)  โรงเรียนอนุบาลล าภี 
 (1)  ข้อมูลท่ัวไป พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง เป็นจ านวนร้อยละ 

78.8 ,มีช่วงอายุระหว่าง 30 - 39 ปี เป็นจ านวนร้อยละ 36.5 ,มีความสัมพันธ์เป็นมารดา เป็นจ านวน
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ร้อยละ 46.2 ,ประกอบอาชีพ อื่น ๆ นอกเหนือจากรับจ้างท่ัวไป พนักงานเอกชน ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว และรับราชการ เป็นจ านวนร้อยละ 50 ,มีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท เป็นจ านวนร้อยละ 
69.2 

 (2)  ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อโรงเรียนอนุบาลล าภี ใน 3 ประเด็น 
ได้แก่ คุณภาพของเด็ก กระบวนการบริหารและการจัดการ และการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็น
ส าคัญ นั้น ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นด้านการจัด
ประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาเป็นประเด็นด้านคุณภาพของเด็ก  และ
ประเด็นด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ตามล าดับ ซึ่งพิจารณาเป็นราย
ประเด็น ดังนี้ 

  (2.1) ประเด็นด้านคุณภาพของเด็กในภาพรวม มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้ปกครองพึงพอใจในเรื่องเด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม  (นม) 
ในทุกวัน และเป็นอาหารเสริม(นม)ท่ีไม่หมดอายุ มากท่ีสุด รองลงมาเป็นความพึงพอใจในเรื่อง
สถานศึกษาส่งเสริมนักเรียนด้านพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เด็กนักเรียนมีทักษะการคิดพื้นฐานตามช่วงวัย 
สามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ และเด็กนักเรียนมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น 
การไหว้ การยิ้มทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ และข้อท่ีผู้ปกครองพึงพอใจน้อยท่ีสุดคือ เด็ก
นักเรียนมีพัฒนาการด้านอารมณ์ สามารถควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ เด็กร่าเริ งแจ่มใส 
แสดงอารมณ์ได้เหมาะสม ไม่ก้าวร้าว  

  (2.2) ประเด็นกระบวนการบริหารและการจัดการ ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้ปกครองพึงพอใจในเรื่อง จ านวนครู เพียงพอกับช้ันเรียน
และเด็กนักเรียน มากท่ีสุด รองลงมาเป็นเรื่องครูผู้สอนมีการปฏิบัติต่อเด็กนักเรียนหรือผู้ปกครอง 
อย่างเท่าเทียม มีส่ือการเรียนรู้ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน ส่ือจากธรรมชาติ ส่ือส าหรับเด็กมุด ลอด 
ปีนป่าย ส่ือเทคโนโลยี ท่ีเพียงพอต่อเด็กนักเรียน และมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร หรือสิทธิประโยชน์
ของนักเรียนหรือผู้ปกครอง อย่างถูกต้อง ชัดเจน และรวดเร็ว ข้อท่ีผู้ปกครองพึงพอใจน้อยท่ีสุดคือ 
บุคลากรของสถานศึกษา มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติ ต่อเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งข้อดังกล่าว เป็น
ข้อค าถามเชิงนิเสธ และข้อท่ีผู้ปกครองพึงพอใจน้อยท่ีสุด รองลงมาคือ รถโรงเรียน มีความปลอดภัย 
และพนักงานขับรถขับข่ีอย่างระมัดระวังและปลอดภัย  

  (2.3) ประเด็นด้านการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ในภาพรวม มีความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ปกครองพึงพอใจในเรื่องมีการประเมินผล (ออก
เกรด) ให้แก่นักเรียน ตรงกับความเป็นจริง มากท่ีสุด รองลงมาเป็นความพึงพอใจในเรื่องห้องเรียน
มีความสวยงาม อากาศถ่ายเท สะอาด ปลอดภัย และไม่แออัด มีความเหมาะสมกับการเรียน ข้อท่ี
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ผู้ปกครองพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ เรื่องครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับ  ช่วงอายุ ระยะความ
สนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น การเรียนออนไลน์ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า2019 (COVID-19)  

ผลการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
ล าภีและโรงเรียนอนุบาลล าภี โดยครูควรท่ีจะใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย โดยมีการติดตาม
และประเมินผลพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบ ควรมีการควบคุมดูแลการใช้งานรถโรงเรียน โดยมี
การตรวจสอบท้ังสภาพของรถโรงเรียน ลักษณะการใช้งาน รวมถึงพฤติกรรมการขับขี่ของคนขับรถ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลล าภี ควรมีกิจกรรมท่ีส่งเสริ มให้นักเรียนสามารถ
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ด้วยตนเอง เป็นเด็กที่มีวินัยในตนเองเหมาะสม
ตามวัย มีการจัดกิจกรรมประจ าวันโดยสอดแทรกกิจกรรมท่ีมีลักษณะเป็นการสอนให้เด็กช่วยเหลือ
ตัวเองได้ เช่น การเข้าห้องน้ า ท าความสะอาดร่างกาย การมีส่วนร่วมดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมในและ
นอกห้องเรียน เป็นต้น โรงเรียนอนุบาลล าภี ควรส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ให้แก่เด็ก โดยอาจจะ
สอดแทรกไปกับกิจกรรมการเรียนรู้ประจ าวัน เช่น การฝึกสมาธิ การรู้จักการให้อภัย เป็นต้น ควรจัด
บรรยากาศการเรียนการสอนให้เด็กรู้สึกผ่อนคลาย ลดความตึงเครียดหรือกดดัน มีการเอาใจใส่เด็ก 
โดยเฉพาะในขณะท่ีเด็กก าลังร้องให้ หรือถูกรังแก ท้ังนี้ก็เพื่อจะท าให้เด็กสามารถควบคุมได้ เด็กร่าเริง
แจ่มใส มีการแสดงออกทางอารมณ์ท่ีเหมาะสม ไม่เป็นเด็กท่ีก้าวร้าว 
 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ ผู้ปกครองนักเรียน สถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าภี 
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บทน า 
 

การศึกษาในระดับปฐมวัยตามความแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (พ.ศ 2560 - 2564) และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 นั้น มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ของ
เด็กปฐมวัยซึ่งเป็นการพัฒนาเด็กต้ังแต่แรกเกิด จนถึง 6 ปีบริบูรณ์ โดยอยู่บนพื้นฐานของการอบรม
เล้ียงดูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการตามวัยของเด็กอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อสร้าง
รากฐานคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่เด็ก สู่การเติบโตเป็นบุคคลท่ีมีคุณค่า ท้ังต่อครอบครัว สังคม และ
ประเทศชาติ โดยเป็นการส่งเสริมให้เด็กทุกคนมีสิทธิท่ีจะได้รับการอบรมเล้ียงดูและการส่งเสริม
พัฒนาการท่ีเหมาะสมตามช่วงวัย 

การท าให้สถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยขององค์กรปกครองท้องถิ่น
สามารถด าเนินงานได้อย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและ
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติก าหนดนั้น ท้ังนี้จึงต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกฝ่ายท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก 
ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน สถานบันการศึกษา หน่วยงานราชการและภาคี
เครือข่ายอ่ืน ๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อเกื้อหนุนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานศึกษาท่ีมี
คุณภาพและมาตรฐาน และเป็นท่ียอมรับของประชาชนในท้องถิ่น  

การให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมิน หน่วยงานสถานศึกษาและครูผู้สอนต้องตระหนัก
ว่าการท างานร่วมกับผู้ปกครองเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กเป็นเรื่องส าคัญมาก ผู้สอนควรยกย่องผู้ปกครอง
ท่ีพยายามมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กผู้สอนจะต้องให้การต้อนรับผู้ปกครองท่ีให้ความร่วมมื อหรือ
ผู้ปกครองท่ีมาสถานศึกษา ต้องมีการให้ค าขอบคุณส าหรับความร่วมมือ อาจจะเขียนจดหมายถึง
ผู้ปกครองเพื่อรายงานเรื่องเด็ก พูดคุยด้วยตนเองหรือทางโทรศัพท์ ซึ่งหากมีการใส่ใจในรายละเอียด
ของส่ิงเหล่านี้ จะท าให้ผู้ปกครองรู้สึกถึงความส าคัญของตนเอง และมีความรู้สึกต้องการท่ีจะมีส่วน
ร่วมกับสถานศึกษาและครูผู้สอน ในการพัฒนาเด็กของตน ในการติดต่อสัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครองนั้น
ควรจะเป็นการติดต่อส่ือสารใน 2 ทิศทาง คือ จากสถานศึกษาไปสู่บ้านและจากบ้านมายังสถานศึกษา 
จะกระตุ้นให้ผู้ปกครองแสดงความคิดเห็นท่ีมีประโยชน์ต่อการจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กมากยิ่งขึ้น 
เพราะผู้ปกครองจะให้ข้อมูลท่ีถูกต้องเกี่ยวกับตัวเด็ก ซึ่งผู้สอนสามารถน าข้อมูลในส่วนนั้น ไปใช้เป็น
พื้นฐานในการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาเด็กได้เป็นอย่างดี ส าหรับการติดต่อกับผู้ปกครอง
อาจท าได้หลายวิธี เช่น การติดต่อด้วยวาจา ได้แก่ การสนทนาด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ การเยี่ยมบ้าน 
การประชุมผู้ปกครอง หรือด้วยวิธีอ่ืน เช่น ป้ายติดประกาศ  ข่าวสาร ตู้รับฟังความคิดเห็น เป็นต้น 
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นอกห้องเรียน เป็นต้น โรงเรียนอนุบาลล าภี ควรส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ให้แก่เด็ก โดยอาจจะ
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ของส่ิงเหล่านี้ จะท าให้ผู้ปกครองรู้สึกถึงความส าคัญของตนเอง และมีความรู้สึกต้องการท่ีจะมีส่วน
ร่วมกับสถานศึกษาและครูผู้สอน ในการพัฒนาเด็กของตน ในการติดต่อสัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครองนั้น
ควรจะเป็นการติดต่อส่ือสารใน 2 ทิศทาง คือ จากสถานศึกษาไปสู่บ้านและจากบ้านมายังสถานศึกษา 
จะกระตุ้นให้ผู้ปกครองแสดงความคิดเห็นท่ีมีประโยชน์ต่อการจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กมากยิ่งขึ้น 
เพราะผู้ปกครองจะให้ข้อมูลท่ีถูกต้องเกี่ยวกับตัวเด็ก ซึ่งผู้สอนสามารถน าข้อมูลในส่วนนั้น ไปใช้เป็น
พื้นฐานในการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาเด็กได้เป็นอย่างดี ส าหรับการติดต่อกับผู้ปกครอง
อาจท าได้หลายวิธี เช่น การติดต่อด้วยวาจา ได้แก่ การสนทนาด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ การเยี่ยมบ้าน 
การประชุมผู้ปกครอง หรือด้วยวิธีอื่น เช่น ป้ายติดประกาศ  ข่าวสาร ตู้รับฟังความคิดเห็น เป็นต้น 
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นอกจากผู้ปกครองอาสาสมัครมาช่วยงานผู้สอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น เล่านิทาน ร้องเพลงและ
อ่านหนังสือให้เด็กฟังช่วยในเวลาเด็กท ากิจกรรมเสร็จ ช่วยสังเกตเด็ก บันทึกพัฒนาการและอื่น ๆ อีก
มากมายท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่เด็ก ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
ในการท างานกับผู้สอนเป็นอย่างยิ่ง 

องค์การบริหารส่วนต าบลล าภีและสถานศึกษาในสังกัดฯ มีเป้าหมายในการพัฒนาเด็กให้มี
พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เป็นคนดี มีวินัย ส านึกความเป็นไทย และ
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในอนาคต และการจะท าให้การ
บริหารจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้นั้น จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมและความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมซึ่งกันและกัน ระหว่าง
สถานศึกษากับผู้ปกครอง 

ดังนั้น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลล าภี ผู้ศึกษาจึงได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อสถานศึกษาในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลล าภี เพื่อทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้ปกครอง โดยน าข้อมูลท่ีได้ใช้เป็น
แนวทางในการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อในการจัดการศึกษา รวมถึงเป็นการสร้าง
แนวทางในการจัดการศึกษาอย่างถูกต้อง น าไปสู่การวางแผนด้านนโยบายของสถานศึกษาในระยะ
ยาว อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 
เพื่อศึกษาระดับของความพึงพอใจท่ีผู้ปกครองของนักเรียนในสถานศึกษาท่ีมีต่อสถานศึกษา

สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าภีและเสนอแนะการจัดการศึกษาท่ีจะสร้างความพึงพอใจแก่
ผู้ปกครองมากยิ่งขึ้น 

 
วิธีการวิจัย 

 
ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย แนวคิดทฤษฎีต่าง  ๆ เกี่ยวกับการจัด

การศึกษาในระดับปฐมวัย จากเอกสารทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดกรอบแนวคิด และ
ก าหนดตัวแปรตามกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยจะก าหนดขอบเขตข้อค าถามและจัดท าเครื่องมือวิจัย 
โดยจ าแนกประเด็นท่ีศึกษา 3 ประเด็น คือ ประเด็นด้านคุณภาพของเด็ก ประเด็นด้านกระบวนการ
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บริหารและการจัดการ และประเด็นด้านการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ แล้วจึงร่าง
แบบสอบถาม และทดลองใช้แบบสอบถามกับประชากรเป้าหมาย จ านวน 20 คน เพื่อเก็บข้อมูลมาใช้
ในการทดสอบหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป Statistical 
Package for Social Science(SPSS) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ 
Cronbach เมื่ อด า เนินการทดสอบแล้ว ค่า สัมประสิทธ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ
แบบสอบถาม มีค่าเท่ากับ 0.956  เม่ือตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของแบบสอบถาม
แล้ว จึงใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อสถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลล าภี จ านวน 72 คน  

 
ผลการวิจัย 

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลล าภี  
1)  ข้อมูลท่ัวไป พบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง เป็นจ านวนร้อยละ 90 มีช่วงอายุ

ระหว่าง 20 - 29 ปี เป็นจ านวนร้อยละ 45 มีความสัมพันธ์เป็นมารดา เป็นจ านวนร้อยละ 65 ประกอบ
อาชีพ อื่น ๆ นอกเหนือจากรับจ้างท่ัวไป พนักงานเอกชน ประกอบธุรกิจส่วนตัว และรับราชการ เป็น
จ านวนร้อยละ 50 มีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท เป็นจ านวนร้อยละ 65  

2)  ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
ล าภี ใน 3 ประเด็น ได้แก่ คุณภาพของเด็ก กระบวนการบริหารและการจัดการ และการจัด
ประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ นั้น ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น 
พบว่า ประเด็นด้านคุณภาพของเด็ก มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาเป็นประเด็นด้านการจัดประสบการณ์ท่ี
เน้นเด็กเป็นส าคัญ และประเด็นด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด 
ตามล าดับ ซึ่งพิจารณาเป็นรายประเด็น ดังนี้ 

 (1)  ประเด็นด้านคุณภาพของเด็กในภาพรวม มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก โดย และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้ปกครองพึงพอใจในเรื่องเด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) ในทุกวัน 
และเป็นอาหารเสริม (นม) ท่ีไม่หมดอายุ มากท่ีสุด รองลงมาเป็นความพึงพอใจในเรื่องสถานศึกษา
ส่งเสริมนักเรียนด้านพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง
ได้เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน และ เด็กนักเรียนมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น 
การไหว้ การยิ้มทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ และข้อท่ีผู้ปกครองพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ 
นักเรียนสามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง เหมาะสมตามวัย  
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นอกจากผู้ปกครองอาสาสมัครมาช่วยงานผู้สอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น เล่านิทาน ร้องเพลงและ
อ่านหนังสือให้เด็กฟังช่วยในเวลาเด็กท ากิจกรรมเสร็จ ช่วยสังเกตเด็ก บันทึกพัฒนาการและอื่น ๆ อีก
มากมายท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่เด็ก ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
ในการท างานกับผู้สอนเป็นอย่างยิ่ง 

องค์การบริหารส่วนต าบลล าภีและสถานศึกษาในสังกัดฯ มีเป้าหมายในการพัฒนาเด็กให้มี
พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เป็นคนดี มีวินัย ส านึกความเป็นไทย และ
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในอนาคต และการจะท าให้การ
บริหารจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้นั้น จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมและความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมซึ่งกันและกัน ระหว่าง
สถานศึกษากับผู้ปกครอง 

ดังนั้น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลล าภี ผู้ศึกษาจึงได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อสถานศึกษาในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลล าภี เพื่อทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้ปกครอง โดยน าข้อมูลท่ีได้ใช้เป็น
แนวทางในการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อในการจัดการศึกษา รวมถึงเป็นการสร้าง
แนวทางในการจัดการศึกษาอย่างถูกต้อง น าไปสู่การวางแผนด้านนโยบายของสถานศึกษาในระยะ
ยาว อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 
เพื่อศึกษาระดับของความพึงพอใจท่ีผู้ปกครองของนักเรียนในสถานศึกษาท่ีมีต่อสถานศึกษา

สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าภีและเสนอแนะการจัดการศึกษาท่ีจะสร้างความพึงพอใจแก่
ผู้ปกครองมากยิ่งขึ้น 

 
วิธีการวิจัย 

 
ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย แนวคิดทฤษฎีต่าง  ๆ เกี่ยวกับการจัด

การศึกษาในระดับปฐมวัย จากเอกสารทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดกรอบแนวคิด และ
ก าหนดตัวแปรตามกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยจะก าหนดขอบเขตข้อค าถามและจัดท าเครื่องมือวิจัย 
โดยจ าแนกประเด็นท่ีศึกษา 3 ประเด็น คือ ประเด็นด้านคุณภาพของเด็ก ประเด็นด้านกระบวนการ
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บริหารและการจัดการ และประเด็นด้านการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ แล้วจึงร่าง
แบบสอบถาม และทดลองใช้แบบสอบถามกับประชากรเป้าหมาย จ านวน 20 คน เพื่อเก็บข้อมูลมาใช้
ในการทดสอบหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป Statistical 
Package for Social Science(SPSS) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ 
Cronbach เมื่ อด า เนินการทดสอบแล้ว ค่า สัมประสิทธ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ
แบบสอบถาม มีค่าเท่ากับ 0.956  เมื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของแบบสอบถาม
แล้ว จึงใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อสถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลล าภี จ านวน 72 คน  

 
ผลการวิจัย 

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลล าภี  
1)  ข้อมูลท่ัวไป พบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง เป็นจ านวนร้อยละ 90 มีช่วงอายุ

ระหว่าง 20 - 29 ปี เป็นจ านวนร้อยละ 45 มีความสัมพันธ์เป็นมารดา เป็นจ านวนร้อยละ 65 ประกอบ
อาชีพ อื่น ๆ นอกเหนือจากรับจ้างท่ัวไป พนักงานเอกชน ประกอบธุรกิจส่วนตัว และรับราชการ เป็น
จ านวนร้อยละ 50 มีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท เป็นจ านวนร้อยละ 65  

2)  ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
ล าภี ใน 3 ประเด็น ได้แก่ คุณภาพของเด็ก กระบวนการบริหารและการจัดการ และการจัด
ประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ นั้น ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น 
พบว่า ประเด็นด้านคุณภาพของเด็ก มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาเป็นประเด็นด้านการจัดประสบการณ์ท่ี
เน้นเด็กเป็นส าคัญ และประเด็นด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด 
ตามล าดับ ซึ่งพิจารณาเป็นรายประเด็น ดังนี้ 

 (1)  ประเด็นด้านคุณภาพของเด็กในภาพรวม มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก โดย และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้ปกครองพึงพอใจในเรื่องเด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) ในทุกวัน 
และเป็นอาหารเสริม (นม) ท่ีไม่หมดอายุ มากท่ีสุด รองลงมาเป็นความพึงพอใจในเรื่องสถานศึกษา
ส่งเสริมนักเรียนด้านพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง
ได้เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน และ เด็กนักเรียนมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น 
การไหว้ การยิ้มทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ และข้อท่ีผู้ปกครองพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ 
นักเรียนสามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง เหมาะสมตามวัย  
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 (2)  ประเด็นกระบวนการบริหารและการจัดการในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้ปกครองพึงพอใจในเรื่องครูผู้สอนมีวาจาสุภาพ อ่อนน้อม มี
การใช้ภาษาท่ีเหมาะสม เป็นกันเองมากท่ีสุด รองลงมาเป็นความพึงพอใจในเรื่องจ านวนครู เพียงพอ
กับช้ันเรียนและเด็กนักเรียนและการจัดการเรียนการสอน มีความเหมาะสมกับครอบครัว ชุมชน ข้อท่ี
ผู้ปกครองพึงพอใจน้อยท่ีสุดคือ บุคลากรของสถานศึกษา มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติ ต่อเด็กนักเรียนและ
ผู้ปกครอง ซึ่งข้อดังกล่าวเป็นข้อค าถามเชิงนิเสธ และข้อท่ีผู้ปกครองพึงพอใจน้อยท่ีสุด รองลงมาคือ รถ
โรงเรียน มีความปลอดภัย และพนักงานขับรถขับขี่อย่างระมัดระวังและปลอดภัย และมีการประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร หรือสิทธิประโยชน์ของนักเรียนหรือผู้ปกครอง อย่างถูกต้อง ชัดเจน และรวดเร็ว  

 (3)  ประเด็นด้านการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ในภาพรวม มีความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้ปกครองพึงพอใจในเรื่องความพึงพอใจในทุก ๆ
กิจกรรมของสถานศึกษา  ห้องเรียนมีความสวยงาม อากาศถ่ายเท สะอาด ปลอดภัย และไม่แออัด มี
ความเหมาะสมกับการเรียนและมีการประเมินผล (ออกเกรด) ให้แก่นักเรียน ตรงกับความเป็นจริง 
มากท่ีสุด รองลงมาเป็นความพึงพอใจในเรื่องความพอใจ เรื่องการจัดการเรียนท่ีมีความหลากหลาย 
ข้อท่ีผู้ปกครองพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ เรื่องครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับ ช่วงอายุ ระยะความ
สนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น การเรียนออนไลน์ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)  

โรงเรียนอนุบาลล าภี 
1)  ข้อมูลท่ัวไป พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง เป็นจ านวนร้อยละ 78.8 

มีช่วงอายุระหว่าง 30 - 39 ปี เป็นจ านวนร้อยละ 36.5 มีความสัมพันธ์เป็นมารดา เป็นจ านวนร้อยละ 
46.2 ประกอบอาชีพอื่น ๆ นอกเหนือจากรับจ้างท่ัวไป พนักงานเอกชน ประกอบธุรกิจส่วนตัว และรับ
ราชการ เป็นจ านวนร้อยละ 50 มีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท เป็นจ านวนร้อยละ 69.2 

2)  ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อโรงเรียนอนุบาลล าภี ใน 3 ประเด็น ได้แก่ 
คุณภาพของเด็ก กระบวนการบริหารและการจัดการ และการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญนั้น 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ประเด็นด้านการจัดประสบการณ์
ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาเป็นประเด็นด้านคุณภาพของเด็ก และประเด็นด้าน
กระบวนการบริหารและการจัดการ มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ตามล าดับ ซึ่งพิจารณาเป็นรายประเด็น ดังนี้ 

 (1) ประเด็นด้านคุณภาพของเด็กในภาพรวม มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้ปกครองพึงพอใจในเรื่องเด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) ในทุกวัน 
และเป็นอาหารเสริม (นม) ท่ีไม่หมดอายุ มากท่ีสุด รองลงมาเป็นความพึงพอใจในเรื่องสถานศึกษา
ส่งเสริมนักเรียนด้านพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง
ได้เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน  เด็กนักเรียนมีทักษะการคิดพื้นฐานตามช่วงวัย สามารถ
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สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ และ เด็กนักเรียนมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย  เช่น การไหว้ 
การยิ้มทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ และข้อท่ีผู้ปกครองพึงพอใจน้อยท่ีสุดคือ เด็กนักเรียนมี
พัฒนาการด้านอารมณ์ สามารถควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์
ได้เหมาะสม ไม่ก้าวร้าว  

 (2) ประเด็นกระบวนการบริหารและการจัดการ ในภาพรวม มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ
มาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้ปกครองพึงพอใจในเรื่อง  จ านวนครู เพียงพอกับช้ันเรียน
และเด็กนักเรียน มากท่ีสุด รองลงมาเป็นเรื่องครูผู้สอนมีการปฏิบัติต่อเด็กนักเรียนหรือผู้ปกครอง 
อย่างเท่าเทียม มีส่ือการเรียนรู้ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน ส่ือจากธรรมชาติ ส่ือส าหรับเด็กมุด ลอด 
ปีนป่าย ส่ือเทคโนโลยี ท่ีเพียงพอต่อเด็กนักเรียน และมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร หรือสิทธิประโยชน์
ของนักเรียนหรือผู้ปกครอง อย่างถูกต้อง ชัดเจน และรวดเร็ว ข้อท่ีผู้ปกครองพึงพอใจน้อยท่ีสุดคือ 
บุคลากรของสถานศึกษา มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติ ต่อเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งข้อดังกล่าวเป็น
ข้อค าถามเชิงนิเสธ และข้อท่ีผู้ปกครองพึงพอใจน้อยท่ีสุด รองลงมาคือ รถโรงเรียน มีความปลอดภัย 
และ พนักงานขับรถขับข่ีอย่างระมัดระวังและปลอดภัย  

