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ความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในพ้ืนที่เทศบาลต าบลกะรน 
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บทคัดย่อ 
 

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 านวนเงินเบี้ยเล้ียงยังชีพผู้สูงอายุ ด้านความมั่นคงทางรายได้พบว่า ผู้สูงอายุ
ต้องการให้ส่งเสริมการจ้างงานหลังเกษียณท่ีสอดคล้องตามศักยภาพ และต้องการให้มีการจ่ายเงินเบี้ย
เล้ียงยังชีพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง ด้านนันทนาการพบว่า ผู้สูงอายุต้องการให้มีการส่งเสริมสมาชิกใน
ครอบครัวให้มีศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุ และต้องการให้มีการจัดเครื่องอุปโภคบริโภคส าหรับ
ผู้สูงอายุท่ียากจนและด้อยโอกาส และต้องการถ่ายทอดภูมิปัญญาภายในท้องถิ่นให้กับเยาว์ชนรุ่นหลัง
ได้รับทราบ เพื่อให้ผู้สูงได้รับการนันทนาการตามช่วงอายุวัยของตนเอง และด้านบริการสังคมท่ัวไป

                                                             
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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พบว่า ผู้สูงอายุต้องการให้มีการให้ค าปรึกษาและแนะแนวทางแก้ปัญหาการด าเนินชีวิตส าหรับ
ผู้สูงอายุ รวมถึงการจัดสถานท่ีสาธารณะมีบริการห้องน้ าเฉพาะส าหรับผู้สูงอายุ และให้มีเงินช่วยเหลือ
ในการจัดการศพและฌาปนกิจศพส าหรับผู้สูงอายุที่ยากจน และ 2) ปัจจัยส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อ
ความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัด
ภูเก็ต ได้แก่ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน อาจเป็นเพราะในช่วงอายุท่ีแตกต่างกัน
โดยเฉพาะช่วง 60 - 70 ปี ยังมีความต้องการสวัสดิการมีงานท า มีรายได้และสวัสดิการแรงงาน และ
ความมั่นคงทางรายได้อยู่เนื่องจากยังคิดว่าตนเองนั้นยังมีความแข็งแรงทางร่างกายจึงมีความต้องการ
ท่ีจะยังท างานอยู่ นอกจากนั้นยังพบว่าสถานภาพสมรส ยังมีความต้องการสวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัย 
และความมั่นคงทางรายได้ ส่วนอาชีพพบว่าอาชีพค้าขาย ต้องการสวัสดิการด้านนันทนาการ และ
รายได้เฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 3,000 บาท ยังมีความต้องการด้านสุขอนามัย และบริการสังคมท่ัวไป 
 
ค าส าคัญ: ความต้องการด้านสวัสดิการสังคม 
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พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีสัดส่วนผู้สูงอายุ 12 ล้านคน คิดเป็นรอยละ 18 
ในขณะเดียวกันประชากรวัยแรงงาน มีแนวโน้มลดลงจาก 43.26 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 65 ของ
ประชากรท้ังหมด ท าให้เห็นได้ว่าอัตราส่วนของวัยแรงงานต่อผู้สูงอายุลดลงอย่างต่อเนื่องอีกท้ังยัง
พบว่า มีวัยแรงงาน 3.6 คนต่อผู้สูงอายุ 1 คน ลดลงเหลือวัยแรงงาน 1.8 คน  ส่งผลให้อัตราส่วนพึ่งพิง
ของผู้สูงอายุต่อวัยแรงงานเพิ่มขึ้นจาก 27.7 ต่อวัยแรงงาน 100 คน (รัชดา ธนาดิเรก, 2564) จึงกล่าว
ได้ว่าประเทศไทยก าลังเป็นสังคมสูงอายุ แม้ภาครัฐตระหนักและเห็นความส าคัญการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างทางประชากรเป็นสังคมสูงวัย ซึ่งเห็นได้จากนโยบาย แผนงาน กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง แต่จาก
การเปล่ียนแปลงท่ีค่อนข้างเร็วหากเปรียบเทียบกับประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ท าให้ยังไม่มีความพร้อมเชิง
นโยบาย โดยเฉพาะผู้สูงอายุท่ีอยู่ในภาวะพึ่งพิงยังขาดความชัดเจน ในขณะท่ีผู้สูงอายุท่ีอยู่ในภาวะ
พึ่งพิงมีแนวโน้มท่ีเพิ่มขึ้น ซึ่งมีสาเหตุจากการเจ็บป่วยและ/หรือมีอายุมาก  อีกท้ังผู้สูงอายุเป็นกลุ่ม
ประชากรท่ีมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อเปรียบเทียบกับประชากรในกลุ่มวัยอื่น โดยองค์การอนามัย
โลกได้คาดการณ์ไว้ว่า ภายในปี 2593 ประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มข้ึนเป็นสองเท่าของ จ านวนผู้สูงอายุ
ในปัจจุบัน เช่นเดียวกับสถานการณ์ในประเทศไทยท่ีมีอัตราการเพิ่มสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และภายในปี 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” (มูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ, 2562) 