 (3)  ประเด็นด้านการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ในภาพรวม มีความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้ปกครองพึงพอใจในเรื่องมีการประเมินผล (ออก
เกรด) ให้แก่นักเรียน ตรงกับความเป็นจริง มากท่ีสุด รองลงมาเป็นความพึงพอใจในเรื่องห้องเรียนมี
ความสวยงาม อากาศถ่ายเท สะอาด ปลอดภัย และไม่แออัด มีความเหมาะสมกับการเรียน ข้อท่ี
ผู้ปกครองพึงพอใจน้อยท่ีสุดคือ เรื่องครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับ ช่วงอายุ ระยะความสนใจ 
และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น การเรียนออนไลน์ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)  
 

อภิปรายผล 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลล าภี 
1) จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ

บริหารส่วนต าบลล าภี ประเด็นด้านคุณภาพของเด็กในภาพรวม มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก โดย 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้ปกครองพึงพอใจในเรื่องเด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) ใน
ทุกวัน และเป็นอาหารเสริม (นม) ท่ีไม่หมดอายุ มากท่ีสุด รองลงมาเป็นความพึงพอใจในเรื่อง
สถานศึกษาส่งเสริมนักเรียนด้านพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน และ เด็กนักเรียนมีมารยาทตามวัฒนธรรม
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 (2)  ประเด็นกระบวนการบริหารและการจัดการในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้ปกครองพึงพอใจในเรื่องครูผู้สอนมีวาจาสุภาพ อ่อนน้อม มี
การใช้ภาษาท่ีเหมาะสม เป็นกันเองมากท่ีสุด รองลงมาเป็นความพึงพอใจในเรื่องจ านวนครู เพียงพอ
กับช้ันเรียนและเด็กนักเรียนและการจัดการเรียนการสอน มีความเหมาะสมกับครอบครัว ชุมชน ข้อท่ี
ผู้ปกครองพึงพอใจน้อยท่ีสุดคือ บุคลากรของสถานศึกษา มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติ ต่อเด็กนักเรียนและ
ผู้ปกครอง ซึ่งข้อดังกล่าวเป็นข้อค าถามเชิงนิเสธ และข้อท่ีผู้ปกครองพึงพอใจน้อยท่ีสุด รองลงมาคือ รถ
โรงเรียน มีความปลอดภัย และพนักงานขับรถขับขี่อย่างระมัดระวังและปลอดภัย และมีการประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร หรือสิทธิประโยชน์ของนักเรียนหรือผู้ปกครอง อย่างถูกต้อง ชัดเจน และรวดเร็ว  

 (3)  ประเด็นด้านการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ในภาพรวม มีความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้ปกครองพึงพอใจในเรื่องความพึงพอใจในทุก ๆ
กิจกรรมของสถานศึกษา  ห้องเรียนมีความสวยงาม อากาศถ่ายเท สะอาด ปลอดภัย และไม่แออัด มี
ความเหมาะสมกับการเรียนและมีการประเมินผล (ออกเกรด) ให้แก่นักเรียน ตรงกับความเป็นจริง 
มากท่ีสุด รองลงมาเป็นความพึงพอใจในเรื่องความพอใจ เรื่องการจัดการเรียนท่ีมีความหลากหลาย 
ข้อท่ีผู้ปกครองพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ เรื่องครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับ ช่วงอายุ ระยะความ
สนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น การเรียนออนไลน์ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)  

โรงเรียนอนุบาลล าภี 
1)  ข้อมูลท่ัวไป พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง เป็นจ านวนร้อยละ 78.8 

มีช่วงอายุระหว่าง 30 - 39 ปี เป็นจ านวนร้อยละ 36.5 มีความสัมพันธ์เป็นมารดา เป็นจ านวนร้อยละ 
46.2 ประกอบอาชีพอื่น ๆ นอกเหนือจากรับจ้างท่ัวไป พนักงานเอกชน ประกอบธุรกิจส่วนตัว และรับ
ราชการ เป็นจ านวนร้อยละ 50 มีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท เป็นจ านวนร้อยละ 69.2 

2)  ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อโรงเรียนอนุบาลล าภี ใน 3 ประเด็น ได้แก่ 
คุณภาพของเด็ก กระบวนการบริหารและการจัดการ และการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญนั้น 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ประเด็นด้านการจัดประสบการณ์
ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาเป็นประเด็นด้านคุณภาพของเด็ก และประเด็นด้าน
กระบวนการบริหารและการจัดการ มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ตามล าดับ ซึ่งพิจารณาเป็นรายประเด็น ดังนี้ 

 (1) ประเด็นด้านคุณภาพของเด็กในภาพรวม มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้ปกครองพึงพอใจในเรื่องเด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) ในทุกวัน 
และเป็นอาหารเสริม (นม) ท่ีไม่หมดอายุ มากท่ีสุด รองลงมาเป็นความพึงพอใจในเรื่องสถานศึกษา
ส่งเสริมนักเรียนด้านพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง
ได้เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน  เด็กนักเรียนมีทักษะการคิดพื้นฐานตามช่วงวัย สามารถ
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สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ และ เด็กนักเรียนมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย  เช่น การไหว้ 
การยิ้มทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ และข้อท่ีผู้ปกครองพึงพอใจน้อยท่ีสุดคือ เด็กนักเรียนมี
พัฒนาการด้านอารมณ์ สามารถควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์
ได้เหมาะสม ไม่ก้าวร้าว  

 (2) ประเด็นกระบวนการบริหารและการจัดการ ในภาพรวม มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้ปกครองพึงพอใจในเรื่อง  จ านวนครู เพียงพอกับช้ันเรียน
และเด็กนักเรียน มากท่ีสุด รองลงมาเป็นเรื่องครูผู้สอนมีการปฏิบัติต่อเด็กนักเรียนหรือผู้ปกครอง 
อย่างเท่าเทียม มีส่ือการเรียนรู้ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน ส่ือจากธรรมชาติ ส่ือส าหรับเด็กมุด ลอด 
ปีนป่าย ส่ือเทคโนโลยี ท่ีเพียงพอต่อเด็กนักเรียน และมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร หรือสิทธิประโยชน์
ของนักเรียนหรือผู้ปกครอง อย่างถูกต้อง ชัดเจน และรวดเร็ว ข้อท่ีผู้ปกครองพึงพอใจน้อยท่ีสุดคือ 
บุคลากรของสถานศึกษา มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติ ต่อเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งข้อดังกล่าวเป็น
ข้อค าถามเชิงนิเสธ และข้อท่ีผู้ปกครองพึงพอใจน้อยท่ีสุด รองลงมาคือ รถโรงเรียน มีความปลอดภัย 
และ พนักงานขับรถขับข่ีอย่างระมัดระวังและปลอดภัย  

 (3)  ประเด็นด้านการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ในภาพรวม มีความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้ปกครองพึงพอใจในเรื่องมีการประเมินผล (ออก
เกรด) ให้แก่นักเรียน ตรงกับความเป็นจริง มากท่ีสุด รองลงมาเป็นความพึงพอใจในเรื่องห้องเรียนมี
ความสวยงาม อากาศถ่ายเท สะอาด ปลอดภัย และไม่แออัด มีความเหมาะสมกับการเรียน ข้อท่ี
ผู้ปกครองพึงพอใจน้อยท่ีสุดคือ เรื่องครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับ ช่วงอายุ ระยะความสนใจ 
และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น การเรียนออนไลน์ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)  
 

อภิปรายผล 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลล าภี 
1) จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ

บริหารส่วนต าบลล าภี ประเด็นด้านคุณภาพของเด็กในภาพรวม มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก โดย 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้ปกครองพึงพอใจในเรื่องเด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) ใน
ทุกวัน และเป็นอาหารเสริม (นม) ท่ีไม่หมดอายุ มากท่ีสุด รองลงมาเป็นความพึงพอใจในเรื่อง
สถานศึกษาส่งเสริมนักเรียนด้านพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน และ เด็กนักเรียนมีมารยาทตามวัฒนธรรม
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ไทย  เช่น การไหว้ การยิ้มทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ และข้อท่ีผู้ปกครองพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
คือ นักเรียนสามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง เหมาะสมตามวัย 
เพราะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลล าภีได้รับการสนบัสนุนโครงการอาหารกลางวัน
และอาหารเสริม (นม) จากองค์การบริหารส่วนต าบลล าภี อย่างต่อเนื่อง อาหารเสริม (นม) มีการควบคุม
คุณภาพจากคณะกรรมการอาหารเสริมนมเด็กและเยาวชน ให้นักเรียนได้ด่ืมนม จ านวน 260 วัน ต่อ
ปีการศึกษา โดยคุณครูโน้มน้าวให้เด็กรับประทานอาหารครบหมู่ ด่ืมนมและน้ า อย่างเพียงพอ มีการจัด
กิจกรรมประจ าวันเพื่อให้เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ และพัฒนาทักษะการเคล่ือนไหว
ร่างกาย จัดกิจกรรมให้เด็กเล่นเกม ออกก าลังกายท่ีเหมาะสมกับวัยความสามารถจัดหาอุปกรณ์ของใช้
ประจ าตัวนักเรียนตรวจสุขภาพประจ าวัน มีการคัดกรองเด็กนักเรียนในช่วงเช้า เพื่อเฝ้าระวังการแพร่
ระบาดของโรค มีการสร้างภูมิคุ้มกันโดยด าเนินโครงการหนูน้อยสุขภาพฟันดีแปรงฟันหลังอาหาร 
มีกิจกรรมสร้างเสริมสุขนิสัยท่ีดีในการรักษาความสะอาด ป้องกันโรค และความปลอดภัยแก่ร่างกาย 
มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เคล่ือนไหว
ร่างกายคล่องแคล่ว มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สามารถควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เด็ก
ร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยับยั้งช่ังใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับและ
พอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผู้อื่น มีจิตส านึกและค่านิยมท่ีดี มีความมั่นใจ กล้า
พูดกล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิ รู้หน้าท่ีรับผิดชอบ มีความอดทนอดกล้ัน  

2)  จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลล าภี ประเด็นกระบวนการบริหารและการจัดการในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ปกครองพึงพอใจในเรื่องครูผู้สอนมีวาจาสุภาพ อ่อนน้อม 
มีการใช้ภาษาท่ีเหมาะสม เป็นกันเอง มากท่ีสุด รองลงมาเป็นความพึงพอใจในเรื่องจ านวนครู เพียงพอ
กับช้ันเรียนและเด็กนักเรียนและการจัดการเรียนการสอน มีความเหมาะสมกับครอบครัว ชุมชน ข้อท่ี
ผู้ปกครองพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ บุคลากรของสถานศึกษา  มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติ ต่อเด็กนักเรียน
และผู้ปกครอง ซึ่งข้อดังกล่าว เป็นข้อค าถามเชิงนิเสธ และข้อท่ีผู้ปกครองพึงพอใจน้อยท่ีสุด รองลงมา
คือ รถโรงเรียน มีความปลอดภัย และ พนักงานขับรถขับขี่อย่างระมัดระวังและปลอดภัย และมีการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร หรือสิทธิประโยชน์ของนักเรียนหรือผู้ปกครอง อย่างถูกต้อง ชัดเจน และ
รวดเร็ว ท้ังนี้เป็นเพราะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลล าภี มีจ านวนครูเหมาะสมกับ
ภารกิจการเรียนการสอนและเป็นครูท่ีมีวุฒิการศึกษาด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยหรือผ่านการอบรม
การศึกษาปฐมวัย ซึ่งพอเพียงกับช้ันเรียน ท าให้สถานศึกษามีบุคลากรท่ีความพร้อมในการดูแลเด็กใน
หลายด้าน อาทิ ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านบุคลิกภาพ เป็นต้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
ศรีนวล อภิวาสกุล (2550) พบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่ มีความคาดหวังให้พี่เล้ียงหรือครู มีความสุภาพ 
อ่อนโยนและมีบุคลิกท่ีดี เป็น แบบอย่างของนักเรียน และพี่เล้ียงหรือครูควรมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีกับ
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ผู้ปกครองทุกคน ครูควรมีวุฒิการศึกษา ด้านปฐมวัย และครูควรรักและเอาใจใส่นักเรียนท้ังนอก
ห้องเรียนและในห้องเรียนทุกคน และครู ควรมีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีน่าสนใจและเหมาะสมกับ
วัย และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อภิราพร หมัดนุรักษ์ (2560) จากการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองท่ีมีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนธรรมานุรักษ์ 
กรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านครูผู้สอน โดยภาพรวมและรายข้อมีความคิดเห็นในระดับมาก โดยข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ครูแต่งกายสุภาพเรียบร้อย การมีบุคลิกภาพท่ีดี เหมาะสม ไม่ว่าจะประกอบอาชีพ
การงานใด ก็เปรียบเสมือนได้ประสบความส าเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง อาชีพครูก็เป็นอีกอาชีพหนึ่ง ทีหาก
ปรารถนาท่ีจะก้าวสู่ความก้าวหรือเป็นครูมืออาชีพนั้น การมีบุคลิกภาพท่ีดีมีส่วนส าคัญมาก หรือ
อาจจะกล่าวได้ว่าบุคลิกภาพสามารถน าไปสู่การเป็นครูมืออาชีพได้นั้นเพราะ นอกจากบุคลิกภาพท่ีดี
จะสามารถสร้างความมันใจให้กับตัวครูเองแล้ว ยังสามารถสร้างความประทับใจแรกพบ (First 
Impression) ให้กับผู้พบเห็นโดยท่ัวไป อีกด้วย 

3)  จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลล าภี ประเด็นด้านการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ในภาพรวม มคีวามพึงพอใจ 
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้ปกครองพึงพอใจในเรื่องความพึงพอใจในทุก ๆ 
กิจกรรมของสถานศึกษา ห้องเรียนมีความสวยงาม อากาศถ่ายเท สะอาด ปลอดภัย และไม่แออัด 
มีความเหมาะสมกับการเรียนและมีการประเมินผล (ออกเกรด) ให้แก่นักเรียน ตรงกับความเป็นจริง 
มากท่ีสุด รองลงมาเป็นความพึงพอใจในเรื่องความพอใจ เรื่องการจัดการเรียนท่ีมีความหลากหลาย 
ข้อที่ผู้ปกครองพึงพอใจน้อยที่สุดคือ เรื่องครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ ช่วงอายุ ระยะ
ความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น การเรียนออนไลน์ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท้ังนี้เป็นเพราะ ครูมีการจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุล  รู้จักเด็กเป็นรายบุคคลและสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรงผ่านการเล่น
และลงมือกระท า ผ่านประสาทสัมผัส จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มีการจัดห้องเรียนให้สะอาด 
อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพื้นท่ีแสดงผลงานเด็ก พื้นท่ีส าหรับ มุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม
และมีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง โดยประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตร
ประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับ ธัชชัย จิตรนันท์ (2560) จากการศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ปกครองท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาในสังกัด  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ในด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียน พบว่า ผู้ปกครอง
นักเรียนมีความ พึงพอใจ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า โรงเรียนมีอาคารเรียน 
อาคารประกอบเพียงพอ มีความพึงพอใจมากท่ีสุด เพราะโรงเรียน  ชุมชนหนองเม็กมีการก าหนด
แผนงาน โครงการ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมท้ังภายนอกและภายในห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง ท าให้มี
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ไทย  เช่น การไหว้ การยิ้มทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ และข้อท่ีผู้ปกครองพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
คือ นักเรียนสามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง เหมาะสมตามวัย 
เพราะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลล าภีได้รับการสนบัสนุนโครงการอาหารกลางวัน
และอาหารเสริม (นม) จากองค์การบริหารส่วนต าบลล าภี อย่างต่อเนื่อง อาหารเสริม (นม) มีการควบคุม
คุณภาพจากคณะกรรมการอาหารเสริมนมเด็กและเยาวชน ให้นักเรียนได้ด่ืมนม จ านวน 260 วัน ต่อ
ปีการศึกษา โดยคุณครูโน้มน้าวให้เด็กรับประทานอาหารครบหมู่ ด่ืมนมและน้ า อย่างเพียงพอ มีการจัด
กิจกรรมประจ าวันเพื่อให้เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ และพัฒนาทักษะการเคล่ือนไหว
ร่างกาย จัดกิจกรรมให้เด็กเล่นเกม ออกก าลังกายท่ีเหมาะสมกับวัยความสามารถจัดหาอุปกรณ์ของใช้
ประจ าตัวนักเรียนตรวจสุขภาพประจ าวัน มีการคัดกรองเด็กนักเรียนในช่วงเช้า เพื่อเฝ้าระวังการแพร่
ระบาดของโรค มีการสร้างภูมิคุ้มกันโดยด าเนินโครงการหนูน้อยสุขภาพฟันดีแปรงฟันหลังอาหาร 
มีกิจกรรมสร้างเสริมสุขนิสัยท่ีดีในการรักษาความสะอาด ป้องกันโรค และความปลอดภัยแก่ร่างกาย 
มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เคล่ือนไหว
ร่างกายคล่องแคล่ว มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สามารถควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เด็ก
ร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยับยั้งช่ังใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับและ
พอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผู้อื่น มีจิตส านึกและค่านิยมท่ีดี มีความมั่นใจ กล้า
พูดกล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิ รู้หน้าท่ีรับผิดชอบ มีความอดทนอดกล้ัน  

2)  จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลล าภี ประเด็นกระบวนการบริหารและการจัดการในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ปกครองพึงพอใจในเรื่องครูผู้สอนมีวาจาสุภาพ อ่อนน้อม 
มีการใช้ภาษาท่ีเหมาะสม เป็นกันเอง มากท่ีสุด รองลงมาเป็นความพึงพอใจในเรื่องจ านวนครู เพียงพอ
กับช้ันเรียนและเด็กนักเรียนและการจัดการเรียนการสอน มีความเหมาะสมกับครอบครัว ชุมชน ข้อท่ี
ผู้ปกครองพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ บุคลากรของสถานศึกษา  มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติ ต่อเด็กนักเรียน
และผู้ปกครอง ซึ่งข้อดังกล่าว เป็นข้อค าถามเชิงนิเสธ และข้อท่ีผู้ปกครองพึงพอใจน้อยท่ีสุด รองลงมา
คือ รถโรงเรียน มีความปลอดภัย และ พนักงานขับรถขับขี่อย่างระมัดระวังและปลอดภัย และมีการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร หรือสิทธิประโยชน์ของนักเรียนหรือผู้ปกครอง อย่างถูกต้อง ชัดเจน และ
รวดเร็ว ท้ังนี้เป็นเพราะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลล าภี มีจ านวนครูเหมาะสมกับ
ภารกิจการเรียนการสอนและเป็นครูท่ีมีวุฒิการศึกษาด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยหรือผ่านการอบรม
การศึกษาปฐมวัย ซึ่งพอเพียงกับช้ันเรียน ท าให้สถานศึกษามีบุคลากรท่ีความพร้อมในการดูแลเด็กใน
หลายด้าน อาทิ ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านบุคลิกภาพ เป็นต้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
ศรีนวล อภิวาสกุล (2550) พบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่ มีความคาดหวังให้พี่เล้ียงหรือครู มีความสุภาพ 
อ่อนโยนและมีบุคลิกท่ีดี เป็น แบบอย่างของนักเรียน และพี่เล้ียงหรือครูควรมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีกับ
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ผู้ปกครองทุกคน ครูควรมีวุฒิการศึกษา ด้านปฐมวัย และครูควรรักและเอาใจใส่นักเรียนท้ังนอก
ห้องเรียนและในห้องเรียนทุกคน และครู ควรมีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีน่าสนใจและเหมาะสมกับ
วัย และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อภิราพร หมัดนุรักษ์ (2560) จากการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองท่ีมีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนธรรมานุรักษ์ 
กรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านครูผู้สอน โดยภาพรวมและรายข้อมีความคิดเห็นในระดับมาก โดยข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ครูแต่งกายสุภาพเรียบร้อย การมีบุคลิกภาพท่ีดี เหมาะสม ไม่ว่าจะประกอบอาชีพ
การงานใด ก็เปรียบเสมือนได้ประสบความส าเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง อาชีพครูก็เป็นอีกอาชีพหนึ่ง ทีหาก
ปรารถนาท่ีจะก้าวสู่ความก้าวหรือเป็นครูมืออาชีพนั้น การมีบุคลิกภาพท่ีดีมีส่วนส าคัญมาก หรือ
อาจจะกล่าวได้ว่าบุคลิกภาพสามารถน าไปสู่การเป็นครูมืออาชีพได้นั้นเพราะ นอกจากบุคลิกภาพท่ีดี
จะสามารถสร้างความมันใจให้กับตัวครูเองแล้ว ยังสามารถสร้างความประทับใจแรกพบ (First 
Impression) ให้กับผู้พบเห็นโดยท่ัวไป อีกด้วย 

3)  จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลล าภี ประเด็นด้านการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ในภาพรวม มีความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้ปกครองพึงพอใจในเรื่องความพึงพอใจในทุก ๆ 
กิจกรรมของสถานศึกษา ห้องเรียนมีความสวยงาม อากาศถ่ายเท สะอาด ปลอดภัย และไม่แออัด 
มีความเหมาะสมกับการเรียนและมีการประเมินผล (ออกเกรด) ให้แก่นักเรียน ตรงกับความเป็นจริง 
มากท่ีสุด รองลงมาเป็นความพึงพอใจในเรื่องความพอใจ เรื่องการจัดการเรียนท่ีมีความหลากหลาย 
ข้อที่ผู้ปกครองพึงพอใจน้อยที่สุดคือ เรื่องครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ ช่วงอายุ ระยะ
ความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น การเรียนออนไลน์ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท้ังนี้เป็นเพราะ ครูมีการจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุล  รู้จักเด็กเป็นรายบุคคลและสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรงผ่านการเล่น
และลงมือกระท า ผ่านประสาทสัมผัส จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มีการจัดห้องเรียนให้สะอาด 
อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพื้นท่ีแสดงผลงานเด็ก พื้นท่ีส าหรับ มุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม
และมีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง โดยประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตร
ประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับ ธัชชัย จิตรนันท์ (2560) จากการศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ปกครองท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาในสังกัด  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ในด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียน พบว่า ผู้ปกครอง
นักเรียนมีความ พึงพอใจ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า โรงเรียนมีอาคารเรียน 
อาคารประกอบเพียงพอ มีความพึงพอใจมากท่ีสุด เพราะโรงเรียน  ชุมชนหนองเม็กมีการก าหนด
แผนงาน โครงการ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมท้ังภายนอกและภายในห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง ท าให้มี
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อาคารเรียน อาคาร ประกอบเพียงพอ สวนหย่อมและสนามเด็กเล่นมีความร่มรื่น มั่นคงปลอดภัย เป็น
ระเบียบ สะอาดสวยงาม ปราศจากส่ิงรบกวนต่าง ๆ  

โรงเรียนอนุบาลล าภี 
1)  จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อโรงเรียนอนุบาลล าภี ประเด็น

ด้านคุณภาพของเด็กในภาพรวม มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ผู้ปกครองพึงพอใจในเรื่องเด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) ในทุกวัน และเป็นอาหารเสริม (นม) ท่ีไม่
หมดอายุ มากท่ีสุด รองลงมาเป็นความพึงพอใจในเรื่องสถานศึกษาส่งเสริมนักเรียนด้านพัฒนาการ
ด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน  เด็กนักเรียนมีทักษะการคิดพื้นฐานตามช่วงวัย สามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่อง
ให้ผู้อื่นเข้าใจ และ เด็กนักเรียนมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย  เช่น การไหว้ การยิ้มทักทาย และมี
สัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ และข้อท่ีผู้ปกครองพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ เด็กนักเรียนมีพัฒนาการด้านอารมณ์ 
สามารถควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ได้เหมาะสม ไม่ก้าวร้าว 
ท้ังนี้เป็นเพราะโรงเรียนอนุบาลล าภีได้รับการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) 
จากองค์การบริหารส่วนต าบลล าภี อย่างต่อเนื่อง อาหารเสริม (นม) มีการควบคุมคุณภาพจาก
คณะกรรมการอาหารเสริมนมเด็กและเยาวชน ให้นักเรียนได้ด่ืมนม จ านวน 260 วัน ต่อปีการศึกษา 
โดยคุณครูโน้มน้าวให้เด็กรับประทานอาหารครบหมู่ ด่ืมนมและน้ า อย่างเพียงพอ มีการจัดกิจกรรม
ประจ าวันเพื่อให้เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ และพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย 
จัดกิจกรรมให้เด็กเล่นเกม ออกก าลังกายท่ีเหมาะสมกับวัยความสามารถจัดหาอุปกรณ์ของใช้
ประจ าตัวนักเรียนตรวจสุขภาพประจ าวัน มีการคัดกรองเด็กนักเรียนในช่วงเช้า เพื่อเฝ้าระวังการแพร่
ระบาดของโรค มีการสร้างภูมิคุ้มกันโดยด าเนินโครงการหนูน้อยสุขภาพฟันดีแปรงฟันหลังอาหาร 
มีกิจกรรมสร้างเสริมสุขนิสัยท่ีดีในการรักษาความสะอาด ป้องกันโรค และความปลอดภัยแก่ร่างกาย 
มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เคล่ือนไหว
ร่างกายคล่องแคล่ว มีการส่งเสริมมารยาทตามวัฒนธรรมไทยผ่านส่ือการเรียนประกอบกับมีการส่งเสริม
มารยาทในชีวิตประจ าวันอย่างสม่ าเสมอ เช่น การรอ การมีมารยาทในการรับประทานอาหาร การท า
ความเคารพบุคคลอย่างถูกต้องตามวิธีการ เป็นต้น 