จากการท่ีประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์จึงท าให้พบเห็นผู้สูงอายุ จ านวน
มากมีการเปล่ียนแปลงของภาวะสุขภาพท่ีเส่ือมลงตามวัย มีการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง มีข้อจ ากัด
ในการประกอบกิจวัตรประจ าวัน ต้องการได้รับการช่วยเหลือดูแล ส่วนหนึ่งมีภาวะทุพพลภาพ และ
การเปล่ียนแปลงในบทบาทหน้าท่ี เนื่องด้วยการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย ท าให้ผู้สูงอายุไม่ไ ด้ท างาน
นอกบ้าน ส่วนใหญ่มักถูกทอดท้ิง ไม่มีผู้ดูแล เนื่องจากบุตรหลาน เป็นต้องออกไปท างานนอกบ้านเพื่อ
หารายได้ เหล่านี้ล้วนท าให้ผู้สูงอายุต้องอยู่ในภาวะพึ่งพิง ผู้สูงอายุท่ีอยู่ในภาวะพึ่งพิง จึงเป็นผู้ท่ีไม่
สามารถด ารงชีวิตได้ อย่างเป็นอิสระและอาจมีคุณภาพชีวิตท่ีไม่พึงประสงค์ จ าเป็นต้องได้รับการดูแล
อย่างต่อเนื่อง มีข้อจ ากัดในดูแลสุขภาพอย่างมากและมีความต้องการการพึ่งพาจากผู้ดูแลในระดับสูง
การพึ่งพาอาจประกอบไปด้วยการพึ่งพาด้านการดูแล การเงิน และด้านจิตใจ (มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาผู้สูงอายุ, 2562) แม้ว่าภาครัฐส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น รวมท้ังชุมชนบางแห่งเริ่มบริการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาวในครอบครัวและชุมชน เช่น มีอาสาสมัครผู้สูงอายุหรือเพื่อนผู้สูงอายุท่ียังแข็งแรงไป
เยี่ยมเยียนช่วยเหลือ มีพยาบาลจากหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิเข้าไปดูแลผู้สูงอายุที่ทุพพลภาพ
หรือท่ีลุกจากเตียงไม่ได้ แต่ก็มีปัญหาการด าเนินงานยังไม่เป็นระบบท่ีเหมาะสม ยังขาดการบูรณาการ 
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พบว่า ผู้สูงอายุต้องการให้มีการให้ค าปรึกษาและแนะแนวทางแก้ปัญหาการด าเนินชีวิตส าหรับ
ผู้สูงอายุ รวมถึงการจัดสถานท่ีสาธารณะมีบริการห้องน้ าเฉพาะส าหรับผู้สูงอายุ และให้มีเงินช่วยเหลือ
ในการจัดการศพและฌาปนกิจศพส าหรับผู้สูงอายุที่ยากจน และ 2) ปัจจัยส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อ
ความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัด
ภูเก็ต ได้แก่ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน อาจเป็นเพราะในช่วงอายุท่ีแตกต่างกัน
โดยเฉพาะช่วง 60 - 70 ปี ยังมีความต้องการสวัสดิการมีงานท า มีรายได้และสวัสดิการแรงงาน และ
ความมั่นคงทางรายได้อยู่เนื่องจากยังคิดว่าตนเองนั้นยังมีความแข็งแรงทางร่างกายจึงมีความต้องการ
ท่ีจะยังท างานอยู่ นอกจากนั้นยังพบว่าสถานภาพสมรส ยังมีความต้องการสวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัย 
และความมั่นคงทางรายได้ ส่วนอาชีพพบว่าอาชีพค้าขาย ต้องการสวัสดิการด้านนันทนาการ และ
รายได้เฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 3,000 บาท ยังมีความต้องการด้านสุขอนามัย และบริการสังคมท่ัวไป 
 
ค าส าคัญ: ความต้องการด้านสวัสดิการสังคม 
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บทน า 
 

พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีสัดส่วนผู้สูงอายุ 12 ล้านคน คิดเป็นรอยละ 18 
ในขณะเดียวกันประชากรวัยแรงงาน มีแนวโน้มลดลงจาก 43.26 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 65 ของ
ประชากรท้ังหมด ท าให้เห็นได้ว่าอัตราส่วนของวัยแรงงานต่อผู้สูงอายุลดลงอย่างต่อเนื่องอีกท้ังยัง
พบว่า มีวัยแรงงาน 3.6 คนต่อผู้สูงอายุ 1 คน ลดลงเหลือวัยแรงงาน 1.8 คน  ส่งผลให้อัตราส่วนพึ่งพิง
ของผู้สูงอายุต่อวัยแรงงานเพิ่มขึ้นจาก 27.7 ต่อวัยแรงงาน 100 คน (รัชดา ธนาดิเรก, 2564) จึงกล่าว
ได้ว่าประเทศไทยก าลังเป็นสังคมสูงอายุ แม้ภาครัฐตระหนักและเห็นความส าคัญการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างทางประชากรเป็นสังคมสูงวัย ซึ่งเห็นได้จากนโยบาย แผนงาน กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง แต่จาก
การเปล่ียนแปลงท่ีค่อนข้างเร็วหากเปรียบเทียบกับประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ท าให้ยังไม่มีความพร้อมเชิง
นโยบาย โดยเฉพาะผู้สูงอายุท่ีอยู่ในภาวะพึ่งพิงยังขาดความชัดเจน ในขณะท่ีผู้สูงอายุท่ีอยู่ในภาวะ
พึ่งพิงมีแนวโน้มท่ีเพิ่มขึ้น ซึ่งมีสาเหตุจากการเจ็บป่วยและ/หรือมีอายุมาก  อีกท้ังผู้สูงอายุเป็นกลุ่ม
ประชากรท่ีมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อเปรียบเทียบกับประชากรในกลุ่มวัยอื่น โดยองค์การอนามัย
โลกได้คาดการณ์ไว้ว่า ภายในปี 2593 ประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มข้ึนเป็นสองเท่าของ จ านวนผู้สูงอายุ
ในปัจจุบัน เช่นเดียวกับสถานการณ์ในประเทศไทยท่ีมีอัตราการเพิ่มสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และภายในปี 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” (มูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ, 2562) 