2)  จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อโรงเรียนอนุบาลล าภี ประเด็น
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ในภาพรวม มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้ปกครองพึงพอใจในเรื่อง จ านวนครู เพียงพอกับช้ันเรียนและเด็กนักเรียน 
มากท่ีสุด รองลงมาเป็นเรื่องครูผู้สอนมีการปฏิบัติต่อเด็กนักเรียนหรือผู้ปกครอง อย่างเท่าเทียม มีส่ือ
การเรียนรู้ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน ส่ือจากธรรมชาติ ส่ือส าหรับเด็กมุด ลอด ปีนป่าย ส่ือ
เทคโนโลยี ท่ีเพียงพอต่อเด็กนักเรียน และ มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร หรือสิทธิประโยชน์ของ
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นักเรียนหรือผู้ปกครอง อย่างถูกต้อง ชัดเจน และรวดเร็ว ข้อท่ีผู้ปกครองพึงพอใจน้อยท่ีสุดคือ 
บุคลากรของสถานศึกษา มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติ ต่อเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งข้อดังกล่าว เป็น
ข้อค าถามเชิงนิเสธ  และข้อท่ีผู้ปกครองพึงพอใจน้อยท่ีสุด รองลงมา คือ รถโรงเรียน มีความปลอดภัย 
และ พนักงานขับรถขับขี่อย่างระมัดระวังและปลอดภัย ท้ังนี้เป็นเพราะมีจ านวนครูเหมาะสมกับ
ภารกิจการเรียนการสอนและเป็นครูท่ีมีวุฒิการศึกษาด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยหรือผ่านการอบรม
การศึกษาปฐมวัย ซึ่งพอเพียงกับช้ันเรียน มีความรู้ วุฒิภาวะ และจรรยาบรรณของการเป็นครูผู้สอนท่ี
ดี เพียงพอท่ีจะท าให้ครูปฏิบัติงานนั้นปฏิบัติงานโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ สร้างความพึงพอใจให้แก่
ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อราชการ นอกจากนี้ การมีบุคลากรครูท่ีมีวุฒิการศึกษาด้านการจัดการศึกษา
ปฐมวัยนั้น จึงท าให้ความพร้อมในเรื่องการใช่ส่ือในการจัดการศึกษาแก่เด็กในระดับปฐมวัยโดยเฉพาะ 

3)  จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อโรงเรียนอนุบาลล าภี ประเด็น
ด้านการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ในภาพรวม มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้ปกครองพึงพอใจในเรื่องมีการประเมินผล (ออกเกรด) ให้แก่นักเรียน ตรงกับ
ความเป็นจริง มากท่ีสุด รองลงมาเป็นความพงึพอใจในเรื่องห้องเรียนมีความสวยงาม อากาศถ่ายเท 
สะอาด ปลอดภัย และไม่แออัด มีความเหมาะสมกับการเรียน ข้อท่ีผู้ปกครองพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ 
เรื่องครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับ ช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น 
การเรียนออนไลน์ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท้ังนี้เป็น
เพราะ ครูผู้สอนมีการจดบันทึกผลการจัดกิจกรรมในแต่ละวัน มีการรายงานผลการจัดการสอนราย
เดือนแก่หัวหน้าสถานศึกษา ท าให้ครูผู้สอนสามารถติดตามพัฒนาการของเด็กและประเมินพัฒนาการ
ของเด็กได้อย่างถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริง นอกจากนี้โรงเรียนอนุบาลล าภี ยังมีการส่งเสริมด้าน
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก มีการจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพื้นท่ี
แสดงผลงานเด็ก พื้นท่ีส าหรับ มุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม สอดคล้องกับ อรุณชัย กัณฑภา 
(2548: 21) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมในทุก ๆ ด้านในสถานศึกษาส่ง ผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
สภาพแวดล้อมท่ีดี หมายถึง ส่วนประกอบส าคัญท่ีจะส่งผลให้ผู้เรียน มีพัฒนาการ มีความพอใจ มีใจ
เปิดรับต่อการเรียนรู้ สร้างแรงจูงใจ ท าให้รู้สึกปลอดภัยและมีความสุข สถานศึกษาใดท่ีไม่เห็น
ความส าคัญของการจัดสภาพแวดล้อม หรือไม่เอาใจใส่เรื่องสภาพแวดล้อม จะท าให้บุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้อง
กับสถานศึกษาไม่ได้รับความอบอุ่น ขาดปฏิสัมพันธ์ที่ดี มีบรรยากาศท่ีน่าเบื่อ และมีความรู้สึกไม่เป็น
มิตรและไม่มีความศรัทธาต่อสถานศึกษา  
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อาคารเรียน อาคาร ประกอบเพียงพอ สวนหย่อมและสนามเด็กเล่นมีความร่มรื่น มั่นคงปลอดภัย เป็น
ระเบียบ สะอาดสวยงาม ปราศจากส่ิงรบกวนต่าง ๆ  

โรงเรียนอนุบาลล าภี 
1)  จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อโรงเรียนอนุบาลล าภี ประเด็น

ด้านคุณภาพของเด็กในภาพรวม มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ผู้ปกครองพึงพอใจในเรื่องเด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) ในทุกวัน และเป็นอาหารเสริม (นม) ท่ีไม่
หมดอายุ มากท่ีสุด รองลงมาเป็นความพึงพอใจในเรื่องสถานศึกษาส่งเสริมนักเรียนด้านพัฒนาการ
ด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน  เด็กนักเรียนมีทักษะการคิดพื้นฐานตามช่วงวัย สามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่อง
ให้ผู้อื่นเข้าใจ และ เด็กนักเรียนมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย  เช่น การไหว้ การยิ้มทักทาย และมี
สัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ และข้อท่ีผู้ปกครองพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ เด็กนักเรียนมีพัฒนาการด้านอารมณ์ 
สามารถควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ได้เหมาะสม ไม่ก้าวร้าว 
ท้ังนี้เป็นเพราะโรงเรียนอนุบาลล าภีได้รับการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) 
จากองค์การบริหารส่วนต าบลล าภี อย่างต่อเนื่อง อาหารเสริม (นม) มีการควบคุมคุณภาพจาก
คณะกรรมการอาหารเสริมนมเด็กและเยาวชน ให้นักเรียนได้ด่ืมนม จ านวน 260 วัน ต่อปีการศึกษา 
โดยคุณครูโน้มน้าวให้เด็กรับประทานอาหารครบหมู่ ด่ืมนมและน้ า อย่างเพียงพอ มีการจัดกิจกรรม
ประจ าวันเพื่อให้เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ และพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย 
จัดกิจกรรมให้เด็กเล่นเกม ออกก าลังกายท่ีเหมาะสมกับวัยความสามารถจัดหาอุปกรณ์ของใช้
ประจ าตัวนักเรียนตรวจสุขภาพประจ าวัน มีการคัดกรองเด็กนักเรียนในช่วงเช้า เพื่อเฝ้าระวังการแพร่
ระบาดของโรค มีการสร้างภูมิคุ้มกันโดยด าเนินโครงการหนูน้อยสุขภาพฟันดีแปรงฟันหลังอาหาร 
มีกิจกรรมสร้างเสริมสุขนิสัยท่ีดีในการรักษาความสะอาด ป้องกันโรค และความปลอดภัยแก่ร่างกาย 
มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เคล่ือนไหว
ร่างกายคล่องแคล่ว มีการส่งเสริมมารยาทตามวัฒนธรรมไทยผ่านส่ือการเรียนประกอบกับมีการส่งเสริม
มารยาทในชีวิตประจ าวันอย่างสม่ าเสมอ เช่น การรอ การมีมารยาทในการรับประทานอาหาร การท า
ความเคารพบุคคลอย่างถูกต้องตามวิธีการ เป็นต้น 

2)  จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อโรงเรียนอนุบาลล าภี ประเด็น
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ในภาพรวม มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้ปกครองพึงพอใจในเรื่อง จ านวนครู เพียงพอกับช้ันเรียนและเด็กนักเรียน 
มากท่ีสุด รองลงมาเป็นเรื่องครูผู้สอนมีการปฏิบัติต่อเด็กนักเรียนหรือผู้ปกครอง อย่างเท่าเทียม มีส่ือ
การเรียนรู้ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน ส่ือจากธรรมชาติ ส่ือส าหรับเด็กมุด ลอด ปีนป่าย ส่ือ
เทคโนโลยี ท่ีเพียงพอต่อเด็กนักเรียน และ มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร หรือสิทธิประโยชน์ของ
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นักเรียนหรือผู้ปกครอง อย่างถูกต้อง ชัดเจน และรวดเร็ว ข้อท่ีผู้ปกครองพึงพอใจน้อยท่ีสุดคือ 
บุคลากรของสถานศึกษา มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติ ต่อเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งข้อดังกล่าว เป็น
ข้อค าถามเชิงนิเสธ  และข้อท่ีผู้ปกครองพึงพอใจน้อยท่ีสุด รองลงมา คือ รถโรงเรียน มีความปลอดภัย 
และ พนักงานขับรถขับขี่อย่างระมัดระวังและปลอดภัย ท้ังนี้เป็นเพราะมีจ านวนครูเหมาะสมกับ
ภารกิจการเรียนการสอนและเป็นครูท่ีมีวุฒิการศึกษาด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยหรือผ่านการอบรม
การศึกษาปฐมวัย ซึ่งพอเพียงกับช้ันเรียน มีความรู้ วุฒิภาวะ และจรรยาบรรณของการเป็นครูผู้สอนท่ี
ดี เพียงพอท่ีจะท าให้ครูปฏิบัติงานนั้นปฏิบัติงานโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ สร้างความพึงพอใจให้แก่
ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อราชการ นอกจากนี้ การมีบุคลากรครูท่ีมีวุฒิการศึกษาด้านการจัดการศึกษา
ปฐมวัยนั้น จึงท าให้ความพร้อมในเรื่องการใช่ส่ือในการจัดการศึกษาแก่เด็กในระดับปฐมวัยโดยเฉพาะ 

3)  จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อโรงเรียนอนุบาลล าภี ประเด็น
ด้านการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ในภาพรวม มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้ปกครองพึงพอใจในเรื่องมีการประเมินผล (ออกเกรด) ให้แก่นักเรียน ตรงกับ
ความเป็นจริง มากท่ีสุด รองลงมาเป็นความพึงพอใจในเรื่องห้องเรียนมีความสวยงาม อากาศถ่ายเท 
สะอาด ปลอดภัย และไม่แออัด มีความเหมาะสมกับการเรียน ข้อท่ีผู้ปกครองพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ 
เรื่องครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับ ช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น 
การเรียนออนไลน์ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท้ังนี้เป็น
เพราะ ครูผู้สอนมีการจดบันทึกผลการจัดกิจกรรมในแต่ละวัน มีการรายงานผลการจัดการสอนราย
เดือนแก่หัวหน้าสถานศึกษา ท าให้ครูผู้สอนสามารถติดตามพัฒนาการของเด็กและประเมินพัฒนาการ
ของเด็กได้อย่างถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริง นอกจากนี้โรงเรียนอนุบาลล าภี ยังมีการส่งเสริมด้าน
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก มีการจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพื้นท่ี
แสดงผลงานเด็ก พื้นท่ีส าหรับ มุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม สอดคล้องกับ อรุณชัย กัณฑภา 
(2548: 21) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมในทุก ๆ ด้านในสถานศึกษาส่ง ผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
สภาพแวดล้อมท่ีดี หมายถึง ส่วนประกอบส าคัญท่ีจะส่งผลให้ผู้เรียน มีพัฒนาการ มีความพอใจ มีใจ
เปิดรับต่อการเรียนรู้ สร้างแรงจูงใจ ท าให้รู้สึกปลอดภัยและมีความสุข สถานศึกษาใดท่ีไม่เห็น
ความส าคัญของการจัดสภาพแวดล้อม หรือไม่เอาใจใส่เรื่องสภาพแวดล้อม จะท าให้บุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้อง
กับสถานศึกษาไม่ได้รับความอบอุ่น ขาดปฏิสัมพันธ์ที่ดี มีบรรยากาศท่ีน่าเบื่อ และมีความรู้สึกไม่เป็น
มิตรและไม่มีความศรัทธาต่อสถานศึกษา  
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ข้อเสนอแนะ 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลล าภี 
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลล าภี ควรมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียน

สามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ด้วยตนเอง เป็นเด็กท่ีมีวินัยในตนเอง
เหมาะสมตามวัย มีการจัดกิจกรรมประจ าวันโดยสอดแทรกกิจกรรมท่ีมีลักษณะเป็นการสอนให้เด็ก
ช่วยเหลือตัวเองได้ เช่น การเข้าห้องน้ า ท าความสะอาดร่างกาย การมีส่วนร่วมดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม
ในและนอกห้องเรียน เป็นต้น 

2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลล าภี ควรมีการควบคุมดูแลการใช้งานรถ
โรงเรียน โดยมีการตรวจสอบท้ังสภาพของรถโรงเรียน ลักษณะการใช้งาน รวมถึงพฤติกรรมการขับขี่
ของคนขับรถ 

3) กรณีเด็กปฐมวัย เป็นช่วงวัยท่ีมีข้อจ ากัดเรื่องการใช้เทคโนโลยี ซึ่งครูควรท่ีจะใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย โดยมีการติดตามและประเมินผลพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบ  

โรงเรียนอนุบาลล าภี 
1) โรงเรียนอนุบาลล าภี ควรส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ให้แก่เด็ก โดยอาจจะสอดแทรก

ไปกับกิจกรรมการเรียนรู้ประจ าวัน เช่น การฝึกสมาธิ การรู้จักการให้อภัย เป็นต้น ควรจัดบรรยากาศ
การเรียนการสอนให้เด็กรู้สึกผ่อนคลาย ลดความตึงเครียดหรือกดดัน มีการเอาใจใส่เด็ก โดยเฉพาะ
ในขณะท่ีเด็กก าลังร้องให้ หรือถูกรังแก ท้ังนี้ก็เพื่อจะท าให้เด็กสามารถควบคุมได้ เด็กร่าเริงแจ่มใส มี
การแสดงออกทางอารมณ์ท่ีเหมาะสม ไม่เป็นเด็กท่ีก้าวร้าว 

2) โรงเรียนอนุบาลล าภีควรมีการควบคุมดูแลการใช้งานรถโรงเรียน โดยมีการตรวจสอบท้ัง
สภาพของรถโรงเรียน ลักษณะการใช้งาน รวมถึงพฤติกรรมการขับขี่ของคนขับรถ 

3) กรณีเด็กปฐมวัย เป็นช่วงวัยท่ีมีข้อจ ากัดเรื่องการใช้เทคโนโลยี ซึ่งครูควรท่ีจะใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย โดยมีการติดตามและประเมินผลพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบ 
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ข้อเสนอแนะ 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลล าภี 
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลล าภี ควรมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียน

สามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ด้วยตนเอง เป็นเด็กท่ีมีวินัยในตนเอง
เหมาะสมตามวัย มีการจัดกิจกรรมประจ าวันโดยสอดแทรกกิจกรรมท่ีมีลักษณะเป็นการสอนให้เด็ก
ช่วยเหลือตัวเองได้ เช่น การเข้าห้องน้ า ท าความสะอาดร่างกาย การมีส่วนร่วมดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม
ในและนอกห้องเรียน เป็นต้น 

2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลล าภี ควรมีการควบคุมดูแลการใช้งานรถ
โรงเรียน โดยมีการตรวจสอบท้ังสภาพของรถโรงเรียน ลักษณะการใช้งาน รวมถึงพฤติกรรมการขับขี่
ของคนขับรถ 

3) กรณีเด็กปฐมวัย เป็นช่วงวัยท่ีมีข้อจ ากัดเรื่องการใช้เทคโนโลยี ซึ่งครูควรท่ีจะใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย โดยมีการติดตามและประเมินผลพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบ  

โรงเรียนอนุบาลล าภี 
1) โรงเรียนอนุบาลล าภี ควรส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ให้แก่เด็ก โดยอาจจะสอดแทรก

ไปกับกิจกรรมการเรียนรู้ประจ าวัน เช่น การฝึกสมาธิ การรู้จักการให้อภัย เป็นต้น ควรจัดบรรยากาศ
การเรียนการสอนให้เด็กรู้สึกผ่อนคลาย ลดความตึงเครียดหรือกดดัน มีการเอาใจใส่เด็ก โดยเฉพาะ
ในขณะท่ีเด็กก าลังร้องให้ หรือถูกรังแก ท้ังนี้ก็เพื่อจะท าให้เด็กสามารถควบคุมได้ เด็กร่าเริงแจ่มใส มี
การแสดงออกทางอารมณ์ท่ีเหมาะสม ไม่เป็นเด็กท่ีก้าวร้าว 

2) โรงเรียนอนุบาลล าภีควรมีการควบคุมดูแลการใช้งานรถโรงเรียน โดยมีการตรวจสอบท้ัง
สภาพของรถโรงเรียน ลักษณะการใช้งาน รวมถึงพฤติกรรมการขับขี่ของคนขับรถ 

3) กรณีเด็กปฐมวัย เป็นช่วงวัยท่ีมีข้อจ ากัดเรื่องการใช้เทคโนโลยี ซึ่งครูควรท่ีจะใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย โดยมีการติดตามและประเมินผลพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบ 
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แรงจูงใจที่สง่ผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของบุคลากร 

เทศบาลต าบลบา้นตาขุน จังหวดัสุราษฎร์ธาน ี
 

ปริญญาภรณ์ อภิญญาณกุล * 
 

บทคัดย่อ 
 

การค้นคว้าอิสระเรื่อง แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล
ต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) ศึกษาปัจจัย
จูงใจท่ีท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
3) ศึกษาปัจจัยค้ าจุนท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ท่ีใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากรสังกัดเทศบาลต าบล
บ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 70 คน  

ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล
ต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก จากการผลการเปรียบเทียบ
การปฏิบัติงานของบุคลากร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ และระดับการศึกษา 
แตกต่างกันไม่ได้มีการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน ส่วนปัจจัยด้านต าแหน่งงานพบว่า บุคลากรท่ีมีต าแหน่ง
งานแตกต่างกัน มีการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน คือ งานฝ่ายบริหารมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
มากกว่าต าแหน่งกองคลัง ท้ังนี้ เนื่องจากต าแหน่งงานบริหาร มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบมากกว่า
ต้องมีการวิเคราะห์ ซึ่งจะต้องใช้ความละเอียดรอบคอบเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง
ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และความต้องการของประชาชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ผลการทดสอบแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านความส าเร็จของงาน ด้านความรับผิดชอบ 

                                                     
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ด้านเงินเดือน/ค่าตอบแทน และด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ยอมรับสมมติฐานท่ีว่าแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ผลการศึกษาได้ค้นพบประเด็นต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจและน ามาสู่การวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางใน
การเสริมสร้างแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้ 1) ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ และสั่งสมความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 2) ควรจัดท าคู่มือ ระเบียบ  ที่ใช้ใน
การปฏิบติังานในงานทุกด้าน เพื่อให้มีการจัดการความรู้ในองค์การ ให้บุคลากรมีความเข้าใจในวิธีการ
ด าเนินงานตามระเบียบ และ 3) ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็น โดยอาจจะมีการสร้าง
ช่องทางแสดงความคิดเห็น เช่น กล่องรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร 
 
ค าส าคัญ: ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ าจุน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
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แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากรสังกัดเทศบาลต าบล
บ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 70 คน  

ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล
ต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก จากการผลการเปรียบเทียบ
การปฏิบัติงานของบุคลากร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ และระดับการศึกษา 
แตกต่างกันไม่ได้มีการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน ส่วนปัจจัยด้านต าแหน่งงานพบว่า บุคลากรท่ีมีต าแหน่ง
งานแตกต่างกัน มีการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน คือ งานฝ่ายบริหารมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
มากกว่าต าแหน่งกองคลัง ท้ังนี้ เนื่องจากต าแหน่งงานบริหาร มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบมากกว่า
ต้องมีการวิเคราะห์ ซึ่งจะต้องใช้ความละเอียดรอบคอบเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง
ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และความต้องการของประชาชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ผลการทดสอบแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านความส าเร็จของงาน ด้านความรับผิดชอบ 
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ด้านเงินเดือน/ค่าตอบแทน และด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ยอมรับสมมติฐานท่ีว่าแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ผลการศึกษาได้ค้นพบประเด็นต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจและน ามาสู่การวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางใน
การเสริมสร้างแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้ 1) ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ และสั่งสมความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 2) ควรจัดท าคู่มือ ระเบียบ  ที่ใช้ใน
การปฏิบติังานในงานทุกด้าน เพื่อให้มีการจัดการความรู้ในองค์การ ให้บุคลากรมีความเข้าใจในวิธีการ
ด าเนินงานตามระเบียบ และ 3) ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็น โดยอาจจะมีการสร้าง
ช่องทางแสดงความคิดเห็น เช่น กล่องรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร 
 
ค าส าคัญ: ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ าจุน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
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บทน า 
 

การพัฒนาองค์การให้มีความเจริญก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการแข่งขัน 
ในการด าเนินงานการนับวันยิ่งต้องแข่งขันกันในเรื่องของคุณภาพของสินค้าหรือบริการ รวมท้ังงาน 
อื่น ๆ ทุกด้าน พร้อมกันทุกหน่วยงาน บุคลากรซึ่งเป็นบุคคลท่ีต้องมีท้ังความพร้อม ความจริงใจ และ
สามารถท่ีจะท างานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ หรือเป็นบุคคลท่ีสามารถสร้างคุณค่าของระบบ
การบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีต้องการได้ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การ 
ให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนเพื่อความอยู่รอดและความเจริญ 
ก้าวหน้าขององค์การ และในการบริหารงานองค์การใด ๆ ก็ตามเพื่อให้เกิดความส าเร็จลุล่ว งตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การ ต้องอาศัยทรัพยากรในการบริหารโดยเฉพาะ "คน" ซึ่งจะเป็นผู้จัดหาและ
เป็นผู้ใช้ปัจจัยอ่ืน ๆ ท้ังเงิน วัสดุอุปกรณ์และระบบการบริหารจัดการ หากองค์การใดมีบุคลากรท่ีมี
คุณภาพคือ มีความรู้ความสามารถการด าเนินงานใด ๆ ก็จะประสบผลส าเร็จได้ไม่ยาก แรงจูงใจ 
จึงเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีความส าคัญและส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองค์การ ซึ่งจะส่งผล
ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน คุณสมบัติส าคัญประการหนึ่งก็คือความสามารถท่ีจะ
ให้คนท างานด้วยความยินดี ไม่ใช่การบังคับให้คนท างานด้วยความจ าใจและอีกประการหนึ่ง คือ หัวหน้า 
ท่ีดีนั้น ไม่ใช่แต่เป็นผู้ท่ีสามารถจะท างานทุกอย่างได้ด้วยตนเองเท่านั้น แต่ยังต้องเป็นผู้สามารถท าให้
คนในความควบคุมของตนท างานได้ด้วยความยินยอมพร้อมใจ แรงจูงใจเป็นองค์ประกอบส าคัญของ
พฤติกรรมของบุคคล เพราะเป็นองค์ประกอบท่ีกระตุ้นผลักดัน ชักจูงให้บุคคลท าพฤติกรรมหรือไม่ท า 
พฤติกรรมไปในแนวทางใดแนวทางหนึ่งธรรมชาติของบุคคลในการด ารงชีวิต ประกอบธุรกิจส่วนตัว
หรือปฏิบัติหน้าท่ีการงานจ าเป็นต้องมีแรงจูงใจเป็นสาเหตุของพฤติกรรมเสมอ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานเป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีมีส่วนช่วยเสริมสร้างให้บุคลากร เกิดความปรารถนา
ทุ่มเทให้กับการปฏิบัติงาน การจูงใจเป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญและสร้างความสับสนต่อผู้บริหารอยู่เสมอ 
เพราะว่าแรงจูงใจไม่สามารถสังเกตหรือวัดได้โดยตรงแรงจูงใจจะถูกอ้างอิงจากพฤติกรรมของบุคคล
เป็นจ านวนมากท้ังทฤษฎีเก่าและทฤษฎีใหม่ ทฤษฎีเหล่านั้นแตกต่างกันทางด้านข้อเสนอแนะท่ี
ผู้บริหารควรจะกระท าเองให้ได้ผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ มีปัจจัยมาจากแรงจูงใจของบุคคล
เป็นส าคัญการเข้าใจการเกิดแรงจูงใจ เข้าใจผลของแรงจูงใจท่ีมีต่อปัจเจกบุคคล จะช่วยให้มี
ความสามารถในการจัดการสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการท างานให้เป็นไปในแนวทางท่ีส่งเสริมให้
บุคลากรมีแรงจูงใจท่ีพึงปรารถนาและมีแรงจูงใจท่ีดีในการปฏิบัติงานเบื้องต้นของผู้บริหารไม่ว่าคนใด
ก็ตาม คือการด าเนินการให้องค์การ ท าหน้าท่ีอย่างได้ผล (Effectively) และก่อให้เกิดผลลัพธ์ท่ีเป็น
ผลดีหรือเป็นประโยชน์ต่อองค์การมากท่ีสุด วิธีท่ีผู้บริหารจะท าให้ผู้ร่วมงานท าเช่นนั้นได้คือจะต้อง
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รู้จักวิธีการจูงใจ เม่ือเป็นเช่นนี้ อาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า หน้าท่ีของผู้บริหารอย่างหนึ่งนอกเหนือจาก
หน้าท่ีอื่น ๆ ก็คือ งานท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างแรงจูงใจ โดยปกติการจูงใจกล่าวได้ว่าเป็นหน้าท่ีโดยตรง
ของผู้บริหารทุกระดับท่ีจะต้องหน้าท่ีนี้ เพื่อชักจูงใจให้ผู้ร่วมงานหรือผู้ท่ีอยู่ใต้บังคับบัญชาของตนเอง
ท างานด้วยความกระตือรือร้นมากขึ้นทุ่มเทความคิดและจิตใจให้แก่องค์การ ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมาก
ได้ (เฉลิม สุขเจริญ, 2557) 