จากการท่ีประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์จึงท าให้พบเห็นผู้สูงอายุ จ านวน
มากมีการเปล่ียนแปลงของภาวะสุขภาพท่ีเส่ือมลงตามวัย มีการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง มีข้อจ ากัด
ในการประกอบกิจวัตรประจ าวัน ต้องการได้รับการช่วยเหลือดูแล ส่วนหนึ่งมีภาวะทุพพลภาพ และ
การเปล่ียนแปลงในบทบาทหน้าท่ี เนื่องด้วยการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย ท าให้ผู้สูงอายุไม่ไ ด้ท างาน
นอกบ้าน ส่วนใหญ่มักถูกทอดท้ิง ไม่มีผู้ดูแล เนื่องจากบุตรหลาน เป็นต้องออกไปท างานนอกบ้านเพื่อ
หารายได้ เหล่านี้ล้วนท าให้ผู้สูงอายุต้องอยู่ในภาวะพึ่งพิง ผู้สูงอายุท่ีอยู่ในภาวะพึ่งพิง จึงเป็นผู้ท่ีไม่
สามารถด ารงชีวิตได้ อย่างเป็นอิสระและอาจมีคุณภาพชีวิตท่ีไม่พึงประสงค์ จ าเป็นต้องได้รับการดูแล
อย่างต่อเนื่อง มีข้อจ ากัดในดูแลสุขภาพอย่างมากและมีความต้องการการพึ่งพาจากผู้ดูแลในระดับสูง
การพึ่งพาอาจประกอบไปด้วยการพึ่งพาด้านการดูแล การเงิน และด้านจิตใจ (มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาผู้สูงอายุ, 2562) แม้ว่าภาครัฐส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น รวมท้ังชุมชนบางแห่งเริ่มบริการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาวในครอบครัวและชุมชน เช่น มีอาสาสมัครผู้สูงอายุหรือเพื่อนผู้สูงอายุท่ียังแข็งแรงไป
เยี่ยมเยียนช่วยเหลือ มีพยาบาลจากหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิเข้าไปดูแลผู้สูงอายุที่ทุพพลภาพ
หรือท่ีลุกจากเตียงไม่ได้ แต่ก็มีปัญหาการด าเนินงานยังไม่เป็นระบบท่ีเหมาะสม ยังขาดการบูรณาการ 
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การดูแลด้านสุขภาพและสังคม บุคลากรไม่เพียงพอ ผู้ดูแลขาดความรู้ในการดูแลและขาดระบบ
สนับสนุนท่ีชัดเจน โดยเฉพาะปัญหาผู้สูงอายุไทยท่ีต้องเผชิญในอนาคตคือ การขาดผู้ดูแล อันเป็นผล
มาจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างครอบครัว สังคม เศรษฐกิจ การย้ายถ่ินไปหางานท าท่ีอื่นของสมาชิก
วัยแรงงาน ท าให้ผู้สูงอายุในชนบทจ านวนไม่น้อยถูกทอดทิ้ง ต้องช่วยตัวเองมากกว่าที่ควรจะเป็น  
ท าให้ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ต้องพึ่งพาผู้อื่นและจ าเป็นต้องมีผู้ดูแล (Caregiver) ซึ่งพบว่าผู้ดูแล
ส่วนใหญ่ร้อยละ 70 - 80 เป็นสมาชิกของครอบครัว เช่น คู่สมรส บุตร ญาติพี่น้อง (ปิติพร สิริทิพากร, 
2555) เข้ามาดูแลช่วยเหลือท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม เป็นระยะเวลาท่ียาวนานและ
ต่อเนื่อง ส่งผลต่อผู้ดูแลท้ังทางด้านร่างกาย ร่างกายทรุดโทรม เหนื่อยล้า ด้ านจิตใจ ผู้ดูแลมี
ความเครียดและวิตกกังวล ส่วนด้านสังคมและเศรษฐกิจ ท าให้ผู้ดูแลมีเวลาส่วนตัวลดลง รายได้ไม่
เพียงพอรวมทั้งต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (นงนุช เพ็ชรร่วง, ปนัดดา ปริยทฤฆ 
และวิโรจน์ ทองเกล้ียง, 2556)  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะท าการศึกษา “ความต้องการด้านสวัสดิการ
สังคมของผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต” เพื่อท่ีหน่วยงานหรือ
องค์กรชุมชนท่ีเกี่ยวข้องจะได้น าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางสร้างเสริมสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุให้มี
ศักยภาพท่ีดีขึ้น สามารถเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนและปรับปรุงการด าเนินชีวิตกับผู้สูงอายุให้
ด ารงชีวิตท่ีเหลืออยู่ให้เป็นสุขต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1)  เพื่อศึกษาความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน 
อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

2)  เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ท่ีส่งผลต่อความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุใน
พื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
 

วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเรื่อง “ความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาล
ต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research 
Methodology) ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการวิเคราะห์