การบริหารงานด้านบุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านตาขุน พบว่า การจ ากัดงบประมาณด้าน
การบริหารงานบุคคล มาตรการจ ากัดก าลังคนภาครัฐ ขาดรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ทักษะ 
สมรรถนะเฉพาะต าแหน่ง มีภาระงานเพิ่มมากขึ้นจากนโยบายการถ่ายโอนภารกิจให้องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อัตราก าลังไม่เพียงพอกับภารกิจและปริมาณงานท่ีได้รับ บุคลากรขาดความรู้ทักษะใน
การน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน ขาดการสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอ ผู้บริหารบางส่วนท่ีเข้ารับ
การฝึกอบรมไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการอบรมเพื่อพัฒนาของตนเอง ยังไม่มีระบบการติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ และพฤติกรรมของผู้บริหารอย่างเป็นรูปธรรม ความไม่
ชัดเจนในความก้าวหน้าของข้าราชการ เช่น การเปล่ียนสายงาน ระดับต าแหน่งของบุคลากร การจัด
สวัสดิการยังไม่เท่าเทียมและเหมาะสม ทัศนคติเดิม ๆ ของข้าราชการท่ีว่า งานราชการมีค่าตอบแทน
น้อย ไม่หมาะสม จึงท าให้อยากย้ายไปสู่หน่วยงานท่ีค่าตอบแทนดีกว่า ยังไม่ได้ด าเนินการจัดท า
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าต าแหน่งตามการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐแนวใหม่ 
บุคลากรในหน่วยงานยังไม่เข้าใจระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐแนวใหม่ เช่น การประเมิน
สมรรถนะ การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

จากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น  ผู้วิจัยในฐานะท่ีปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด ารง
ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน 
เพื่อน าข้อมูลไปเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร วางแผนการปฏิบัติงานด้านการบริหารงาน
บุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น รวมถึงวิธีการ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นเป็น
การสร้างขวัญและก าลังใจ และสามารถตอบสนองความต้องการของพนักงานโดยรวมได้อย่าง
เหมาะสม หากผู้วิจัยสามารถเสริมสร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีความพึงพอใจในงานได้ ย่อมส่งผลให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล ก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร ธ ารงไว้ซึ่ง
การรักษาพนักงานให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเรื่อง แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล
ต าบลบ้านตาขุน โดยคาดหวังว่าผลการศึกษาท่ีได้จะเป็นประโยชน์กับองค์การโดยน าข้อมูลไปปรับใช้
ให้เกิดประโยชน์กับองค์การ เพื่อให้พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท าให้มีผลต่อความส าเร็จของ
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การพัฒนาองค์การให้มีความเจริญก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการแข่งขัน 
ในการด าเนินงานการนับวันยิ่งต้องแข่งขันกันในเรื่องของคุณภาพของสินค้าหรือบริการ รวมท้ังงาน 
อื่น ๆ ทุกด้าน พร้อมกันทุกหน่วยงาน บุคลากรซึ่งเป็นบุคคลท่ีต้องมีท้ังความพร้อม ความจริงใจ และ
สามารถท่ีจะท างานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ หรือเป็นบุคคลท่ีสามารถสร้างคุณค่าของระบบ
การบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีต้องการได้ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การ 
ให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนเพื่อความอยู่รอดและความเจริญ 
ก้าวหน้าขององค์การ และในการบริหารงานองค์การใด ๆ ก็ตามเพื่อให้เกิดความส าเร็จลุล่ว งตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การ ต้องอาศัยทรัพยากรในการบริหารโดยเฉพาะ "คน" ซึ่งจะเป็นผู้จัดหาและ
เป็นผู้ใช้ปัจจัยอื่น ๆ ท้ังเงิน วัสดุอุปกรณ์และระบบการบริหารจัดการ หากองค์การใดมีบุคลากรท่ีมี
คุณภาพคือ มีความรู้ความสามารถการด าเนินงานใด ๆ ก็จะประสบผลส าเร็จได้ไม่ยาก แรงจูงใจ 
จึงเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีความส าคัญและส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองค์การ ซึ่งจะส่งผล
ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน คุณสมบัติส าคัญประการหนึ่งก็คือความสามารถท่ีจะ
ให้คนท างานด้วยความยินดี ไม่ใช่การบังคับให้คนท างานด้วยความจ าใจและอีกประการหนึ่ง คือ หัวหน้า 
ท่ีดีนั้น ไม่ใช่แต่เป็นผู้ท่ีสามารถจะท างานทุกอย่างได้ด้วยตนเองเท่านั้น แต่ยังต้องเป็นผู้สามารถท าให้
คนในความควบคุมของตนท างานได้ด้วยความยินยอมพร้อมใจ แรงจูงใจเป็นองค์ประกอบส าคัญของ
พฤติกรรมของบุคคล เพราะเป็นองค์ประกอบท่ีกระตุ้นผลักดัน ชักจูงให้บุคคลท าพฤติกรรมหรือไม่ท า 
พฤติกรรมไปในแนวทางใดแนวทางหนึ่งธรรมชาติของบุคคลในการด ารงชีวิต ประกอบธุรกิจส่วนตัว
หรือปฏิบัติหน้าท่ีการงานจ าเป็นต้องมีแรงจูงใจเป็นสาเหตุของพฤติกรรมเสมอ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานเป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีมีส่วนช่วยเสริมสร้างให้บุคลากร เกิดความปรารถนา
ทุ่มเทให้กับการปฏิบัติงาน การจูงใจเป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญและสร้างความสับสนต่อผู้บริหารอยู่เสมอ 
เพราะว่าแรงจูงใจไม่สามารถสังเกตหรือวัดได้โดยตรงแรงจูงใจจะถูกอ้างอิงจากพฤติกรรมของบุคคล
เป็นจ านวนมากท้ังทฤษฎีเก่าและทฤษฎีใหม่ ทฤษฎีเหล่านั้นแตกต่างกันทางด้านข้อเสนอแนะท่ี
ผู้บริหารควรจะกระท าเองให้ได้ผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ มีปัจจัยมาจากแรงจูงใจของบุคคล
เป็นส าคัญการเข้าใจการเกิดแรงจูงใจ เข้าใจผลของแรงจูงใจท่ีมีต่อปัจเจกบุคคล จะช่วยให้มี
ความสามารถในการจัดการสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการท างานให้เป็นไปในแนวทางท่ีส่งเสริมให้
บุคลากรมีแรงจูงใจท่ีพึงปรารถนาและมีแรงจูงใจท่ีดีในการปฏิบัติงานเบื้องต้นของผู้บริหารไม่ว่าคนใด
ก็ตาม คือการด าเนินการให้องค์การ ท าหน้าท่ีอย่างได้ผล (Effectively) และก่อให้เกิดผลลัพธ์ท่ีเป็น
ผลดีหรือเป็นประโยชน์ต่อองค์การมากท่ีสุด วิธีท่ีผู้บริหารจะท าให้ผู้ร่วมงานท าเช่นนั้นได้คือจะต้อง
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รู้จักวิธีการจูงใจ เมื่อเป็นเช่นนี้ อาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า หน้าท่ีของผู้บริหารอย่างหนึ่งนอกเหนือจาก
หน้าท่ีอื่น ๆ ก็คือ งานท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างแรงจูงใจ โดยปกติการจูงใจกล่าวได้ว่าเป็นหน้าท่ีโดยตรง
ของผู้บริหารทุกระดับท่ีจะต้องหน้าท่ีนี้ เพื่อชักจูงใจให้ผู้ร่วมงานหรือผู้ท่ีอยู่ใต้บังคับบัญชาของตนเอง
ท างานด้วยความกระตือรือร้นมากขึ้นทุ่มเทความคิดและจิตใจให้แก่องค์การ ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมาก
ได้ (เฉลิม สุขเจริญ, 2557) 

การบริหารงานด้านบุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านตาขุน พบว่า การจ ากัดงบประมาณด้าน
การบริหารงานบุคคล มาตรการจ ากัดก าลังคนภาครัฐ ขาดรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ทักษะ 
สมรรถนะเฉพาะต าแหน่ง มีภาระงานเพิ่มมากขึ้นจากนโยบายการถ่ายโอนภารกิจให้องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อัตราก าลังไม่เพียงพอกับภารกิจและปริมาณงานท่ีได้รับ บุคลากรขาดความรู้ทักษะใน
การน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน ขาดการสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอ ผู้บริหารบางส่วนท่ีเข้ารับ
การฝึกอบรมไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการอบรมเพื่อพัฒนาของตนเอง ยังไม่มีระบบการติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ และพฤติกรรมของผู้บริหารอย่างเป็นรูปธรรม ความไม่
ชัดเจนในความก้าวหน้าของข้าราชการ เช่น การเปล่ียนสายงาน ระดับต าแหน่งของบุคลากร การจัด
สวัสดิการยังไม่เท่าเทียมและเหมาะสม ทัศนคติเดิม ๆ ของข้าราชการท่ีว่า งานราชการมีค่าตอบแทน
น้อย ไม่หมาะสม จึงท าให้อยากย้ายไปสู่หน่วยงานท่ีค่าตอบแทนดีกว่า ยังไม่ได้ด าเนินการจัดท า
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าต าแหน่งตามการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐแนวใหม่ 
บุคลากรในหน่วยงานยังไม่เข้าใจระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐแนวใหม่ เช่น การประเมิน
สมรรถนะ การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

จากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น  ผู้วิจัยในฐานะท่ีปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด ารง
ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน 
เพื่อน าข้อมูลไปเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร วางแผนการปฏิบัติงานด้านการบริหารงาน
บุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น รวมถึงวิธีการ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นเป็น
การสร้างขวัญและก าลังใจ และสามารถตอบสนองความต้องการของพนักงานโดยรวมได้อย่าง
เหมาะสม หากผู้วิจัยสามารถเสริมสร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีความพึงพอใจในงานได้ ย่อมส่งผลให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล ก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร ธ ารงไว้ซึ่ง
การรักษาพนักงานให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเรื่อง แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล
ต าบลบ้านตาขุน โดยคาดหวังว่าผลการศึกษาท่ีได้จะเป็นประโยชน์กับองค์การโดยน าข้อมูลไปปรับใช้
ให้เกิดประโยชน์กับองค์การ เพื่อให้พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท าให้มีผลต่อความส าเร็จของ
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งานรวมท้ังความสุขของบุคลากรด้วยอีกท้ังยังเป็นเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้องค์การ บรรลุเป้าหมายตามท่ีวางไว้ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

การศึกษาเรื่องแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบล
บ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีดังนี้ 

1)   เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล
ต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2)   เพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบล
บ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3)   เพื่อศึกษาปัจจัยค้ าจุนท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบล
บ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

วิธีการศึกษา 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการเก็บข้อมูล
จากบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท้ังนี้ให้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง  
(Self-administered Questionnaire) แล้วน าผลท่ีได้มาวิเคราะห์และแปลความหมาย ซึ่งเป็น
การศึกษาถึงแรงจูงใจ 2 ปัจจัยคือ ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุน ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากร คือ บุคลากรในสังกัดเทศบาล

ต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล กอง
คลัง กองช่าง และกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม จ านวนท้ังหมด 70 คน และกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บจากประชากรท้ังหมด (ร้อยละ 100) จ านวน 70 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา  
1)   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร คือ บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านตาขุน 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง และ
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กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม โดยการสุ่มตัวอย่างการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการเก็บจากประชากร
ท้ังหมด (ร้อยละ 100) จ านวน 70 คน 

2)  เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา ใช้แบบสอบถาม โดยมีประเด็นค าถามตามกรอบแนวคิดของ
การศึกษา 

3)  การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิ จัยไ ด้เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อน ามาวิ เคราะห์แหล่ง 
ต่าง ๆ ดังนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู้วิจัยได้ด าเนินการค้นคว้าและเก็บ
รวบรวมข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมาจาก หนังสือ ต ารา บทความวิชาการ 
เพื่อน ามาก าหนดกรอบแนวคิดของการศึกษา และการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยเก็บข้อมูลด้วยตนเอง
ระหว่างวันท่ี 27 กันยายน 2564 ถึงวันท่ี 14 ตุลาคม 2564 ได้รับแบบสอบถามตอบกลับท้ังส้ิน 70 
ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 

4)   การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าเฉล่ียโดยใช้สถิติที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA: F-test) 
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติและการวิเคราะห์เนื้อหา 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

ผลการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล
ต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สรุปได้ดังนี้ 

1)  ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 
54.3 มีอายุระหว่าง 36 - 45 ปี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 51.4 และสังกัดส านักปลัดเทศบาล จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 
45.7 

2)   แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.12) เม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจัยพบว่า แรงจูงใจในปัจจัยจูงใจของ
บุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.20) ส่วนแรงจูงใจใน
ปัจจัยค้ าจุนของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.04) 
ส าหรับรายด้านของแต่ละปัจจัยพบว่า 
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งานรวมท้ังความสุขของบุคลากรด้วยอีกท้ังยังเป็นเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้องค์การ บรรลุเป้าหมายตามท่ีวางไว้ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

การศึกษาเรื่องแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบล
บ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีดังนี้ 

1)   เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล
ต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2)   เพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบล
บ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3)   เพื่อศึกษาปัจจัยค้ าจุนท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบล
บ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

วิธีการศึกษา 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการเก็บข้อมูล
จากบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท้ังนี้ให้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง  
(Self-administered Questionnaire) แล้วน าผลท่ีได้มาวิเคราะห์และแปลความหมาย ซึ่งเป็น
การศึกษาถึงแรงจูงใจ 2 ปัจจัยคือ ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุน ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากร คือ บุคลากรในสังกัดเทศบาล

ต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล กอง
คลัง กองช่าง และกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม จ านวนท้ังหมด 70 คน และกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บจากประชากรท้ังหมด (ร้อยละ 100) จ านวน 70 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา  
1)   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร คือ บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านตาขุน 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง และ
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กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม โดยการสุ่มตัวอย่างการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการเก็บจากประชากร
ท้ังหมด (ร้อยละ 100) จ านวน 70 คน 

2)  เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา ใช้แบบสอบถาม โดยมีประเด็นค าถามตามกรอบแนวคิดของ
การศึกษา 

3)  การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิ จัยไ ด้เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อน ามาวิ เคราะห์แหล่ง 
ต่าง ๆ ดังนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู้วิจัยได้ด าเนินการค้นคว้าและเก็บ
รวบรวมข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมาจาก หนังสือ ต ารา บทความวิชาการ 
เพื่อน ามาก าหนดกรอบแนวคิดของการศึกษา และการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยเก็บข้อมูลด้วยตนเอง
ระหว่างวันท่ี 27 กันยายน 2564 ถึงวันท่ี 14 ตุลาคม 2564 ได้รับแบบสอบถามตอบกลับท้ังส้ิน 70 
ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 

4)   การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าเฉล่ียโดยใช้สถิติที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA: F-test) 
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติและการวิเคราะห์เนื้อหา 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

ผลการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล
ต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สรุปได้ดังนี้ 

1)  ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 
54.3 มีอายุระหว่าง 36 - 45 ปี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 51.4 และสังกัดส านักปลัดเทศบาล จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 
45.7 

2)   แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัยพบว่า แรงจูงใจในปัจจัยจูงใจของ
บุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.20) ส่วนแรงจูงใจใน
ปัจจัยค้ าจุนของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.04) 
ส าหรับรายด้านของแต่ละปัจจัยพบว่า 
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 (1) ปัจจัยจูงใจ 
  ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ในภาพรวมพบว่า มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.39) 

เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดและระดับมาก โดยล าดับแรกคือ ท่านรู้สึก
พอใจเมื่องานท่ีท่านท า มีลักษณะท้าทายความสามารถ (�̅�𝑥 = 4.61) รองลงมาคือ หน่วยงานของท่าน
ได้ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของท่านไว้ชัดเจน (�̅�𝑥 = 4.16)  

  ด้านความส าเร็จของงาน ในภาพรวมพบว่า มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.55) 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดและระดับมาก โดยล าดับแรกคือ ท่านรู้สึก
ภูมิใจเมื่อผู้บังคับบัญชาแสดงให้เห็นว่าพอใจในงานของท่าน (�̅�𝑥 = 4.86) รองลงมาคือ ท่านสามารถ
แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในขณะท่ีปฏิบัติงานได้ส าเร็จ (�̅�𝑥 = 4.23)  

  ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ในภาพรวมพบว่า มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 
4.28) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยล าดับแรกคือ ท่านได้รับค า
ชมเชยและความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาว่า มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานท่ีได้รับ
มอบหมาย (�̅�𝑥 = 4.31) รองลงมาคือ ท่านได้รับการยกย่องชมเชย และการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน 
(�̅�𝑥 = 4.24)  

  ด้านความรับผิดชอบ ในภาพรวมพบว่า มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.83) เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดและระดับปานกลาง โดยล าดับแรก คือ ท่านมี
ความพึงพอใจในการท างาน โดยไม่ต้องมีการควบคุมอย่างใกล้ชิดจากหัวหน้า (�̅�𝑥 = 4.81) รองลงมา
อยู่ในระดับปานกลาง คือ ท่านมีความพึงพอใจท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ ๆ (�̅�𝑥 = 2.84)  

  ด้านความก้าวหน้า ในภาพรวมพบว่า มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.95) เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า แรงจูงใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดและระดับปานกลาง โดยล าดับแรกคือ หน่วยงาน
ท่านสนับสนุนในด้านการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ (�̅�𝑥 = 4.83) รองลงมาคือ 
หน่วยงานท่านพิจารณาการเล่ือนต าแหน่งอย่างเป็นธรรม (�̅�𝑥 = 3.06) 

 (2)  ปัจจัยค้ าจุน 
  ด้านเงินเดือน/ค่าตอบแทน ในภาพรวมพบว่า มีแรงจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง (�̅�𝑥 = 

3.10) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก โดยล าดับแรกคือ เงินเดือนท่ี
ได้รับเหมาะสมกับปริมาณงานที่ปฏิบัติ (�̅�𝑥 = 3.99) รองลงมาคือ สวัสดิการต่าง ๆ ที่ท่านได้รับมี
ความเหมาะสม (�̅�𝑥 = 3.74) และล าดับสุดท้ายอยู่ในระดับน้อย คือ เงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับ
ค่าครองชีพในปัจจุบัน (�̅�𝑥 = 1.56) 
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  ด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น ในภาพรวมพบว่า มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.20) 
เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยล าดับเท่ากันคือ เพื่อนร่วมงานให้
ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี (�̅�𝑥 = 4.20) และ ท่านและเพื่อนยอมรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะกันและกัน (�̅�𝑥 = 4.20) 

  ด้านความมั่นคงในการท างาน ในภาพรวมพบว่า มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅�𝑥 
= 4.57) เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยล าดับแรกคือ ท่าน
คิดว่าหน่วยงานของท่านมีความยั่งยืนต่อไปในอนาคต (�̅�𝑥 = 4.74) รองลงมาคือ ท่านคิดว่างานท่ีท่าน
ท า มีความมั่นคงไม่ถูกไล่ออกจากงานโดยง่าย (�̅�𝑥 = 4.54) และล าดับสุดท้ายอยู่ในระดับมาก คือ ท่าน
รู้สึกเช่ือมั่นและศรัทธาในองค์การของท่าน (�̅�𝑥 = 4.43) 

  ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ในภาพรวมพบว่า มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 
= 4.43) เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยล าดับแรกคือ หน่วยงานมี
สถานท่ีเป็นสัดส่วนเอื้อต่อการปฏิบัติงาน (�̅�𝑥 = 4.84) รองลงมาคือ หน่วยงานมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อ
การปฏิบัติงาน (�̅�𝑥 = 4.41) และล าดับสุดท้ายคือ หน่วยงานมีวัสดุอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวก
ในการท างานอย่างเพียงพอ (�̅�𝑥 = 4.20) 

  ด้านนโยบายและการบริหาร ในภาพรวมพบว่า มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ( �̅�𝑥 = 
3.90) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยล าดับแรกคือ หน่วยงานมี
นโยบายในการบริหารงานชัดเจน (�̅�𝑥 = 4.19) รองลงมาคือ ผู้บริหารสามารถน าพาองค์การไปสู่
ความส าเร็จได้ (�̅�𝑥 = 3.87) และล าดับสุดท้ายคือ หน่วยงานมีวิธีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ (�̅�𝑥 = 
3.63)  

3)   ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล
ต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.31) และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า  

 ด้านปริมาณงาน ในภาพรวมพบว่า มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 
= 4.25) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากท่ีสุดโดย
ล าดับแรกคือ มีปริมาณงานท่ีท่านปฏิบัติส าเร็จตามเวลาท่ีก าหนด (�̅�𝑥 = 4.60) รองลงมาคือ ปริมาณ
งานท่ีท่านปฏิบัติส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของเทศบาลต าบล (�̅�𝑥 = 4.49) ปริมาณงานท่ีท่านได้รับ
มอบหมายมีความสมดุลกับภาระงานตามกรอบอัตราก าลัง (�̅�𝑥 = 4.39) และล าดับสุดท้าย คือ งานท่ี
ท่านปฏิบัติต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ (�̅�𝑥 = 3.49) 
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 (1) ปัจจัยจูงใจ 
  ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ในภาพรวมพบว่า มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.39) 

เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดและระดับมาก โดยล าดับแรกคือ ท่านรู้สึก
พอใจเมื่องานท่ีท่านท า มีลักษณะท้าทายความสามารถ (�̅�𝑥 = 4.61) รองลงมาคือ หน่วยงานของท่าน
ได้ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของท่านไว้ชัดเจน (�̅�𝑥 = 4.16)  

  ด้านความส าเร็จของงาน ในภาพรวมพบว่า มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.55) 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดและระดับมาก โดยล าดับแรกคือ ท่านรู้สึก
ภูมิใจเมื่อผู้บังคับบัญชาแสดงให้เห็นว่าพอใจในงานของท่าน (�̅�𝑥 = 4.86) รองลงมาคือ ท่านสามารถ
แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในขณะท่ีปฏิบัติงานได้ส าเร็จ (�̅�𝑥 = 4.23)  

  ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ในภาพรวมพบว่า มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 
4.28) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยล าดับแรกคือ ท่านได้รับค า
ชมเชยและความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาว่า มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานท่ีได้รับ
มอบหมาย (�̅�𝑥 = 4.31) รองลงมาคือ ท่านได้รับการยกย่องชมเชย และการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน 
(�̅�𝑥 = 4.24)  

  ด้านความรับผิดชอบ ในภาพรวมพบว่า มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.83) เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดและระดับปานกลาง โดยล าดับแรก คือ ท่านมี
ความพึงพอใจในการท างาน โดยไม่ต้องมีการควบคุมอย่างใกล้ชิดจากหัวหน้า (�̅�𝑥 = 4.81) รองลงมา
อยู่ในระดับปานกลาง คือ ท่านมีความพึงพอใจท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ ๆ (�̅�𝑥 = 2.84)  

  ด้านความก้าวหน้า ในภาพรวมพบว่า มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.95) เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า แรงจูงใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดและระดับปานกลาง โดยล าดับแรกคือ หน่วยงาน
ท่านสนับสนุนในด้านการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ (�̅�𝑥 = 4.83) รองลงมาคือ 
หน่วยงานท่านพิจารณาการเล่ือนต าแหน่งอย่างเป็นธรรม (�̅�𝑥 = 3.06) 

 (2)  ปัจจัยค้ าจุน 
  ด้านเงินเดือน/ค่าตอบแทน ในภาพรวมพบว่า มีแรงจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง (�̅�𝑥 = 

3.10) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก โดยล าดับแรกคือ เงินเดือนท่ี
ได้รับเหมาะสมกับปริมาณงานที่ปฏิบัติ (�̅�𝑥 = 3.99) รองลงมาคือ สวัสดิการต่าง ๆ ที่ท่านได้รับมี
ความเหมาะสม (�̅�𝑥 = 3.74) และล าดับสุดท้ายอยู่ในระดับน้อย คือ เงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับ
ค่าครองชีพในปัจจุบัน (�̅�𝑥 = 1.56) 
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  ด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น ในภาพรวมพบว่า มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.20) 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยล าดับเท่ากันคือ เพื่อนร่วมงานให้
ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี (�̅�𝑥 = 4.20) และ ท่านและเพื่อนยอมรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะกันและกัน (�̅�𝑥 = 4.20) 

  ด้านความมั่นคงในการท างาน ในภาพรวมพบว่า มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅�𝑥 
= 4.57) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยล าดับแรกคือ ท่าน
คิดว่าหน่วยงานของท่านมีความยั่งยืนต่อไปในอนาคต (�̅�𝑥 = 4.74) รองลงมาคือ ท่านคิดว่างานท่ีท่าน
ท า มีความมั่นคงไม่ถูกไล่ออกจากงานโดยง่าย (�̅�𝑥 = 4.54) และล าดับสุดท้ายอยู่ในระดับมาก คือ ท่าน
รู้สึกเช่ือมั่นและศรัทธาในองค์การของท่าน (�̅�𝑥 = 4.43) 

  ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ในภาพรวมพบว่า มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 
= 4.43) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยล าดับแรกคือ หน่วยงานมี
สถานท่ีเป็นสัดส่วนเอื้อต่อการปฏิบัติงาน (�̅�𝑥 = 4.84) รองลงมาคือ หน่วยงานมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อ
การปฏิบัติงาน (�̅�𝑥 = 4.41) และล าดับสุดท้ายคือ หน่วยงานมีวัสดุอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวก
ในการท างานอย่างเพียงพอ (�̅�𝑥 = 4.20) 

  ด้านนโยบายและการบริหาร ในภาพรวมพบว่า มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ( �̅�𝑥 = 
3.90) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยล าดับแรกคือ หน่วยงานมี
นโยบายในการบริหารงานชัดเจน (�̅�𝑥 = 4.19) รองลงมาคือ ผู้บริหารสามารถน าพาองค์การไปสู่
ความส าเร็จได้ (�̅�𝑥 = 3.87) และล าดับสุดท้ายคือ หน่วยงานมีวิธีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ (�̅�𝑥 = 
3.63)  

3)   ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล
ต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.31) และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า  

 ด้านปริมาณงาน ในภาพรวมพบว่า มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 
= 4.25) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากท่ีสุดโดย
ล าดับแรกคือ มีปริมาณงานท่ีท่านปฏิบัติส าเร็จตามเวลาท่ีก าหนด (�̅�𝑥 = 4.60) รองลงมาคือ ปริมาณ
งานท่ีท่านปฏิบัติส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของเทศบาลต าบล (�̅�𝑥 = 4.49) ปริมาณงานท่ีท่านได้รับ
มอบหมายมีความสมดุลกับภาระงานตามกรอบอัตราก าลัง (�̅�𝑥 = 4.39) และล าดับสุดท้าย คือ งานท่ี
ท่านปฏิบัติต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ (�̅�𝑥 = 3.49) 
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 ด้านคุณภาพของงาน ในภาพรวมพบว่า มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 
(�̅�𝑥 = 4.40) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด โดยล าดับแรกคือ ผลการปฏิบัติงานของท่านบรรลุวัตถุประสงค์ของเทศบาลต าบลบ้านตาขุน (�̅�𝑥 
= 4.53) รองลงมาคือ งานที่ท่านปฏิบัติสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการให้ได้รับ
ความพึงพอใจสูงสุด (�̅�𝑥 = 4.46) ท่านมีทักษะประสบการณ์ในการปรับกระบวนการท างาน ให้งาน
ประสบความส าเร็จได้เป็นอย่างดี (�̅�𝑥 = 4.37) และล าดับสุดท้ายคือ ท่านมีความสามารถเฉพาะตัว
ในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน (�̅�𝑥 = 4.24) 

 ด้านเวลาของการท างาน ในภาพรวมพบว่า มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
มาก (�̅�𝑥 = 4.40) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุดโดยล าดับแรกคือ ท่านอุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างสุดความสามารถ 
จนงานแล้วเสร็จทันเวลาตามแผนการด าเนินงาน (�̅�𝑥 = 4.91) รองลงมาคือ หน่วยงานของท่านมีการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล (�̅�𝑥 = 4.06) หน่วยงานของท่านมีแผน 
การปฏิบัติราชการท่ีชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ (�̅�𝑥 = 4.04) และล าดับสุดท้าย คือ 
หน่วยงานมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จเร็วขึ้น (�̅�𝑥 = 3.60) 

 ด้านการให้บริการประชาชน ในภาพรวมพบว่า มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.37) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด โดยล าดับแรกคือ ท่านสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นได้ ท้ังภายในและ
ภายนอกองค์การ (�̅�𝑥 = 4.56) รองลงมาคือ ท่านให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการปฏิบัติงานกับ
บุคคลภายนอกได้เป็นอย่างดี (�̅�𝑥 = 4.47) ท่านให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการปฏิบัติงานกับเพื่อน
ร่วมงานได้เป็นอย่างดี (�̅�𝑥 = 4.29) และล าดับสุดท้ายคือ ท่านสามารถติดต่อประสานงานกับ
บุคคลภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ (�̅�𝑥 = 4.16) 

 ด้านความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี ในภาพรวมพบว่า มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่
ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.37) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด โดยล าดับแรกคือ ท่านสามารถปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ ข้อปฏิบัติและ
ข้อตกลงขององค์กรได้เป็นอย่างดี (�̅�𝑥 = 4.93) รองลงมาคือ ท่านมีความรู้ความเข้าใจงานในหน้าท่ีเป็น
อย่างดี (�̅�𝑥 = 4.37) ท่านสามารถน าความรู้ท่ีท่านมี มาประยุกต์ใช้ในการท างานเพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่องานท่ีท่านท า (�̅�𝑥 = 4.21) และล าดับสุดท้าย คือ ท่านสามารถริเริ่มงานใหม่ ๆ ท่ีเป็นประโยชน์กับ
การปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้ (�̅�𝑥 = 3.94) 
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4)   ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล พบว่า 

 (1)  เพศ อายุ ระดับการศึกษา และต าแหน่งงาน พบว่าบุคลากรท่ีมีเพศ อายุ และระดับ
การศึกษาท่ีแตกต่างกัน ไม่ได้มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 

 (2)  ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นฝ่ายบริหาร ( X̅= 3.84) มี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีสังกัดกองคลัง (X̅ = 3.43) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคู่อื่นๆ พบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน ไม่แตกต่างกัน 

5)   การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามปัจจัยจูงใจ 
และปัจจัยค้ าจุน พบว่าท้ังปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุนท่ีแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 

อภิปรายผล 
 

ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบล
บ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา และสมมติฐาน
การศึกษา ดังนี้ 

1)   ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบล
บ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
เทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 (1)  เพศท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบล
บ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ีไม่แตกต่างกัน 

 (2)  อายุท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบล
บ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ีไม่แตกต่างกัน 

 (3)  ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
เทศบาลต าบลบ้านตาขุน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ีไม่แตกต่างกัน 

 (4)  ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
เทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ีแตกต่างกัน  
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 ด้านคุณภาพของงาน ในภาพรวมพบว่า มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 
(�̅�𝑥 = 4.40) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด โดยล าดับแรกคือ ผลการปฏิบัติงานของท่านบรรลุวัตถุประสงค์ของเทศบาลต าบลบ้านตาขุน (�̅�𝑥 
= 4.53) รองลงมาคือ งานที่ท่านปฏิบัติสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการให้ได้รับ
ความพึงพอใจสูงสุด (�̅�𝑥 = 4.46) ท่านมีทักษะประสบการณ์ในการปรับกระบวนการท างาน ให้งาน
ประสบความส าเร็จได้เป็นอย่างดี (�̅�𝑥 = 4.37) และล าดับสุดท้ายคือ ท่านมีความสามารถเฉพาะตัว
ในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน (�̅�𝑥 = 4.24) 

 ด้านเวลาของการท างาน ในภาพรวมพบว่า มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
มาก (�̅�𝑥 = 4.40) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุดโดยล าดับแรกคือ ท่านอุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างสุดความสามารถ 
จนงานแล้วเสร็จทันเวลาตามแผนการด าเนินงาน (�̅�𝑥 = 4.91) รองลงมาคือ หน่วยงานของท่านมีการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล (�̅�𝑥 = 4.06) หน่วยงานของท่านมีแผน 
การปฏิบัติราชการท่ีชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ (�̅�𝑥 = 4.04) และล าดับสุดท้าย คือ 
หน่วยงานมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จเร็วขึ้น (�̅�𝑥 = 3.60) 

 ด้านการให้บริการประชาชน ในภาพรวมพบว่า มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.37) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด โดยล าดับแรกคือ ท่านสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นได้ ท้ังภายในและ
ภายนอกองค์การ (�̅�𝑥 = 4.56) รองลงมาคือ ท่านให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการปฏิบัติงานกับ
บุคคลภายนอกได้เป็นอย่างดี (�̅�𝑥 = 4.47) ท่านให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการปฏิบัติงานกับเพื่อน
ร่วมงานได้เป็นอย่างดี (�̅�𝑥 = 4.29) และล าดับสุดท้ายคือ ท่านสามารถติดต่อประสานงานกับ
บุคคลภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ (�̅�𝑥 = 4.16) 

 ด้านความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี ในภาพรวมพบว่า มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่
ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.37) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด โดยล าดับแรกคือ ท่านสามารถปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ ข้อปฏิบัติและ
ข้อตกลงขององค์กรได้เป็นอย่างดี (�̅�𝑥 = 4.93) รองลงมาคือ ท่านมีความรู้ความเข้าใจงานในหน้าท่ีเป็น
อย่างดี (�̅�𝑥 = 4.37) ท่านสามารถน าความรู้ท่ีท่านมี มาประยุกต์ใช้ในการท างานเพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่องานท่ีท่านท า (�̅�𝑥 = 4.21) และล าดับสุดท้าย คือ ท่านสามารถริเริ่มงานใหม่ ๆ ท่ีเป็นประโยชน์กับ
การปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้ (�̅�𝑥 = 3.94) 
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4)   ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล พบว่า 

 (1)  เพศ อายุ ระดับการศึกษา และต าแหน่งงาน พบว่าบุคลากรท่ีมีเพศ อายุ และระดับ
การศึกษาท่ีแตกต่างกัน ไม่ได้มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 

 (2)  ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นฝ่ายบริหาร ( X̅= 3.84) มี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีสังกัดกองคลัง (X̅ = 3.43) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคู่อื่นๆ พบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน ไม่แตกต่างกัน 

5)   การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามปัจจัยจูงใจ 
และปัจจัยค้ าจุน พบว่าท้ังปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุนท่ีแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 

อภิปรายผล 
 

ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบล
บ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา และสมมติฐาน
การศึกษา ดังนี้ 

1)   ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบล
บ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
เทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 (1)  เพศท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบล
บ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ีไม่แตกต่างกัน 

 (2)  อายุท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบล
บ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ีไม่แตกต่างกัน 

 (3)  ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
เทศบาลต าบลบ้านตาขุน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ีไม่แตกต่างกัน 

 (4)  ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
เทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ีแตกต่างกัน  
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ตารางที่ 1  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
ล าดับ

ท่ี 
สมมติฐานการศึกษา เป็นไปตาม 

สมมติฐาน 
ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

1 เพศท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ท่ีแตกต่างกัน 

 ✓ 

2 อายุท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ท่ีแตกต่างกัน 

 ✓ 

3 ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัด  
สุราษฎร์ธานี  ท่ีแตกต่างกัน 

 ✓ 

4 ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัด  
สุราษฎร์ธานี  ท่ีแตกต่างกัน 

✓  

 
ตารางท่ี 1 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี อธิบายได้ว่า 
ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล
ต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ ปัจจัยด้านต าแหน่งงาน ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานีแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในขณะท่ีปัจจัยด้านเพศ อายุ และระดับการศึกษา ท่ีแตกต่าง
กันไม่ได้ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์
ธานีท่ีแตกต่างกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

บุคลากรท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่างกัน มีการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน โดยบุคลากรท่ีมีต าแหน่ง
งานฝ่ายบริหารมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากกว่าต าแหน่งกองคลัง ท้ังนี้ เนื่องจากต าแหน่งงาน
บริหาร มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบมากกว่าต้องมีการวิเคราะห์ ซึ่งจะต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และความต้องการของ
ประชาชน สอดคล้องกับ จุไรรัตน์ โชติรื่น (2554) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
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ส่วนต าบลในเขตพื้นท่ี อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรท่ีมีต าแหน่ง
งานต่างกันส่งผลต่อการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน 

2) ปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบล
บ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 โดยมีสมมติฐานว่า ปัจจัยจูงใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษาปัจจัยจูงใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
ล าดับ

ท่ี 
ปัจจัยจูงใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เป็นไปตาม 
สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

1 ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  ✓ 
2 ด้านความส าเร็จของงาน ✓  
3 ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ  ✓ 
4 ด้านความรับผิดชอบ ✓  
5 ด้านความก้าวหน้า  ✓ 

 
ตารางท่ี 2 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษาปัจจัยจูงใจมีความสัมพันธ์เชิงบวก

ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี อธิบายได้
ว่า ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยจูงใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ ปัจจัยแรงจูงใจด้านความส าเร็จของงาน 
และปัจจัยจูงใจด้านความรับผิดชอบ มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขณะท่ีปัจจัยจูงใจด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ และด้านความก้าวหน้า ไม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ปัจจัยแรงจูงใจด้านความส าเร็จของงาน พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากบุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานได้ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น
จากการปฏิบัติงานได้ สอดคล้องกับ ปฐมวงค์ สีหาเสนา (2557) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
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ตารางที่ 1  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
ล าดับ

ท่ี 
สมมติฐานการศึกษา เป็นไปตาม 

สมมติฐาน 
ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

1 เพศท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ท่ีแตกต่างกัน 

 ✓ 

2 อายุท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ท่ีแตกต่างกัน 

 ✓ 

3 ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัด  
สุราษฎร์ธานี  ท่ีแตกต่างกัน 

 ✓ 

4 ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัด  
สุราษฎร์ธานี  ท่ีแตกต่างกัน 

✓  

 
ตารางท่ี 1 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี อธิบายได้ว่า 
ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล
ต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ ปัจจัยด้านต าแหน่งงาน ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานีแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในขณะท่ีปัจจัยด้านเพศ อายุ และระดับการศึกษา ท่ีแตกต่าง
กันไม่ได้ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์
ธานีท่ีแตกต่างกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

บุคลากรท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่างกัน มีการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน โดยบุคลากรท่ีมีต าแหน่ง
งานฝ่ายบริหารมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากกว่าต าแหน่งกองคลัง ท้ังนี้ เนื่องจากต าแหน่งงาน
บริหาร มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบมากกว่าต้องมีการวิเคราะห์ ซึ่งจะต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และความต้องการของ
ประชาชน สอดคล้องกับ จุไรรัตน์ โชติรื่น (2554) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
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ส่วนต าบลในเขตพื้นท่ี อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรท่ีมีต าแหน่ง
งานต่างกันส่งผลต่อการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน 

2) ปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบล
บ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 โดยมีสมมติฐานว่า ปัจจัยจูงใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษาปัจจัยจูงใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
ล าดับ

ท่ี 
ปัจจัยจูงใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เป็นไปตาม 
สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

1 ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  ✓ 
2 ด้านความส าเร็จของงาน ✓  
3 ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ  ✓ 
4 ด้านความรับผิดชอบ ✓  
5 ด้านความก้าวหน้า  ✓ 

 
ตารางท่ี 2 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษาปัจจัยจูงใจมีความสัมพันธ์เชิงบวก

ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี อธิบายได้
ว่า ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยจูงใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ ปัจจัยแรงจูงใจด้านความส าเร็จของงาน 
และปัจจัยจูงใจด้านความรับผิดชอบ มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขณะท่ีปัจจัยจูงใจด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ และด้านความก้าวหน้า ไม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ปัจจัยแรงจูงใจด้านความส าเร็จของงาน พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากบุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานได้ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น
จากการปฏิบัติงานได้ สอดคล้องกับ ปฐมวงค์ สีหาเสนา (2557) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
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บุคลากรเทศบาลต าบลค่ายเนินวง ต าบลบางกะจะ อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยแรงจูงใจด้านความส าเร็จของงานส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ปัจจัยแรงจูงใจด้านความรับผิดชอบ พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากความพึงพอใจในงาน ความต้ังใจ 
และความมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายเสร็จทันเวลา การวางแผนล่วงหน้าก่อนท่ีจะเริ่ม
ปฏิบัติงาน และความพร้อมท่ีจะแก้ไขหากงานเกิดความผิดพลาด ส่งผลต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่าง
มาก สอดคล้องกับ ปัญญาพร ฐิติพงค์ (2559) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพก าร
ปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัทก่อสร้าง: กรณีศึกษา บริษัทอินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยแรงจูงใจด้านความรับผิดชอบต่องานส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

3) ปัจจัยค้ าจุนที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบล
บ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 โดยมีสมมติฐานว่า ปัจจัยค้ าจุนมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตารางที ่3  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษาปัจจัยค้ าจุนมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
ล าดับ

ท่ี 
ปัจจัยค้ าจุนมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เป็นไปตาม 
สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

1 ด้านเงินเดือน/ค่าตอบแทน ✓  
2 ด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น  ✓ 
3 ด้านความมั่นคงในการท างาน  ✓ 
4 ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ✓  
5 ด้านนโยบายและการบริหาร  ✓ 

 
ตารางท่ี 3 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษาปัจจัยค้ าจุนท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี อธิบายได้ว่า ผลการศึกษา 
พบว่า ปัจจัยค้ าจุนท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ได้แก่ ปัจจัยค้ าจุนด้านเงินเดือน/ค่าตอบแทน และปัจจัยค้ าจุนด้านสภาพแวดล้อมใน
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การท างาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตา
ขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขณะท่ีปัจจัยจูงใจด้านความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ด้านความมั่นคงในการท างาน 
และด้านนโยบายและการบริหาร ไม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ปัจจัยค้ าจุนด้านเงินเดือน/ค่าตอบแทน พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากบุคลากรได้รับ
เงินเดือนท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ ประกอบกับทางราชการมีการเล่ือนขั้นเงินเดือนท่ีมี
ความสม่ าเสมอ โดยบุคลากรจะได้รับผลตอบแทนตามผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน อีกท้ังนอกจากเงินเดือนแล้วยังมีสวัสดิการในส่วนของค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือ
บุตร ท าให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ สุมานันท์ สกุลดี 
(2561) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยค้ าจุนด้านเงินเดือนมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
พนักงานรักษาความปลอดภัย  

ปัจจัยค้ าจุนด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท้ังนี้หน่วยงานมีเครื่องมือ 
วัสดุ อุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน มีการจัดสถานท่ีท างานแบบเป็น
สัดส่วน มีความเหมาะสม อีกท้ังหน่วยงานมีสภาพแวดล้อมท่ีดี และมีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลาการ สอดคล้องกับ ศุภลักษณ์ ตรีสุวรรณ (2548) ศึกษาเรื่อง การศึกษา
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม 
ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยค้ าจุนด้านสภาพการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ผลการศึกษาได้ค้นพบประเด็นต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจและน ามาสู่การวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางใน
การเสริมสร้างแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
1)   ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ และ

ส่ังสมความรู้ความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน 
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บุคลากรเทศบาลต าบลค่ายเนินวง ต าบลบางกะจะ อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยแรงจูงใจด้านความส าเร็จของงานส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ปัจจัยแรงจูงใจด้านความรับผิดชอบ พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากความพึงพอใจในงาน ความต้ังใจ 
และความมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายเสร็จทันเวลา การวางแผนล่วงหน้าก่อนท่ีจะเริ่ม
ปฏิบัติงาน และความพร้อมท่ีจะแก้ไขหากงานเกิดความผิดพลาด ส่งผลต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่าง
มาก สอดคล้องกับ ปัญญาพร ฐิติพงค์ (2559) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพก าร
ปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัทก่อสร้าง: กรณีศึกษา บริษัทอินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยแรงจูงใจด้านความรับผิดชอบต่องานส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

3) ปัจจัยค้ าจุนที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบล
บ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 โดยมีสมมติฐานว่า ปัจจัยค้ าจุนมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตารางที ่3  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษาปัจจัยค้ าจุนมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
ล าดับ

ท่ี 
ปัจจัยค้ าจุนมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เป็นไปตาม 
สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

1 ด้านเงินเดือน/ค่าตอบแทน ✓  
2 ด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น  ✓ 
3 ด้านความมั่นคงในการท างาน  ✓ 
4 ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ✓  
5 ด้านนโยบายและการบริหาร  ✓ 

 
ตารางท่ี 3 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษาปัจจัยค้ าจุนท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี อธิบายได้ว่า ผลการศึกษา 
พบว่า ปัจจัยค้ าจุนท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ได้แก่ ปัจจัยค้ าจุนด้านเงินเดือน/ค่าตอบแทน และปัจจัยค้ าจุนด้านสภาพแวดล้อมใน
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การท างาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตา
ขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขณะท่ีปัจจัยจูงใจด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น ด้านความมั่นคงในการท างาน 
และด้านนโยบายและการบริหาร ไม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ปัจจัยค้ าจุนด้านเงินเดือน/ค่าตอบแทน พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากบุคลากรได้รับ
เงินเดือนท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ ประกอบกับทางราชการมีการเล่ือนขั้นเงินเดือนท่ีมี
ความสม่ าเสมอ โดยบุคลากรจะได้รับผลตอบแทนตามผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน อีกท้ังนอกจากเงินเดือนแล้วยังมีสวัสดิการในส่วนของค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือ
บุตร ท าให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ สุมานันท์ สกุลดี 
(2561) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยค้ าจุนด้านเงินเดือนมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
พนักงานรักษาความปลอดภัย  

ปัจจัยค้ าจุนด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท้ังนี้หน่วยงานมีเครื่องมือ 
วัสดุ อุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน มีการจัดสถานท่ีท างานแบบเป็น
สัดส่วน มีความเหมาะสม อีกท้ังหน่วยงานมีสภาพแวดล้อมท่ีดี และมีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลาการ สอดคล้องกับ ศุภลักษณ์ ตรีสุวรรณ (2548) ศึกษาเรื่อง การศึกษา
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม 
ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยค้ าจุนด้านสภาพการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ผลการศึกษาได้ค้นพบประเด็นต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจและน ามาสู่การวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางใน
การเสริมสร้างแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านตาขุน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
1)   ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ และ

ส่ังสมความรู้ความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน 
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2)   ควรจัดท าคู่มือ ระเบียบ ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในงานทุกด้าน เพื่อให้มีการจัดการความรู้
ในองค์การ ให้บุคลากรมีความเข้าใจในวิธีการด าเนินงานตามระเบียบ  

3)   ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็น โดยอาจจะมีการสร้างช่องทางแสดง
ความคิดเห็น เช่น กล่องรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1)   การศึกษาครั้งนี้จ ากัดเฉพาะบุคลากร สังกัดเทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เท่านั้น ควรมีการศึกษาในระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
2)   ควรศึกษาทฤษฎีแรงจูงใจอื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของ

มาสโลว์ และทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแมคคลีแลนด์ (McClelland) เพราะปัจจัยต่าง ๆ ของ
ทฤษฎีท่ีกล่าวมานั้นอาจส่งผลการศึกษาท่ีต่างจากงานวิจัยครั้งนี้ 

3)   ควรศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อท่ีจะสามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์
หาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

4)   ควรใช้วิธีเก็บข้อมูลด้วยวิธีอื่นประกอบด้วย เช่น การสัมภาษณ์ เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาใช้ใน
การพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป  

5)   ควรท าวิจัยเชิงคุณภาพประกอบด้วยเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้น 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาและให้ค าปรึกษาแนะน า
อย่างดียิ่งจาก ศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทุมโฆสิต ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ท่ีได้กรุณาถ่ายทอดความรู้ 
แนวคิด วิธีการ ค าแนะน า และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดท้ังให้ความเมตตาและก าลังใจ
ตลอดมา ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้  

ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ในวันน าเสนอการค้นคว้าอิสระ ท่ีท่านได้กรุณาสละเวลาในการให้
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2)   ควรจัดท าคู่มือ ระเบียบ ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในงานทุกด้าน เพื่อให้มีการจัดการความรู้
ในองค์การ ให้บุคลากรมีความเข้าใจในวิธีการด าเนินงานตามระเบียบ  

3)   ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็น โดยอาจจะมีการสร้างช่องทางแสดง
ความคิดเห็น เช่น กล่องรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1)   การศึกษาครั้งนี้จ ากัดเฉพาะบุคลากร สังกัดเทศบาลต าบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เท่านั้น ควรมีการศึกษาในระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
2)   ควรศึกษาทฤษฎีแรงจูงใจอื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของ

มาสโลว์ และทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแมคคลีแลนด์ (McClelland) เพราะปัจจัยต่าง ๆ ของ
ทฤษฎีท่ีกล่าวมานั้นอาจส่งผลการศึกษาท่ีต่างจากงานวิจัยครั้งนี้ 

3)   ควรศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อท่ีจะสามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์
หาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

4)   ควรใช้วิธีเก็บข้อมูลด้วยวิธีอื่นประกอบด้วย เช่น การสัมภาษณ์ เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาใช้ใน
การพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป  

5)   ควรท าวิจัยเชิงคุณภาพประกอบด้วยเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้น 
 

กิตติกรรมประกาศ 
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การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการ

แหล่งท่องเที่ยวชุมชน และศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชน ในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเขาขรม หมู่ที่ 1 ต าบลคลองปราบ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัด
สุราษฎร์ธานี 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือประชาชนในต าบลคลองปราบ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี จ านวน 110 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามการมีส่วนร่วม 
ต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 

ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถาม มีอายุระหว่าง 30 ถึง 65 ปี 
สถานภาพสมรสแล้ว ระดับการศึกษาอยู่ที่มัธยมศึกษาปีที่ 6 ส่วนใหญ่มีอาชีพท าสวน มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนต่ ากว่า 20,000 บาท และมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติการมากที่สุด รองมาได้แก่ ด้านการเสนอ
ความคิด การวางแผนและการตัดสินใจ ด้านการแบ่งปันผลประโยชน์ และด้านการติดตามและ
ประเมินผล แม้ผลการวิเคราะห์สมมติฐานพบว่า อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่แตกต่างกัน การมี
ส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวต่างกัน ส่วนเพศ สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่ต่างกัน 
การมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว ไม่แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วมของชุมชน, การจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 

                                                           
* นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวดัสุราษฎร์ธาน ีคณะรัฐประศาสนศาสตร ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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บทน า 
 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปัจจุบันมีการขยายตัวสูง มีบทบาทความส าคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญน ามาซึ่งเงินตรา
ต่างประเทศ การสร้างอาชีพและการกระจายความเจริญไปสู่ทุก ๆ ภูมิภาค การท่องเที่ยวยังมีส่วน
ส าคัญต่อการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของการคมนาคมขนส่ง การค้าและการลงทุน การ
ท่องเที่ยวมีบทบาทส าคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ สามารถช่วยเศรษฐกิจฟื้นตัวได้รวดเร็ว
กว่าภาคการผลิตและการบริการอ่ืน ๆ มีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีความ
อ่อนไหวง่ายจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศโดยไม่อาจหลบเลี่ยงได้ 

ในปัจจุบัน สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ 
COVID-19 ที่เกิดขึ้น ท าไมรัฐบาลของหลายประเทศต้องบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ เพ่ือควบคุมไม่ให้
โรคแพร่กระจายและลดจ านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ มาตรการเหล่านี้เองนอกจากควบคุมเชื้อโรคแล้ว 
ยังส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะงัก เนื่องจากประชาชนไม่สามารถด าเนินชีวิตได้ตามปกติ สร้าง
ผลกระทบเป็นวงกว้างรวมถึงการท่องเที่ยวทุกตลาดหรือชาวไทยเดินทางออกไปต่างประเทศ รวมถึง
การท่องเที่ยวภายในประเทศ การท่องเที่ยวเป็นอีกหนึ่งภาคเศรษฐกิจที่มีความส าคัญยิ่งของประเทศ
แต่ก็มีความเปราะบางต่อสถานการณ์ต่าง ๆ แม้ในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ที่
สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทยและหลายประเทศยังไม่รุนแรง อีกทั้งขณะนั้นรัฐบาลไทย
เองยังไม่ได้ประกาศใช้พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงยังไม่ปิด
สถานที่ต่าง ๆ และห้ามการเดินทางเข้าประเทศหรือข้ามจังหวัด (ราชกิจจานุเบกษา, 2563) 

ผลกระทบต่อการท่องเที่ยวก็เริ่มปรากฏให้เห็นแล้วเพราะนักท่องเที่ยวต่างชาติลดจ านวนลง
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นในประเทศต้นทาง รวมถึงมาตรการควบคุมต่าง ๆ ที่
รัฐบาลของประเทศนั้น ๆ บังคับใช้ และด้วยเหตุนี้เองนักท่องเที่ยวชาวไทยที่จะเดินทางออกไปนอก
ประเทศก็ทยอยยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัยเพราะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางไปต่างประเทศแล้วติดเชื้อกลับมา แม้แต่นักท่องเที่ยวภายในประเทศเองก็มีความกังวลที่จะ
เดินทาง จึงเห็นได้ว่าเริ่มมีโรงแรมประกาศปิดตัวชั่วคราวและให้พนักงานหยุดงานโดยไม่ได้รับ
เงินเดือนแล้วตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม สถานการณ์ของภาคการท่องเท่ียวเลวร้ายลงอย่างต่อเนื่อง
นับตั้งแต่เดือนมีนาคม เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ได้กระจาย
ไปทั่วโลกและรุนแรงมากขึ้นในหลายประเทศ โดยเฉพาะที่ยุโรป สหรัฐอเมริกา รวมถึงบางประเทศ
ในเอเชีย รัฐบาลของประเทศต้องปิดประเทศห้ามไม่ให้มีการเดินทางเข้าออก ผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเท่ียวในตลาดจึงสูญเสียรายได้ไปโดยสิ้นเชิงจนกว่าจะมีการยกเลิกค าสั่งห้ามเดินทาง ส าหรับ

 

 
การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 

กรณีศึกษาเขาขรม หมูท่ี่ 1 ต าบลคลองปราบ  
อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

 
ปองพล ชุมศรี * 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการ

แหล่งท่องเที่ยวชุมชน และศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชน ในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเขาขรม หมู่ที่ 1 ต าบลคลองปราบ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัด
สุราษฎร์ธานี 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือประชาชนในต าบลคลองปราบ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี จ านวน 110 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามการมีส่วนร่วม 
ต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 

ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถาม มีอายุระหว่าง 30 ถึง 65 ปี 
สถานภาพสมรสแล้ว ระดับการศึกษาอยู่ที่มัธยมศึกษาปีที่ 6 ส่วนใหญ่มีอาชีพท าสวน มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนต่ ากว่า 20,000 บาท และมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติการมากที่สุด รองมาได้แก่ ด้านการเสนอ
ความคิด การวางแผนและการตัดสินใจ ด้านการแบ่งปันผลประโยชน์ และด้านการติดตามและ
ประเมินผล แม้ผลการวิเคราะห์สมมติฐานพบว่า อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่แตกต่างกัน การมี
ส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวต่างกัน ส่วนเพศ สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่ต่างกัน 
การมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว ไม่แตกต่างกัน 
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บทน า 
 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปัจจุบันมีการขยายตัวสูง มีบทบาทความส าคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญน ามาซึ่งเงินตรา
ต่างประเทศ การสร้างอาชีพและการกระจายความเจริญไปสู่ทุก ๆ ภูมิภาค การท่องเท่ียวยังมีส่วน
ส าคัญต่อการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของการคมนาคมขนส่ง การค้าและการลงทุน การ
ท่องเที่ยวมีบทบาทส าคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ สามารถช่วยเศรษฐกิจฟื้นตัวได้รวดเร็ว
กว่าภาคการผลิตและการบริการอ่ืน ๆ มีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีความ
อ่อนไหวง่ายจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศโดยไม่อาจหลบเลี่ยงได้ 

ในปัจจุบัน สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ 
COVID-19 ที่เกิดขึ้น ท าไมรัฐบาลของหลายประเทศต้องบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ เพ่ือควบคุมไม่ให้
โรคแพร่กระจายและลดจ านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ มาตรการเหล่านี้เองนอกจากควบคุมเชื้อโรคแล้ว 
ยังส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะงัก เนื่องจากประชาชนไม่สามารถด าเนินชีวิตได้ตามปกติ สร้าง
ผลกระทบเป็นวงกว้างรวมถึงการท่องเที่ยวทุกตลาดหรือชาวไทยเดินทางออกไปต่างประเทศ รวมถึง
การท่องเที่ยวภายในประเทศ การท่องเที่ยวเป็นอีกหนึ่งภาคเศรษฐกิจที่มีความส าคัญยิ่งของประเทศ
แต่ก็มีความเปราะบางต่อสถานการณ์ต่าง ๆ แม้ในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ที่
สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทยและหลายประเทศยังไม่รุนแรง อีกทั้งขณะนั้นรัฐบาลไทย
เองยังไม่ได้ประกาศใช้พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงยังไม่ปิด
สถานที่ต่าง ๆ และห้ามการเดินทางเข้าประเทศหรือข้ามจังหวัด (ราชกิจจานุเบกษา, 2563) 

ผลกระทบต่อการท่องเที่ยวก็เริ่มปรากฏให้เห็นแล้วเพราะนักท่องเที่ยวต่างชาติลดจ านวนลง
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นในประเทศต้นทาง รวมถึงมาตรการควบคุมต่าง ๆ ที่
รัฐบาลของประเทศนั้น ๆ บังคับใช้ และด้วยเหตุนี้เองนักท่องเที่ยวชาวไทยที่จะเดินทางออกไปนอก
ประเทศก็ทยอยยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัยเพราะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางไปต่างประเทศแล้วติดเชื้อกลับมา แม้แต่นักท่องเที่ยวภายในประเทศเองก็มีความกังวลที่จะ
เดินทาง จึงเห็นได้ว่าเริ่มมีโรงแรมประกาศปิดตัวชั่วคราวและให้พนักงานหยุดงานโดยไม่ได้รับ
เงินเดือนแล้วตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม สถานการณ์ของภาคการท่องเท่ียวเลวร้ายลงอย่างต่อเนื่อง
นับตั้งแต่เดือนมีนาคม เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ได้กระจาย
ไปทั่วโลกและรุนแรงมากขึ้นในหลายประเทศ โดยเฉพาะที่ยุโรป สหรัฐอเมริกา รวมถึงบางประเทศ
ในเอเชีย รัฐบาลของประเทศต้องปิดประเทศห้ามไม่ให้มีการเดินทางเข้าออก ผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยวในตลาดจึงสูญเสียรายได้ไปโดยสิ้นเชิงจนกว่าจะมีการยกเลิกค าสั่งห้ามเดินทาง ส าหรับ
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ประเทศไทยนั้น การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประกาศห้ามอากาศยานท าการบินเข้าสู่ประเทศเป็น
การชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 ยกเว้นชาวไทยที่ต้องการกลับสู่ภูมิล าเนา (ส านักงานการบิน
พลเรือนแห่งประเทศไทย, 2563) 

จากการส ารวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการท่องเที่ยวไตรมาส 1/2563 พบว่า ภูมิภาคที่
ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 มากท่ีสุดคือ ภาคตะวันออก 
และภาคเหนือ ตามล าดับ ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ สวนสนุก และธีมปาร์ค รองลงมาคือ 
บริษัททัวร์น าเท่ียว และธุรกิจขนส่ง ตามล าดับ ตามข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
แรงงานในภาคท่องเที่ยวมีอยู่จ านวนไม่ต่ ากว่า 1 ล้านคน และมีอีกกว่า 1.3 ล้านคนในภาคการผลิต
ที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวที่อาจได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นการขาดรายได้หรือตกงาน อย่างไรก็ดี
หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019  การท่องเที่ยวยังต้องใช้ระยะเวลา
ในการฟื้นฟู เนื่องจากก าลังซื้อที่อ่อนแอของประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อีกทั้งมาตรการ
เว้นระยะห่างและรักษาสุขอนามัยต่าง ๆ จะท าให้ต้นทุนของผู้ประกอบการสูงขึ้น ซึ่งสุดท้ายแล้ วจะ
ออกมาเป็นราคาที่สูงขึ้น ท าให้ราคาการท่องเที่ยวแพงขึ้น คนจ านวนมากอาจจะไม่มีก าลังทรัพย์มาก
พอจะใช้จ่ายเพ่ือการท่องเท่ียว อีกคร้ังในภาพรวมบรรยากาศของการท่องเที่ยวก็จะเปลี่ยนไปที่
ประชาชนยังไม่ชินกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) อย่างไรก็ตามศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่ากลุ่ม
นักท่องเที่ยวตลาดบนเรือจะฟ้ืนตัวได้เร็วสุด เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่
ชะลอตัวมากนัก ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 หลาย
ประเทศยังไม่ดีขึ้น โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ซึ่ งเป็นจุดหมาย
ปลายทางของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ (รพีพัฒน์ มัณฑนะรัตน์, 2563) 

สุราษฎร์ธานีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดของการท่องเที่ยวที่ติดอันดับ 1 ในอีกหลากหลายจังหวัดของ
ประเทศไทย ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการ ทั้งในพื้นที่อ าเภอเกาะพะงัน 
อ าเภอเกาะสมุย อ าเภอบ้านตาขุน ท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 
2019 โดย นายวิทยา ถาพร นายกสมาคมท่องเที่ยวทะเลสาบเชี่ยวหลาน อ าเภอบ้านตาขุน จังหวัด
สุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาได้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวใน
อ่างเก็บน้ าเขื่อนรัชชประภาหรือทะเลสาบเชี่ยวหลาน โดยตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมมีกรุ๊ปทัวร์ชาวไทย
ยกเลิกการจองที่พักไปแล้วกว่าร้อยละ 20 และยังไม่มีแนวโน้มการจองห้องพักรายใหม่ทั้งคนไทย
และชาวต่างชาติ ขณะนี้มีเพียงนักท่องเที่ยวกลุ่มยุโรป รัสเซีย และสแกนดิเนเวีย เท่านั้น เนื่องจากได้
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวก่อนเกิดสถานการณ์ไวรัสระบาด นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะเดินทางกลับเร็ว ๆ นี้ 
คาดว่าช่วงสิ้นเดือนมีนาคมนี้จะไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพ้ืนที่เลย เหตุการณ์นี้จะส่งผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบการทั้งในส่วนที่พักจ านวน 15 แห่ง เรือน าเที่ยวจ านวน 200 ล า รวมถึงพนักงานกว่า 500 
คน ต้องประสบปัญหาอย่างแน่นอน ซึ่งทางสมาคมฯ ก าลังหารือกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด
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สุราษฎร์ธานี เพ่ือให้รัฐบาลเยียวยาความเดือดร้อน นางสาวศุภากาญจน์ ยอดฉุน ผู้อ านวยการการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส านักงานเกาะสมุย กล่าวว่า การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 
ส่งผลกระทบธุรกิจท่องเที่ยวเกาะสมุย โดยพบนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและชาวจีนลดลงอย่างต่อเนื่อง 
ได้ยกเลิกการจองห้องพักไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระต้นทุนสูงทั้งด้านวัสดุ 
ค่าจ้างพนักงาน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ส่งผลให้บางบริษัทอยู่ในสภาพขาดทุนใกล้ปิดกิจการ (ส านักข่าว 
กรมประชาสัมพันธ์, 2563) 

ปัจจุบันประเทศไทยมีทุนทางสังคมและทุนทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่แข็งแกร่งกระจาย
อยู่ทั่วประเทศ ทว่าที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าไม่ใช่แค่วิกฤตโควิดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยาวนาน 
แต่ก็มีวิกฤตอ่ืนที่เกิดขึ้นในสังคมไทยไม่น้อย เมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้แล้ว การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
จะพัฒนาต่อไปอย่างไร และ CBT Re-design จะมาเป็นหนทางที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้
อย่างไร นี่คือค าถามที่ชวนคิดจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบ ารุง ผู้อ านวยการหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ คณะการจัดการการท่องเที่ยว
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิการท่องเที่ยวของประเทศไทย 
สัมมนาออนไลน์ Webinar “พัฒนาชุมชนท่องเที่ยวไทยอย่างไรให้ยั่งยืน CBT Re-design” ซึ่งจัดโดย 
องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. 
ก่อนที่จะน าสู่การให้ความรู้เรื่อง แนวคิดที่สามารถน ามาปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพกับการพัฒนา 
‘การท่องเที่ยวโดยชุมชน’ นั่นคือ หลักการ Design Thinking 

โดยก่อนที่จะไปท าความเข้าใจแนวทางการใช้ CBT Re-design ในการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว
ไทย รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบ ารุง กล่าวถึงความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
(Community-Based Tourism: CBT) กับการท่องเที่ยวชุมชน (Community Tourism: CT) โดย
งานทั้งสองด้านมีความเกาะเกี่ยวใกล้เคียงกันอยู่ แต่จะแตกต่างกันที่บทบาทของชุมชน  “ที่ผ่านมา 
รัฐบาลจะใช้ค าว่า การท่องเที่ยวชุมชน คือมองชุมชนเป็นสินค้าและบริการที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยว
ไปเยี่ยมชม เพราะฉะนั้นจึงมุ่งเน้นด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งแตกต่างกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน คือ
การท่องเที่ยวที่ชุมชนมีบทบาทในการบริหารจัดการและการมาช่วยพัฒนา ที่ผ่านมาสองค านี้มีการใช้
กันอย่างสับสน เพราะฉะนั้นหัวใจของ CBT หรือ การท่องเที่ยวโดยชุมชน คือการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ชุมชนต้องมีสิทธิมาบริหารฐานทรัพยากร แหล่งท่องเที่ยวของเขา สรุปแล้ว CBT เป็นการพัฒนาที่ท า
ให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์ในแง่ของท าให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้น ส่วน CT ชุมชนจะได้ผลประโยชน์ด้าน
เศรษฐกิจและรายได้ที่เข้ามาในชุมชนเป็นหลักมากกว่า ดังนั้นการท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือ CBT จะ
เป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยพัฒนาให้ชุมชนไทยเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน เพราะการท่องเที่ยว
โดยชุมชนมีส่วนที่จะชักชวนให้ทุกฝ่ายมาร่วมมือกันพัฒนาให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อชุมชนไทยในระยะยาว 
โดยองค์ประกอบหลักในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน สามารถแบ่งออกเป็นปัจจัยต่าง ๆ ได้ ตามที่ 
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ประเทศไทยนั้น การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประกาศห้ามอากาศยานท าการบินเข้าสู่ประเทศเป็น
การชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 ยกเว้นชาวไทยที่ต้องการกลับสู่ภูมิล าเนา (ส านักงานการบิน
พลเรือนแห่งประเทศไทย, 2563) 

จากการส ารวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการท่องเที่ยวไตรมาส 1/2563 พบว่า ภูมิภาคที่
ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 มากที่สุดคือ ภาคตะวันออก 
และภาคเหนือ ตามล าดับ ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ สวนสนุก และธีมปาร์ค รองลงมาคือ 
บริษัททัวร์น าเที่ยว และธุรกิจขนส่ง ตามล าดับ ตามข้อมูลของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
แรงงานในภาคท่องเที่ยวมีอยู่จ านวนไม่ต่ ากว่า 1 ล้านคน และมีอีกกว่า 1.3 ล้านคนในภาคการผลิต
ที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวที่อาจได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นการขาดรายได้หรือตกงาน อย่างไรก็ดี
หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019  การท่องเที่ยวยังต้องใช้ระยะเวลา
ในการฟื้นฟู เนื่องจากก าลังซื้อที่อ่อนแอของประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อีกทั้งมาตรการ
เว้นระยะห่างและรักษาสุขอนามัยต่าง ๆ จะท าให้ต้นทุนของผู้ประกอบการสูงขึ้น ซึ่งสุดท้ายแล้ วจะ
ออกมาเป็นราคาที่สูงขึ้น ท าให้ราคาการท่องเที่ยวแพงขึ้น คนจ านวนมากอาจจะไม่มีก าลังทรัพย์มาก
พอจะใช้จ่ายเพ่ือการท่องเท่ียว อีกครั้งในภาพรวมบรรยากาศของการท่องเท่ียวก็จะเปลี่ยนไปที่
ประชาชนยังไม่ชินกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) อย่างไรก็ตามศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่ากลุ่ม
นักท่องเที่ยวตลาดบนเรือจะฟ้ืนตัวได้เร็วสุด เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่
ชะลอตัวมากนัก ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 หลาย
ประเทศยังไม่ดีขึ้น โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ซึ่ งเป็นจุดหมาย
ปลายทางของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ (รพีพัฒน์ มัณฑนะรัตน์, 2563) 

สุราษฎร์ธานีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดของการท่องเที่ยวที่ติดอันดับ 1 ในอีกหลากหลายจังหวัดของ
ประเทศไทย ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการ ทั้งในพื้นที่อ าเภอเกาะพะงัน 
อ าเภอเกาะสมุย อ าเภอบ้านตาขุน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 
2019 โดย นายวิทยา ถาพร นายกสมาคมท่องเที่ยวทะเลสาบเชี่ยวหลาน อ าเภอบ้านตาขุน จังหวัด
สุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาได้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวใน
อ่างเก็บน้ าเขื่อนรัชชประภาหรือทะเลสาบเชี่ยวหลาน โดยตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมมีกรุ๊ปทัวร์ชาวไทย
ยกเลิกการจองที่พักไปแล้วกว่าร้อยละ 20 และยังไม่มีแนวโน้มการจองห้องพักรายใหม่ทั้งคนไทย
และชาวต่างชาติ ขณะนี้มีเพียงนักท่องเที่ยวกลุ่มยุโรป รัสเซีย และสแกนดิเนเวีย เท่านั้น เนื่องจากได้
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวก่อนเกิดสถานการณ์ไวรัสระบาด นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะเดินทางกลับเร็ว ๆ นี้ 
คาดว่าช่วงสิ้นเดือนมีนาคมนี้จะไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพ้ืนที่เลย เหตุการณ์นี้จะส่งผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบการทั้งในส่วนที่พักจ านวน 15 แห่ง เรือน าเที่ยวจ านวน 200 ล า รวมถึงพนักงานกว่า 500 
คน ต้องประสบปัญหาอย่างแน่นอน ซึ่งทางสมาคมฯ ก าลังหารือกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด
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สุราษฎร์ธานี เพ่ือให้รัฐบาลเยียวยาความเดือดร้อน นางสาวศุภากาญจน์ ยอดฉุน ผู้อ านวยการการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส านักงานเกาะสมุย กล่าวว่า การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 
ส่งผลกระทบธุรกิจท่องเที่ยวเกาะสมุย โดยพบนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและชาวจีนลดลงอย่างต่อเนื่อง 
ได้ยกเลิกการจองห้องพักไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระต้นทุนสูงทั้งด้านวัสดุ 
ค่าจ้างพนักงาน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ส่งผลให้บางบริษัทอยู่ในสภาพขาดทุนใกล้ปิดกิจการ (ส านักข่าว 
กรมประชาสัมพันธ์, 2563) 

ปัจจุบันประเทศไทยมีทุนทางสังคมและทุนทางการท่องเท่ียวโดยชุมชนท่ีแข็งแกร่งกระจาย
อยู่ทั่วประเทศ ทว่าที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าไม่ใช่แค่วิกฤตโควิดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยาวนาน 
แต่ก็มีวิกฤตอ่ืนที่เกิดขึ้นในสังคมไทยไม่น้อย เมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้แล้ว การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
จะพัฒนาต่อไปอย่างไร และ CBT Re-design จะมาเป็นหนทางที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้
อย่างไร นี่คือค าถามที่ชวนคิดจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบ ารุง ผู้อ านวยการหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ คณะการจัดการการท่องเที่ยว
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิการท่องเที่ยวของประเทศไทย 
สัมมนาออนไลน์ Webinar “พัฒนาชุมชนท่องเที่ยวไทยอย่างไรให้ยั่งยืน CBT Re-design” ซึ่งจัดโดย 
องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. 
ก่อนที่จะน าสู่การให้ความรู้เรื่อง แนวคิดที่สามารถน ามาปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพกับการพัฒนา 
‘การท่องเที่ยวโดยชุมชน’ นั่นคือ หลักการ Design Thinking 

โดยก่อนที่จะไปท าความเข้าใจแนวทางการใช้ CBT Re-design ในการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว
ไทย รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบ ารุง กล่าวถึงความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
(Community-Based Tourism: CBT) กับการท่องเที่ยวชุมชน (Community Tourism: CT) โดย
งานทั้งสองด้านมีความเกาะเกี่ยวใกล้เคียงกันอยู่ แต่จะแตกต่างกันที่บทบาทของชุมชน  “ที่ผ่านมา 
รัฐบาลจะใช้ค าว่า การท่องเที่ยวชุมชน คือมองชุมชนเป็นสินค้าและบริการที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยว
ไปเยี่ยมชม เพราะฉะนั้นจึงมุ่งเน้นด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งแตกต่างกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน คือ
การท่องเที่ยวที่ชุมชนมีบทบาทในการบริหารจัดการและการมาช่วยพัฒนา ที่ผ่านมาสองค านี้มีการใช้
กันอย่างสับสน เพราะฉะนั้นหัวใจของ CBT หรือ การท่องเที่ยวโดยชุมชน คือการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ชุมชนต้องมีสิทธิมาบริหารฐานทรัพยากร แหล่งท่องเที่ยวของเขา สรุปแล้ว CBT เป็นการพัฒนาที่ท า
ให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์ในแง่ของท าให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้น ส่วน CT ชุมชนจะได้ผลประโยชน์ด้าน
เศรษฐกิจและรายได้ที่เข้ามาในชุมชนเป็นหลักมากกว่า ดังนั้นการท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือ CBT จะ
เป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยพัฒนาให้ชุมชนไทยเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน เพราะการท่องเที่ยว
โดยชุมชนมีส่วนที่จะชักชวนให้ทุกฝ่ายมาร่วมมือกันพัฒนาให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อชุมชนไทยในระยะยาว 
โดยองค์ประกอบหลักในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน สามารถแบ่งออกเป็นปัจจัยต่าง ๆ ได้ ตามที่ 
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สินธุ์ สโรบล (2554) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนผู้ล่วงลับ ที่ได้ให้แนวคิดเพ่ือ
น าไปพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนมาอย่างยาวนาน ดังนี้ ในเชิงพ้ืนท่ี: การเพ่ิมมูลค่าทรัพยากรใน
พ้ืนที่ที่เกี่ยวเนื่องกับเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ในเชิงการจัดการ: การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และเน้น
เรื่องความยั่งยืน ในด้านการมีส่วนร่วม: ท้องถิ่นมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการ ได้ประโยชน์ และ
ยกระดับคุณภาพชีวิต ในด้านกิจกรรม: การเรียนรู้ การศึกษา การเพ่ิมพูนความรู้ ความประทับใจ 
จิตส านึกท่ีดี และประสบการณ์  

เทิดชาย ช่วยบ ารุง (อ้างถึงใน ประอรพิต กัษฐ์วัฒนา, 2564) กล่าวถึง การท่องเที่ยวโดย
ชุมชนในหลายประเด็น โดยในแต่ละเรื่องเป็นแนวคิดที่ชี้น าให้ทุกคน ทุกฝ่าย ได้เห็นถึงแก่นแท้ในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนร่วมกัน ดังนี้ “การท่องเที่ยวโดยชุมชนไม่ใช่ส าหรับทุกคน” ซึ่ง
หมายความว่า เวลาเราท าการท่องเที่ยวชุมชน ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนอยากจะมาเที่ยวชุมชน เพราะฉะนั้น 
สิ่งจ าเป็นที่ชุมชนต้องให้ความส าคัญ คือใครจะมาเที่ยวที่บ้านเรา โดยค านึงถึงปัจจัยว่า ใครคนนั้นควร
จะเป็นคนที่รักการท่องเที่ยวในชุมชน และมีจิตส านึกรักบ้านของเราอย่างที่เรารักบ้านเราเอง 
เพราะฉะนั้นตรงนี้ การสร้างทัศนคติให้คนมาเที่ยวชุมชนว่าจะต้องดูแลบ้านเราเหมือนกับชาวชุมชน
เองดูแลบ้านเป็นโจทย์ส าคัญท่ีต้องร่วมมือร่วมใจท าให้เกิดขึ้นให้ได้  

ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อ
การขับเคลื่อนแหล่งท่องเที่ยวชุมชนกรณีศึกษา เขาขรม หมู่ที่ 1 ต าบลคลองปราบ อ าเภอบ้านนาสาร 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือจะท าให้ทราบบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนของชุมชน ซึ่งผลที่ได้รับจะมีความจ าเป็นต่อการน าไปก าหนดแนวทางในการพัฒนาและอนุรักษ์
แหล่งท่องเที่ยวของชุมชน ให้มีความยั่งยืนเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ประชาชน และเป็นที่รู้จักของ
นักท่องเที่ยวสืบต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

 
1)  เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน 

เขาขรม หมู่ที่ 1 ต าบลคลองปราบ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2) เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

เขาขรม หมู่ที่ 1 ต าบลคลองปราบ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
3) เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานจัดการแหล่งท่องเท่ียงของชุมชนเขาขรม 

หมู่ที่ 1 ต าบลคลองปราบ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
ผู้วิจัยได้น าแนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมว่าด้วยการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ชุมชนมี

ส่วนร่วมในการจัดการหรือการพัฒนา เพราะทุกคนในชุมชนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงควรจัดต้ัง
คณะท างานกลุ่มภายใต้องค์กรปกครองท้องถิ่นในการท างานอย่างไรให้สอดคล้องกัน และการมีส่วน
ร่วมนั้นถือเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนา ประชาชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ และลงมือด าเนินกิจกรรม
ด้วยตนเองแล้ว กิจกรรมนั้นอาจไม่ส าเร็จผล และด าเนินอยู่ได้ แต่ถ้าหากว่าประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการอย่างถ่องแท้ จะสามารถมองเห็นผลประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้น ท้ังยังได้รับข้อมูล
ข่าวสารอย่างเพียงพอ จนเกิดความตระหนักในปัญหาของตนเอง เลยหาหนทางแก้ไขเพื่อปรับปรุง
เปล่ียนแปลง จนเกิดการตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมอย่างแท้จริง (ร าไพ แก้วสุริยะ 
และนรินทร์ แก้วมีศรี อ้างถึงใน สุนันทา จันทวารา, 2545: 12) ท่ีกล่าวไว้ว่า นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้น า
แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ กฤษณะ ทองแก้ว (2563) ท่ีกล่าวไว้บนเวทีระดมความคิดโครงการ
ขับเคล่ือนแหล่งท่องเท่ียวชุมชนโดยชุมชน เพื่อชุมชน ก่อให้เกิดจิตส านึกรักบ้านเกิด เพื่อความหวง
แหนอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่นไว้ได้อย่างยั่งยืน สามารถท าให้ผู้น าท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่น ได้มี
ส่วนร่วมในการก่อให้เกิดแหล่งท่องเท่ียวชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็น วางแผน ตัดสินใจ การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมด้านการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมด้านการติดตามและประเมินผล ท าให้ได้กรอบแนวคิดการวิจัย ดัง
ภาพท่ี 1 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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สินธุ์ สโรบล (2554) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนผู้ล่วงลับ ที่ได้ให้แนวคิดเพ่ือ
น าไปพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนมาอย่างยาวนาน ดังนี้ ในเชิงพ้ืนที่: การเพ่ิมมูลค่าทรัพยากรใน
พ้ืนที่ที่เกี่ยวเนื่องกับเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ในเชิงการจัดการ: การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และเน้น
เรื่องความยั่งยืน ในด้านการมีส่วนร่วม: ท้องถิ่นมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการ ได้ประโยชน์ และ
ยกระดับคุณภาพชีวิต ในด้านกิจกรรม: การเรียนรู้ การศึกษา การเพ่ิมพูนความรู้ ความประทับใจ 
จิตส านึกท่ีดี และประสบการณ์  

เทิดชาย ช่วยบ ารุง (อ้างถึงใน ประอรพิต กัษฐ์วัฒนา, 2564) กล่าวถึง การท่องเที่ยวโดย
ชุมชนในหลายประเด็น โดยในแต่ละเรื่องเป็นแนวคิดที่ชี้น าให้ทุกคน ทุกฝ่าย ได้เห็นถึงแก่นแท้ในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนร่วมกัน ดังนี้ “การท่องเที่ยวโดยชุมชนไม่ใช่ส าหรับทุกคน” ซึ่ง
หมายความว่า เวลาเราท าการท่องเท่ียวชุมชน ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนอยากจะมาเที่ยวชุมชน เพราะฉะนั้น 
สิ่งจ าเป็นที่ชุมชนต้องให้ความส าคัญ คือใครจะมาเที่ยวที่บ้านเรา โดยค านึงถึงปัจจัยว่า ใครคนนั้นควร
จะเป็นคนที่รักการท่องเที่ยวในชุมชน และมีจิตส านึกรักบ้านของเราอย่างที่เรารักบ้านเราเอง 
เพราะฉะนั้นตรงนี้ การสร้างทัศนคติให้คนมาเที่ยวชุมชนว่าจะต้องดูแลบ้านเราเหมือนกับชาวชุมชน
เองดูแลบ้านเป็นโจทย์ส าคัญท่ีต้องร่วมมือร่วมใจท าให้เกิดขึ้นให้ได้  

ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อ
การขับเคลื่อนแหล่งท่องเที่ยวชุมชนกรณีศึกษา เขาขรม หมู่ที่ 1 ต าบลคลองปราบ อ าเภอบ้านนาสาร 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือจะท าให้ทราบบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนของชุมชน ซึ่งผลที่ได้รับจะมีความจ าเป็นต่อการน าไปก าหนดแนวทางในการพัฒนาและอนุรักษ์
แหล่งท่องเที่ยวของชุมชน ให้มีความยั่งยืนเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ประชาชน และเป็นที่รู้จักของ
นักท่องเที่ยวสืบต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

 
1)  เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน 

เขาขรม หมู่ที่ 1 ต าบลคลองปราบ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2) เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

เขาขรม หมู่ที่ 1 ต าบลคลองปราบ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
3) เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานจัดการแหล่งท่องเที่ยงของชุมชนเขาขรม 

หมู่ที่ 1 ต าบลคลองปราบ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
ผู้วิจัยได้น าแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมว่าด้วยการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ชุมชนมี

ส่วนร่วมในการจัดการหรือการพัฒนา เพราะทุกคนในชุมชนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงควรจัดต้ัง
คณะท างานกลุ่มภายใต้องค์กรปกครองท้องถิ่นในการท างานอย่างไรให้สอดคล้องกัน และการมีส่วน
ร่วมนั้นถือเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนา ประชาชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ และลงมือด าเนินกิจกรรม
ด้วยตนเองแล้ว กิจกรรมนั้นอาจไม่ส าเร็จผล และด าเนินอยู่ได้ แต่ถ้าหากว่าประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการอย่างถ่องแท้ จะสามารถมองเห็นผลประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้น ท้ังยังได้รับข้อมูล
ข่าวสารอย่างเพียงพอ จนเกิดความตระหนักในปัญหาของตนเอง เลยหาหนทางแก้ไขเพื่อปรับปรุง
เปล่ียนแปลง จนเกิดการตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมอย่างแท้จริง (ร าไพ แก้วสุริยะ 
และนรินทร์ แก้วมีศรี อ้างถึงใน สุนันทา จันทวารา, 2545: 12) ท่ีกล่าวไว้ว่า นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้น า
แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ กฤษณะ ทองแก้ว (2563) ท่ีกล่าวไว้บนเวทีระดมความคิดโครงการ
ขับเคล่ือนแหล่งท่องเท่ียวชุมชนโดยชุมชน เพื่อชุมชน ก่อให้เกิดจิตส านึกรักบ้านเกิด เพื่อความหวง
แหนอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่นไว้ได้อย่างยั่งยืน สามารถท าให้ผู้น าท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่น ได้มี
ส่วนร่วมในการก่อให้เกิดแหล่งท่องเท่ียวชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็น วางแผน ตัดสินใจ การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมด้านการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมด้านการติดตามและประเมินผล ท าให้ได้กรอบแนวคิดการวิจัย ดัง
ภาพท่ี 1 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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วิธีการศึกษา 

 
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน าความรู้ท่ีได้จาก

การศึกษามาก าหนดขั้นตอนและวิธีการด าเนินการวิจัย โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็น
ประชากรท่ีอาศัยในเขตพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวต าบลคลองปราบ อ าเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จ านวน 110 คน ประกอบด้วย ผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน 
คณะกรรมการแหล่งท่องเท่ียวชุมชน ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามล าดับข้ันตอนดังนี้  

1)  ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต ารา และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมต่อการจัดการ
แหล่งท่องเท่ียว 

2)  ก าหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตของค าถามในการวิจัยให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย
และความส าคัญของการวิจัย โดยได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 

3)  ด าเนินการสร้างแบบสอบถามฉบับร่าง และน าให้อาจารย์ท่ีปรึกษาพิจารณาตรวจสอบ 
ความถูกต้องสมบูรณ์ หลังจากอาจารย์ท่ีปรึกษาและพิจารณาและตรวจสอบพร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะ 
ผู้ศึกษาจึงได้น ามาปรับปรุงแก้ไข 

4)  ผู้ศึกษาได้น าแบบสอบถามฉบับร่างไปให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาแบบสอบถาม จ านวน 5 
ท่าน เพื่อเป็นการทดสอบความเท่ียงตรง ความครอบคลุมเนื้อหา ด้วยความถูกต้องในส านวนภาษา 
หลังจากนั้นผู้เช่ียวชาญได้พิจารณาและตรวจสอบแล้ว ผู้ศึกษาได้น ามาปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาและ
ท าการปรับปรุงแก้ไข 

5)  ได้น าแบบสอบถามจ านวน 110 ชุดลงพื้นท่ี เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีได้ท าการตอบ
แบบสอบถาม จ านวนหมู่บ้านละ 22 ชุด รวม 5 หมู่บ้านในต าบลคลองปราบ 

6) น าข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากการแบบสอบถาม ประกอบกับข้อมูลจากประชาชนในพื้นท่ีใน
เวทีประชุมท่ีผู้ศึกษาได้จัดขึ้น เพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปผลการวิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (𝓍𝓍𝓍𝓍) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  
 

สรุปผลการวิจัย 
  

ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการขับเคล่ือนแหล่งท่องเท่ียวชุมชน กรณีศึกษา
เขาขรม หมู่ท่ี 1 ต าบลคลองปราบ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี สรุปได้ดังนี้ 
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ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 110 คน แบ่งเป็นเพศชาย จ านวน 52 คน (ร้อยละ 47.28) และเพศ

หญิง จ านวน 58 คน (ร้อยละ 52.72) ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 31 – 50 ปี แบ่งเป็นอายุระหว่าง 41 – 
50 ปีจ านวน 37 คน (ร้อยละ 33.64) และอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 33 คน (ร้อยละ 30) 
สถานภาพสมรส จ านวน 82 คน (ร้อยละ 74.55) การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
จ านวน 52 คน (ร้อยละ 47.27) ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ (เกษตรกร) จ านวน 41 คน (ร้อยละ 37.28)  
และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 20,000 บาท จ านวน 47 คน (ร้อยละ 42.73)  

การมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการแหล่งท่องเท่ียวชุมชน กรณีศึกษาเขาขรม หมู่ท่ี 1 

ต าบลคลองปราบ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมท้ัง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก ( x  = 
3.87) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า  

1) ด้านการเสนอความคิด การวางแผน และการตัดสินใจ ( x  = 3.87) ประกอบด้วย การมี
โอกาสแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะการจัดการแหล่งท่องเท่ียวชุมชน ( x  = 3.98) มีค่าเฉล่ียสูง
ท่ีสุด รองลงมามีค่าเฉล่ียเท่ากัน ( x  = 3.88) คือการมีโอกาสวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคของ
การจัดการแหล่งท่องเท่ียวชุมชน และการมีโอกาสตัดสินใจ ลงมติในการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว
ชุมชน และการได้เข้าร่วมประชุมท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการแหล่งท่องเท่ียวชุมชน ( x  = 3.87) และ
การมีโอกาสเสนอโครงการกิจกรรมของชุมชน ( x  = 3.75) ตามล าดับ  

2) ด้านการด าเนินการและปฏิบัติการ ( x  = 4.03) ประกอบด้วย การได้เข้าร่วมโครงการ
หรือกิจกรรมท่ีชุมชนจัดขึ้น ( x  = 4.20) มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาคือการมีส่วนร่วมในการบริจาค
เงินหรือส่ิงของจ าเป็นเพื่อช่วยเหลือการด าเนินงานของแหล่งท่องเท่ียวชุมชน ( x  = 4.10) การได้ร่วม
แรง ร่วมใจ ในการช่วยเหลือการด าเนินงานของแหล่งท่องเท่ียวชุมชน ( x  = 4.05) การมีบทบาท
ส าคัญในการท าให้การด าเนินงานแหล่งท่องเท่ียวชุมชนประสบความส าเร็จ ( x  = 3.8) และการมี
โอกาสเป็นคณะกรรมการด าเนินงานจัดงานแหล่งท่องเท่ียวชุมชน ( x  = 3.83) ตามล าดับ 

3) ด้านการแบ่งปันผลประโยชน์ ( x  = 3.98) ประกอบด้วย การมีโอกาสบริหารจัดการสิทธิ
ประโยชน์ท่ีเป็นรายได้ของแหล่งท่องเท่ียวชุมชน ( x  = 4.12) มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาคือการได้รับ
ประโยชน์จากเงินช่วยเหลือในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวชุมชน ( x  = 4.08) การได้รับรายได้จาก
กิจกรรม โครงการของชุมชน ( x  = 3.98) การได้รับประโยชน์ท่ีเกิดจากการด าเนินโครงการกิจกรรม
แหล่งท่องเท่ียวของชุมชน ( x  = 3.89) และการมีโอกาสเข้าไปขายสินค้าท่ีระลึกในบริเวณสถานท่ี
ท่องเท่ียวชุมชน ( x  = 3.88) ตามล าดับ 

4) ด้านการติดตามและประเมินผล ( x  = 3.98) ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในการสรุปผล
การด าเนินงาน และวางแผนต่อยอดการด าเนินงานแหล่งท่องเท่ียวชุมชน ( x  = 4.12) มีค่าเฉล่ียสูง
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วิธีการศึกษา 

 
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน าความรู้ท่ีได้จาก

การศึกษามาก าหนดขั้นตอนและวิธีการด าเนินการวิจัย โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็น
ประชากรท่ีอาศัยในเขตพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวต าบลคลองปราบ อ าเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จ านวน 110 คน ประกอบด้วย ผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน 
คณะกรรมการแหล่งท่องเท่ียวชุมชน ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามล าดับข้ันตอนดังนี้  

1)  ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต ารา และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมต่อการจัดการ
แหล่งท่องเท่ียว 

2)  ก าหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตของค าถามในการวิจัยให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย
และความส าคัญของการวิจัย โดยได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 

3)  ด าเนินการสร้างแบบสอบถามฉบับร่าง และน าให้อาจารย์ท่ีปรึกษาพิจารณาตรวจสอบ 
ความถูกต้องสมบูรณ์ หลังจากอาจารย์ท่ีปรึกษาและพิจารณาและตรวจสอบพร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะ 
ผู้ศึกษาจึงได้น ามาปรับปรุงแก้ไข 

4)  ผู้ศึกษาได้น าแบบสอบถามฉบับร่างไปให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาแบบสอบถาม จ านวน 5 
ท่าน เพื่อเป็นการทดสอบความเท่ียงตรง ความครอบคลุมเนื้อหา ด้วยความถูกต้องในส านวนภาษา 
หลังจากนั้นผู้เช่ียวชาญได้พิจารณาและตรวจสอบแล้ว ผู้ศึกษาได้น ามาปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาและ
ท าการปรับปรุงแก้ไข 

5)  ได้น าแบบสอบถามจ านวน 110 ชุดลงพื้นท่ี เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีได้ท าการตอบ
แบบสอบถาม จ านวนหมู่บ้านละ 22 ชุด รวม 5 หมู่บ้านในต าบลคลองปราบ 

6) น าข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากการแบบสอบถาม ประกอบกับข้อมูลจากประชาชนในพื้นท่ีใน
เวทีประชุมท่ีผู้ศึกษาได้จัดขึ้น เพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปผลการวิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (𝓍𝓍𝓍𝓍) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  
 

สรุปผลการวิจัย 
  

ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการขับเคล่ือนแหล่งท่องเท่ียวชุมชน กรณีศึกษา
เขาขรม หมู่ท่ี 1 ต าบลคลองปราบ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี สรุปได้ดังนี้ 
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ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 110 คน แบ่งเป็นเพศชาย จ านวน 52 คน (ร้อยละ 47.28) และเพศ

หญิง จ านวน 58 คน (ร้อยละ 52.72) ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 31 – 50 ปี แบ่งเป็นอายุระหว่าง 41 – 
50 ปีจ านวน 37 คน (ร้อยละ 33.64) และอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 33 คน (ร้อยละ 30) 
สถานภาพสมรส จ านวน 82 คน (ร้อยละ 74.55) การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
จ านวน 52 คน (ร้อยละ 47.27) ประกอบอาชีพอื่น ๆ (เกษตรกร) จ านวน 41 คน (ร้อยละ 37.28)  
และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 20,000 บาท จ านวน 47 คน (ร้อยละ 42.73)  

การมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการแหล่งท่องเท่ียวชุมชน กรณีศึกษาเขาขรม หมู่ท่ี 1 

ต าบลคลองปราบ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมท้ัง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก ( x  = 
3.87) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า  

1) ด้านการเสนอความคิด การวางแผน และการตัดสินใจ ( x  = 3.87) ประกอบด้วย การมี
โอกาสแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะการจัดการแหล่งท่องเท่ียวชุมชน ( x  = 3.98) มีค่าเฉล่ียสูง
ท่ีสุด รองลงมามีค่าเฉล่ียเท่ากัน ( x  = 3.88) คือการมีโอกาสวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคของ
การจัดการแหล่งท่องเท่ียวชุมชน และการมีโอกาสตัดสินใจ ลงมติในการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว
ชุมชน และการได้เข้าร่วมประชุมท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการแหล่งท่องเท่ียวชุมชน ( x  = 3.87) และ
การมีโอกาสเสนอโครงการกิจกรรมของชุมชน ( x  = 3.75) ตามล าดับ  

2) ด้านการด าเนินการและปฏิบัติการ ( x  = 4.03) ประกอบด้วย การได้เข้าร่วมโครงการ
หรือกิจกรรมท่ีชุมชนจัดขึ้น ( x  = 4.20) มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาคือการมีส่วนร่วมในการบริจาค
เงินหรือส่ิงของจ าเป็นเพื่อช่วยเหลือการด าเนินงานของแหล่งท่องเท่ียวชุมชน ( x  = 4.10) การได้ร่วม
แรง ร่วมใจ ในการช่วยเหลือการด าเนินงานของแหล่งท่องเท่ียวชุมชน ( x  = 4.05) การมีบทบาท
ส าคัญในการท าให้การด าเนินงานแหล่งท่องเท่ียวชุมชนประสบความส าเร็จ ( x  = 3.8) และการมี
โอกาสเป็นคณะกรรมการด าเนินงานจัดงานแหล่งท่องเท่ียวชุมชน ( x  = 3.83) ตามล าดับ 

3) ด้านการแบ่งปันผลประโยชน์ ( x  = 3.98) ประกอบด้วย การมีโอกาสบริหารจัดการสิทธิ
ประโยชน์ท่ีเป็นรายได้ของแหล่งท่องเท่ียวชุมชน ( x  = 4.12) มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาคือการได้รับ
ประโยชน์จากเงินช่วยเหลือในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวชุมชน ( x  = 4.08) การได้รับรายได้จาก
กิจกรรม โครงการของชุมชน ( x  = 3.98) การได้รับประโยชน์ท่ีเกิดจากการด าเนินโครงการกิจกรรม
แหล่งท่องเท่ียวของชุมชน ( x  = 3.89) และการมีโอกาสเข้าไปขายสินค้าท่ีระลึกในบริเวณสถานท่ี
ท่องเท่ียวชุมชน ( x  = 3.88) ตามล าดับ 

4) ด้านการติดตามและประเมินผล ( x  = 3.98) ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในการสรุปผล
การด าเนินงาน และวางแผนต่อยอดการด าเนินงานแหล่งท่องเท่ียวชุมชน ( x  = 4.12) มีค่าเฉล่ียสูง
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ท่ีสุด รองลงมาคือ การได้เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและได้ถ่ายทอดปัญหาอุปสรรคการด าเนินงาน
แหล่งท่องเท่ียวชุมชน ( x  = 4.08) การได้มีส่วนร่วมในการดูแลการใช้จ่ายกิจกรรมของแหล่ง
ท่องเท่ียวชุมชน ( x  = 3.97) การมีส่วนร่วมต่อกระบวนการถอดบทเรียน สรุปผลการด าเนินงานของ
แหล่งท่องเท่ียวชุมขน ( x  = 3.89) และการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล กิจกรรมของแหล่ง
ท่องเท่ียวชุมชน ( x  = 3.88) ตามล าดับ 
 การจัดเวทีระดมความคิดเห็น 

การจัดเวทีระดมความคิดของประชาชนในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการแหล่ง
ท่องเท่ียวชุมชนเขาขรม ต าบลคลองปราบ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 4 ครั้ง ดังนี้ 

1)  ครั้งท่ี 1 วันท่ี 22 กันยายน 2564 ณ วัดถ้ าขรมวนาราม หมู่ท่ี 1 ต าบลคลองปราบ 
อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วม จ านวน 50 คน การด าเนินการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อช้ีแจงความเป็นมาของโครงการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวชุมชนเขาขรม ต าบล
คลองปราบ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

2)  ครั้งท่ี 2 วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดถ้ าขรมวนาราม หมู่ท่ี  1 ต าบลคลองปราบ 
อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วม จ านวน 50 คน การด าเนินการครั้งนี้สืบเนื่องจาก
การด าเนินการครั้งท่ี 1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมทุกคนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
ชุมชนเขาขรม ต าบลคลองปราบ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมุ่งหวังให้เกิดการมีส่วน
ร่วมในการน าเสนออัตลักษณ์ ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตท่ีโดดเด่นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเขา
ขรมเป็นแหล่งโบราณคดีท่ีมีความโดดเด่นด้านโบราณวัตถุและวัฒนธรรมท่ียาวนาน จึงเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนาเขาขรม และบริบทแวดล้อมให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวชุมชนต่อไป  

3) ครั้งท่ี 3 วันท่ี 5 ธันวาคม 2564 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 3 ต าบลคลองปราบ อ าเภอ
บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วม จ านวน 50 คน การด าเนินการครั้งนี้ได้เรียนเชิญวิทยากร 
ดร.กฤษณะ ทองแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มาให้ความรู้และวางกระบวนการของมีส่วน
ร่วมในการขับเคล่ือนโครงการการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวชุมชนเขาขรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
การมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา และการก าหนดแผนงานโดยประชาชน การพัฒนาโดยประชาชน และ
ผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อประชาชนและชุมชน  

4) ครั้งท่ี 4 วันท่ี 15 ธันวาคม 2564 ณ ลานผาผ้ึง เขาขรม หมู่ท่ี 1 ต าบลคลองปราบ 
อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วม จ านวน 50 คน การด าเนินการครั้งนี้เพื่อลงมติ
ร่วมกันในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวชุมชนเขาขรม หมู่ท่ี 1 ต าบลคลองปราบ อ าเภอบ้านนาสาร 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นศูนย์กลางแหล่งท่องเท่ียวชุมชน รวมถึงวางแผนการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
ส่วนอื่น ๆ ของต าบลคลองปราบ และแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และท่ีพักส าหรับการรองรับ
นักท่องเท่ียว และบริบทแวดล้อมอื่น ๆ ไปพร้อม 
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ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน กรณีศึกษา
เขาขรม หมู่ท่ี 1 ต าบลคลองปราบ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี สรุปได้ว่า คนในชุมชน
ต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวชุมชน ซึ่งเกิดจากจิตส านึกรักบ้าน
เกิดและหวงแหนอัตลักษณ์ชุมชน ในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการแหล่งท่องเท่ียวชุมชน กรณีศึกษา เขาขรม หมู่
ท่ี 1 ต าบลคลองปราบ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านการเสนอความคิด การวางแผน 
และการตัดสินใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
โอกาสแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะในการจัดการแหล่งท่องเท่ียวชุมชน ซึ่งมีค่าเฉล่ียสูงท่ี สุด 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษณะ ทองแก้ว (2563) ได้กล่าวไว้ในเวทีระดมความคิด เขาช่องช้าง 
ต าบลพรุพี อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการขับเคลื่อนแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดย
ชุมชน เพื่อชุมชน ในการประชุมให้ความรู้ความส าคัญในการท่ีจะตัดสินใจในการร่วมพัฒนา เพื่อ
ทราบถึงภาระหน้าท่ีของชุมชนท้องถิ่น ท้ังด้านการวางแผนงาน การปฏิบัติงาน เพื่อรู้ถึงผลประโยชน์ท่ี
จะเกิดขึ้นต่อชุมชนท้องถิ่น รวมถึงการติดตามและประเมินผล ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในการพัฒนา 
เพื่อก่อให้เกิดจิตส านึกรักบ้านเกิด เพื่อความหวงแหนอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่นไว้ได้อย่างยั่งยืน
สามารถท าให้ผู้น าท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ
สร้างแหล่งท่องเท่ียวชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

2) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการแหล่งท่องเท่ียวชุมชน กรณีศึกษา เขาขรม หมู่
ท่ี 1 ต าบลคลองปราบ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านการด าเนินการและปฏิบัติการ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามได้มีส่วนร่วมต่อกระบวนการ
เข้าร่วมโครงการ หรือกิจกรรมท่ีชุมชนจัดขึ้น ซึ่งมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษดา 
ยะการ (2543) ได้ท าการศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของประชาชน
ต าบลแม่ทราบ อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนต าบลแม่ทราบมีความ
ต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในระดับมาก ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกันมีความ
ต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเท่ียวไม่แตกต่างกัน ประชาชนคาดหวังว่าจะได้รับประโยชน์จาก
การมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเท่ียวที่แตกต่างกัน  

3) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการแหล่งท่องเท่ียวชุมชน กรณีศึกษา เขาขรม หมู่
ท่ี 1 ต าบลคลองปราบ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านการแบ่งปันผลประโยชน์ โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีโอกาสบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ท่ีเป็นรายได้ของแหล่ง
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ท่ีสุด รองลงมาคือ การได้เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและได้ถ่ายทอดปัญหาอุปสรรคการด าเนินงาน
แหล่งท่องเท่ียวชุมชน ( x  = 4.08) การได้มีส่วนร่วมในการดูแลการใช้จ่ายกิจกรรมของแหล่ง
ท่องเท่ียวชุมชน ( x  = 3.97) การมีส่วนร่วมต่อกระบวนการถอดบทเรียน สรุปผลการด าเนินงานของ
แหล่งท่องเท่ียวชุมขน ( x  = 3.89) และการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล กิจกรรมของแหล่ง
ท่องเท่ียวชุมชน ( x  = 3.88) ตามล าดับ 
 การจัดเวทีระดมความคิดเห็น 

การจัดเวทีระดมความคิดของประชาชนในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการแหล่ง
ท่องเท่ียวชุมชนเขาขรม ต าบลคลองปราบ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 4 ครั้ง ดังนี้ 

1)  ครั้งท่ี 1 วันท่ี 22 กันยายน 2564 ณ วัดถ้ าขรมวนาราม หมู่ท่ี 1 ต าบลคลองปราบ 
อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วม จ านวน 50 คน การด าเนินการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อช้ีแจงความเป็นมาของโครงการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวชุมชนเขาขรม ต าบล
คลองปราบ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

2)  ครั้งท่ี 2 วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดถ้ าขรมวนาราม หมู่ท่ี  1 ต าบลคลองปราบ 
อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วม จ านวน 50 คน การด าเนินการครั้งนี้สืบเนื่องจาก
การด าเนินการครั้งท่ี 1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมทุกคนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
ชุมชนเขาขรม ต าบลคลองปราบ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมุ่งหวังให้เกิดการมีส่วน
ร่วมในการน าเสนออัตลักษณ์ ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตท่ีโดดเด่นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเขา
ขรมเป็นแหล่งโบราณคดีท่ีมีความโดดเด่นด้านโบราณวัตถุและวัฒนธรรมท่ียาวนาน จึงเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนาเขาขรม และบริบทแวดล้อมให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวชุมชนต่อไป  

3) ครั้งท่ี 3 วันท่ี 5 ธันวาคม 2564 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 3 ต าบลคลองปราบ อ าเภอ
บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วม จ านวน 50 คน การด าเนินการครั้งนี้ได้เรียนเชิญวิทยากร 
ดร.กฤษณะ ทองแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มาให้ความรู้และวางกระบวนการของมีส่วน
ร่วมในการขับเคล่ือนโครงการการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวชุมชนเขาขรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
การมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา และการก าหนดแผนงานโดยประชาชน การพัฒนาโดยประชาชน และ
ผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อประชาชนและชุมชน  

4) ครั้งท่ี 4 วันท่ี 15 ธันวาคม 2564 ณ ลานผาผ้ึง เขาขรม หมู่ท่ี 1 ต าบลคลองปราบ 
อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วม จ านวน 50 คน การด าเนินการครั้งนี้เพื่อลงมติ
ร่วมกันในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวชุมชนเขาขรม หมู่ท่ี 1 ต าบลคลองปราบ อ าเภอบ้านนาสาร 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นศูนย์กลางแหล่งท่องเท่ียวชุมชน รวมถึงวางแผนการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
ส่วนอื่น ๆ ของต าบลคลองปราบ และแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และท่ีพักส าหรับการรองรับ
นักท่องเท่ียว และบริบทแวดล้อมอื่น ๆ ไปพร้อม 
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ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน กรณีศึกษา
เขาขรม หมู่ท่ี 1 ต าบลคลองปราบ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี สรุปได้ว่า คนในชุมชน
ต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวชุมชน ซึ่งเกิดจากจิตส านึกรักบ้าน
เกิดและหวงแหนอัตลักษณ์ชุมชน ในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการแหล่งท่องเท่ียวชุมชน กรณีศึกษา เขาขรม หมู่
ท่ี 1 ต าบลคลองปราบ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านการเสนอความคิด การวางแผน 
และการตัดสินใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
โอกาสแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะในการจัดการแหล่งท่องเท่ียวชุมชน ซึ่งมีค่าเฉล่ียสูงท่ี สุด 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษณะ ทองแก้ว (2563) ได้กล่าวไว้ในเวทีระดมความคิด เขาช่องช้าง 
ต าบลพรุพี อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการขับเคลื่อนแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดย
ชุมชน เพื่อชุมชน ในการประชุมให้ความรู้ความส าคัญในการท่ีจะตัดสินใจในการร่วมพัฒนา เพื่อ
ทราบถึงภาระหน้าท่ีของชุมชนท้องถิ่น ท้ังด้านการวางแผนงาน การปฏิบัติงาน เพื่อรู้ถึงผลประโยชน์ท่ี
จะเกิดขึ้นต่อชุมชนท้องถิ่น รวมถึงการติดตามและประเมินผล ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในการพัฒนา 
เพื่อก่อให้เกิดจิตส านึกรักบ้านเกิด เพื่อความหวงแหนอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่นไว้ได้อย่างยั่งยืน
สามารถท าให้ผู้น าท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ
สร้างแหล่งท่องเท่ียวชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

2) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการแหล่งท่องเท่ียวชุมชน กรณีศึกษา เขาขรม หมู่
ท่ี 1 ต าบลคลองปราบ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านการด าเนินการและปฏิบัติการ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามได้มีส่วนร่วมต่อกระบวนการ
เข้าร่วมโครงการ หรือกิจกรรมท่ีชุมชนจัดขึ้น ซึ่งมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษดา 
ยะการ (2543) ได้ท าการศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของประชาชน
ต าบลแม่ทราบ อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนต าบลแม่ทราบมีความ
ต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในระดับมาก ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกันมีความ
ต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเท่ียวไม่แตกต่างกัน ประชาชนคาดหวังว่าจะได้รับประโยชน์จาก
การมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเท่ียวที่แตกต่างกัน  

3) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการแหล่งท่องเท่ียวชุมชน กรณีศึกษา เขาขรม หมู่
ท่ี 1 ต าบลคลองปราบ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านการแบ่งปันผลประโยชน์ โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีโอกาสบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ท่ีเป็นรายได้ของแหล่ง
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ท่องเท่ียวชุมชน ซึ่งมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ วีระชัย มงคลพันธ์ (2542) ได้
ท าการศึกษาความต้องการและความพร้อมของประชาชนในท้องถ่ินในการเข้าร่วมพัฒนาการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิง อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน พูดว่าประชาชนในท้องถิ่น
ส่วนใหญ่มีความรู้เรื่องการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ มีความต้องการเป็นมัคคุเทศก์น าเท่ียวธรรมชาติ 
ประชาชนท้องถิ่นเหล่านั้นส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ด้านสถานท่ีท่องเท่ียวในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิง 
และยังขาดความพร้อมด้านเงินทุนและทรัพยากรท่ีใช้ประกอบการให้การบริการด้านการท่องเท่ียว 
นอกจากนั้นจากการศึกษายังพบว่าประชาชนในท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้บริการด้านพาหนะ
รับส่งนักท่องเท่ียว ไม่ต้องการให้บริการท่ีพักและนักท่องเท่ียว รวมถึงไม่ต้องการจัดการบริการขาย
อาหารและเครื่องด่ืมแก่นักท่องเท่ียวและประชาชนท้องถิ่น ไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียว  

4) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการแหล่งท่องเท่ียวชุมชน กรณีศึกษา เขาขรม หมู่
ท่ี 1 ต าบลคลองปราบ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านการติดตามและประเมินผล 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีส่วนร่วมในการสรุปผล
การด าเนินงาน และวางแผนต่อยอดการด าเนินงานแหล่งท่องเท่ียวชุมชน ซึ่งมี ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พนิตตา สิงห์ครา (2544) ศึกษาศักยภาพของชุมชนในการจัดการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์ บ้านห้วยฮี้ ต าบลปูลิง อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ว่าการท่องเท่ียวแบบ
โฮมสเตย์คือการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีนักท่องเท่ียวจะพักแรมในชุมชนเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว 
เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตแลกเปล่ียนประสบการณ์ เรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนแห่งนี้ ด าเนินธุรกิจท่องเท่ียว
มากกว่า 4 ปีแล้ว สามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิก 200 ถึง 600 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นท่ีพอใจของ
ชุมชนเพราะทรัพยากร วัฒนธรรม วิถีชีวิต ถูกรักษาไว้ภายใต้การจัดการท่องเท่ียว และยังสอดคล้อง
กับ กนกอร รัตนอุดมสวัสด์ิ (2545) ได้ท าการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูแหล่ง
ท่องเท่ียวสามเหล่ียมทองค า อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พบว่า หัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่เห็น
ว่าแหล่งท่องเท่ียวสามเหล่ียมทองค ามีความเส่ือมโทรมอย่างมาก ทางด้านกายภาพและส่ิงแวดล้อมจึง
มีความต้องการท่ีจะฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียวสามเหล่ียมทองค าให้ดีขึ้นท่ีจะเพิ่มจ านวนประชากร
นักท่องเท่ียว เพื่อเพิ่มรายได้ ความเป็นอยู่ ความมั่นคงในชีวิตและครอบครัวที่ดีขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 

 
 ผู้วิจัยได้ท าการสรุปในส่วนของข้อเสนอแนะของประชาชนในการตอบแบบสอบถาม ในการมี
ส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเท่ียวชุมชน เขาขรม หมู่ท่ี 1 ต าบลคลองปราบ อ าเภอบ้านนาสาร 
จังหวัดสุราษฎรธานี ประชาชนทุกคนท้ัง ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม และประชาชนผู้ร่วมเวที
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ระดมความคิดในการจัดการแหล่งท่องเท่ียวชุมชน ได้ให้ข้อเสนอแนะและลงความเห็นว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่มีความพร้อมและความสามารถต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเท่ียวชุมชน เพื่อยัง
คงไว้ซึ่งความเป็นอัตลักษณ์ วิถีชีวิต ประเพณี ท้ังด้านการท่องเท่ียว ผลิตภัณฑ์ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน 
อาหารประจ าถิ่นของชาวบ้านในต าบลคลองปราบ เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการบริบทการท่องเท่ียว
ให้เต็มรูปแบบ เพื่อสามารถสร้างรายได้ รับรายได้จากการจัดการแหล่งท่องเท่ียวชุมชน และเพื่อสร้าง
อาชีพเสริมให้แก่ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น ท้ังด้าน การจัดร้านค้าชุมชน ร้านของฝากท่ีระลึก 
มัคคุเทศก์ ร้านอาหารชุมชน และการบริการท่ีพัก (รีสอร์ท โฮมสเตย์ ลานกางเต็นท์) ประชาชนจึงมี
ความสารถท่ีจะมีส่วนร่วมต่อการจัดการแหล่งท่องเท่ียวอย่างเต็มความสามารถให้เกิดขึ้นจาก
ประชาชน การจัดการโดยประชาชน และผลตอบรับเพื่อประชาชนในชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 
ข้อเสนอแนะการวิจัยในอนาคต 

 
1) การศึกษากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ต าบลคลองปราบ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2) การศึกษากระบวนการการจัดการเพื่อรองรับนกัท่องเท่ียวภายในแหล่งท่องเท่ียวชุมชน 

ต าบลคลองปราบ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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ท่องเท่ียวชุมชน ซึ่งมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ วีระชัย มงคลพันธ์ (2542) ได้
ท าการศึกษาความต้องการและความพร้อมของประชาชนในท้องถิ่นในการเข้าร่วมพัฒนาการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิง อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน พูดว่าประชาชนในท้องถิ่น
ส่วนใหญ่มีความรู้เรื่องการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ มีความต้องการเป็นมัคคุเทศก์น าเท่ียวธรรมชาติ 
ประชาชนท้องถิ่นเหล่านั้นส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ด้านสถานท่ีท่องเท่ียวในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิง 
และยังขาดความพร้อมด้านเงินทุนและทรัพยากรท่ีใช้ประกอบการให้การบริการด้านการท่องเท่ียว 
นอกจากนั้นจากการศึกษายังพบว่าประชาชนในท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้บริการด้านพาหนะ
รับส่งนักท่องเท่ียว ไม่ต้องการให้บริการท่ีพักและนักท่องเท่ียว รวมถึงไม่ต้องการจัดการบริการขาย
อาหารและเครื่องด่ืมแก่นักท่องเท่ียวและประชาชนท้องถิ่น ไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียว  

4) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการแหล่งท่องเท่ียวชุมชน กรณีศึกษา เขาขรม หมู่
ท่ี 1 ต าบลคลองปราบ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านการติดตามและประเมินผล 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีส่วนร่วมในการสรุปผล
การด าเนินงาน และวางแผนต่อยอดการด าเนินงานแหล่งท่องเท่ียวชุมชน ซึ่งมี ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พนิตตา สิงห์ครา (2544) ศึกษาศักยภาพของชุมชนในการจัดการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์ บ้านห้วยฮี้ ต าบลปูลิง อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ว่าการท่องเท่ียวแบบ
โฮมสเตย์คือการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีนักท่องเท่ียวจะพักแรมในชุมชนเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว 
เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตแลกเปล่ียนประสบการณ์ เรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนแห่งนี้ ด าเนินธุรกิจท่องเท่ียว
มากกว่า 4 ปีแล้ว สามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิก 200 ถึง 600 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นท่ีพอใจของ
ชุมชนเพราะทรัพยากร วัฒนธรรม วิถีชีวิต ถูกรักษาไว้ภายใต้การจัดการท่องเท่ียว และยังสอดคล้อง
กับ กนกอร รัตนอุดมสวัสด์ิ (2545) ได้ท าการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูแหล่ง
ท่องเท่ียวสามเหล่ียมทองค า อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พบว่า หัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่เห็น
ว่าแหล่งท่องเท่ียวสามเหล่ียมทองค ามีความเส่ือมโทรมอย่างมาก ทางด้านกายภาพและส่ิงแวดล้อมจึง
มีความต้องการท่ีจะฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียวสามเหล่ียมทองค าให้ดีขึ้นท่ีจะเพิ่มจ านวนประชากร
นักท่องเท่ียว เพื่อเพิ่มรายได้ ความเป็นอยู่ ความมั่นคงในชีวิตและครอบครัวที่ดีขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 

 
 ผู้วิจัยได้ท าการสรุปในส่วนของข้อเสนอแนะของประชาชนในการตอบแบบสอบถาม ในการมี
ส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเท่ียวชุมชน เขาขรม หมู่ท่ี 1 ต าบลคลองปราบ อ าเภอบ้านนาสาร 
จังหวัดสุราษฎรธานี ประชาชนทุกคนท้ัง ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม และประชาชนผู้ร่วมเวที
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ระดมความคิดในการจัดการแหล่งท่องเท่ียวชุมชน ได้ให้ข้อเสนอแนะและลงความเห็นว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่มีความพร้อมและความสามารถต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเท่ียวชุมชน เพื่อยัง
คงไว้ซึ่งความเป็นอัตลักษณ์ วิถีชีวิต ประเพณี ท้ังด้านการท่องเท่ียว ผลิตภัณฑ์ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน 
อาหารประจ าถิ่นของชาวบ้านในต าบลคลองปราบ เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการบริบทการท่องเท่ียว
ให้เต็มรูปแบบ เพื่อสามารถสร้างรายได้ รับรายได้จากการจัดการแหล่งท่องเท่ียวชุมชน และเพื่อสร้าง
อาชีพเสริมให้แก่ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น ท้ังด้าน การจัดร้านค้าชุมชน ร้านของฝากท่ีระลึก 
มัคคุเทศก์ ร้านอาหารชุมชน และการบริการท่ีพัก (รีสอร์ท โฮมสเตย์ ลานกางเต็นท์) ประชาชนจึงมี
ความสารถท่ีจะมีส่วนร่วมต่อการจัดการแหล่งท่องเท่ียวอย่างเต็มความสามารถให้เกิดขึ้นจาก
ประชาชน การจัดการโดยประชาชน และผลตอบรับเพื่อประชาชนในชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 
ข้อเสนอแนะการวิจัยในอนาคต 

 
1) การศึกษากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ต าบลคลองปราบ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2) การศึกษากระบวนการการจัดการเพื่อรองรับนกัท่องเท่ียวภายในแหล่งท่องเท่ียวชุมชน 

ต าบลคลองปราบ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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การค้นคว้าอิสระเรื่อง ความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลต าบล
กะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความต้องการด้านสวัสดิการสังคม
ของผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และ 2) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล 
ท่ีส่งผลต่อความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมือง
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีเลือกใช้ คือ ผู้สูงอายุในพื้นท่ี
เทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จ านวน 232 คน โดยมีสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
ได้แก่ ประกอบด้วย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  T-test และ ANOVA 

ผลการศึกษาพบว่า 1) ด้านสุขอนามัยผู้สูงอายุต้องการให้มีบริการตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ฟรี ตามแต่ละชุมชนท่ีมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ ด้านการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการด้าน
สวัสดิการผู้สูงอายุ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เพราะผู้สูงอายุต้องการได้รับการฝึกอบรม ด้านการหา
รายได้ท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้สูงอายุ เพื่อผ่อนเบาภาระค่าใช้จ่ายของลูกหลาน ด้านท่ีอยู่อาศัยพบว่า
ผู้สูงอายุต้องการให้รัฐจัดสวัสดิการสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุประเภทไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น การจัดบริการ
ซ่อมแซมบ้านพักผู้สูงอายุการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมภายในบ้าน ด้านการมีงานท า มีรายได้  
และสวัสดิการแรงงานพบว่าผู้สูงอายุต้องการให้มีสถานท่ีจ าหน่ายสินค้าท่ีผู้สูงอายุผลิตขึ้น และ
ต้องการให้รัฐบาลเพิ่มจ านวนเงินเบ้ียเล้ียงยังชีพผู้สูงอายุ ด้านความม่ันคงทางรายได้พบว่า ผู้สูงอายุ
ต้องการให้ส่งเสริมการจ้างงานหลังเกษียณท่ีสอดคล้องตามศักยภาพ และต้องการให้มีการจ่ายเงินเบี้ย
เล้ียงยังชีพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง ด้านนันทนาการพบว่า ผู้สูงอายุต้องการให้มีการส่งเสริมสมาชิกใน
ครอบครัวให้มีศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุ และต้องการให้มีการจัดเครื่องอุปโภคบริโภคส าหรับ
ผู้สูงอายุท่ียากจนและด้อยโอกาส และต้องการถ่ายทอดภูมิปัญญาภายในท้องถิ่นให้กับเยาว์ชนรุ่นหลัง
ได้รับทราบ เพื่อให้ผู้สูงได้รับการนันทนาการตามช่วงอายุวัยของตนเอง และด้านบริการสังคมท่ัวไป
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