349 
 

ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และน าเสนอรายงานในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
โดยก าหนดตัวแปรในการศึกษาประกอบด้วย 

ตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน     

ตัวแปรตาม ได้แก่ ความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลต าบล
กะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย ด้านสุขอนามัย ด้านการศึกษา ด้านท่ีอยู่อาศัย 
ด้านการมีงานท า มีรายได้และสวัสดิการแรงงาน ด้านความมั่นคงทางรายได้ ด้านนันทนาการ ด้าน
บริการสังคมท่ัวไป 

สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาดังภาพท่ี 1 
 

      ตัวแปรต้น               ตัวแปรตาม 

 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ 
1)  ผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จ านวน 551 คน 

(ส านักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลกะรน, 2564) 

ความต้องการด้านสวัสดิการสังคม
ของผู้สูงอายุในพืน้ที่เทศบาล 
ต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต  

จังหวัดภูเก็ต 
- ด้านสุขอนามัย  
- ด้านการศึกษา  
- ด้านท่ีอยู่อาศัย  
- ด้านการมีงานท า มีรายได้และ
สวัสดิการแรงงาน  
- ด้านความมั่นคงทางรายได้  
- ด้านนันทนาการ   
- ด้านบริการสังคมทั่วไป 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ  
- ระดับการศึกษา  
- สถานภาพสมรส  
- อาชีพ  
- รายได้เฉล่ียต่อเดือน  
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การดูแลด้านสุขภาพและสังคม บุคลากรไม่เพียงพอ ผู้ดูแลขาดความรู้ในการดูแลและขาดระบบ
สนับสนุนท่ีชัดเจน โดยเฉพาะปัญหาผู้สูงอายุไทยท่ีต้องเผชิญในอนาคตคือ การขาดผู้ดูแล อันเป็นผล
มาจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างครอบครัว สังคม เศรษฐกิจ การย้ายถ่ินไปหางานท าท่ีอื่นของสมาชิก
วัยแรงงาน ท าให้ผู้สูงอายุในชนบทจ านวนไม่น้อยถูกทอดทิ้ง ต้องช่วยตัวเองมากกว่าที่ควรจะเป็น  
ท าให้ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ต้องพึ่งพาผู้อื่นและจ าเป็นต้องมีผู้ดูแล (Caregiver) ซึ่งพบว่าผู้ดูแล
ส่วนใหญ่ร้อยละ 70 - 80 เป็นสมาชิกของครอบครัว เช่น คู่สมรส บุตร ญาติพี่น้อง (ปิติพร สิริทิพากร, 
2555) เข้ามาดูแลช่วยเหลือท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม เป็นระยะเวลาท่ียาวนานและ
ต่อเนื่อง ส่งผลต่อผู้ดูแลท้ังทางด้านร่างกาย ร่างกายทรุดโทรม เหนื่อยล้า ด้ านจิตใจ ผู้ดูแลมี
ความเครียดและวิตกกังวล ส่วนด้านสังคมและเศรษฐกิจ ท าให้ผู้ดูแลมีเวลาส่วนตัวลดลง รายได้ไม่
เพียงพอรวมทั้งต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (นงนุช เพ็ชรร่วง, ปนัดดา ปริยทฤฆ 
และวิโรจน์ ทองเกล้ียง, 2556)  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะท าการศึกษา “ความต้องการด้านสวัสดิการ
สังคมของผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต” เพื่อท่ีหน่วยงานหรือ
องค์กรชุมชนท่ีเกี่ยวข้องจะได้น าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางสร้างเสริมสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุให้มี
ศักยภาพท่ีดีขึ้น สามารถเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนและปรับปรุงการด าเนินชีวิตกับผู้สูงอายุให้
ด ารงชีวิตท่ีเหลืออยู่ให้เป็นสุขต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1)  เพื่อศึกษาความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน 
อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

2)  เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ท่ีส่งผลต่อความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุใน
พื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
 

วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเรื่อง “ความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาล
ต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research 
Methodology) ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการวิเคราะห์
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สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาดังภาพท่ี 1 
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ของผู้สูงอายุในพืน้ที่เทศบาล 
ต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต  
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2)  กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
ตามสูตรการค านวณประชากรของยามาเน่ (Yamane, 1967) ท่ีระดับความเช่ือมั่นประมาณ 95 % 
ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตัวอย่างท่ี ระดับ .05  (บุญชม ศรีสะอาด, 2560) ดังนั้น จากการค านวณ
จะได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 232 ราย 
 

ผลการศึกษา 
 

1)  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 พบว่า ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน 

อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต มีจ านวน 232 ตัวอย่าง จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ อาชีพ  และรายได้ต่อเดือน ได้ดังนี้ 

 เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 
69.8 และเพศชาย จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 30.2 

 อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 66-70 ปี จ านวน 99 คน คิดเป็น
ร้อยละ 42.7 รองลงมา 71-75 ปี จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 19.4 และ 60-65 ปี จ านวน 41 คน 
คิดเป็นร้อยละ 17.7 

 ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษา ประถมศึกษา
จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 56.0 รองลงมา ไม่ได้เรียนหนังสือ จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.4 และ มัธยมศึกษา จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6 

 สถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ สถานภาพสมรส จ านวน 116 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50.0 รองลงมา โสด จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 31.9 และหม้าย/หย่าร้าง จ านวน 42 คน 
คิดเป็นร้อยละ 18.1 

 อาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไม่ได้ประกอบอาชีพ จ านวน 136 คน คิดเป็น
ร้อยละ 58.6 รองลงมา รับจ้าง จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 18.1 และเกษตรกรรม จ านวน 36 คน 
คิดเป็นร้อยละ 15.5 

 รายได้ต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้ต่อเดือน 3,000-5,000 
บาท จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 42.7 รองลงมา น้อยกว่า 3,000 บาท จ านวน 57 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.6 และ 5,001-7,000 บาท จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 
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2)  ความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลต าบลกะรน อ าเภอ
เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
 
ตารางที่ 1  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการด้านสวัสดิการสังคม

ของผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ด้านสุขอนามัย 
 

ด้านสุขอนามัย �̅�𝑥 S.D. แปลผล 
1. ต้องการได้รับการเย่ียมบ้านเพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าการดูแล
สุขภาพโดยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 

3.61 0.87 มาก 

2. ต้องการให้สถานบริการของรัฐ มีการจัดบริหารให้ส่งเครื่องอุปโภค
บริโภค ถึงท่ีบ้านในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 

3.55 0.89 มาก 

3. ต้องการให้มีการจัดบริการการแพทย์ทางเลือกในการดูแลสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ เช่น การแพทย์แผนไทย การได้รับวัคซีนอย่างท่ัวถึงเพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 

3.66 0.83 มาก 

4. ต้องการให้มีบริการตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ฟรี ตามแต่ละ
ชุมชนท่ีมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ 

3.83 0.72 มาก 

5. ต้องการให้มีการจัดบริการรับ-ส่งผู้สูงอายุ จากบ้านไปยัง
สถานพยาบาล 

3.50 0.87 มาก 

6. ต้องการให้มีโรงพยาบาลรองรับผู้สูงอายุอย่างเพียงพอเมื่อเกิด
สถานการณ์ฉุกเฉิน จากการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

3.42 0.82 มาก 

7. ต้องการได้รับความสะดวกโดยมีสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน 3.44 0.87 มาก 
8. ต้องการได้รับความสะดวกโดยมีช่องทางพิเศษส าหรับผู้สูงอายุใน
สถานพยาบาล  

3.74 0.69 มาก 

9. ต้องการให้มีกิจกรรมส่งเสริมโภชนาการ เช่น การให้ความรู้
เกี่ยวกับการรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายของผู้สูงอายุ 

3.61 0.72 มาก 

รวม 3.59 0.81 มาก 
 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับ ความต้องการด้าน
สวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  ด้าน
สุขอนามัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.59 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ต้องการ
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2)  กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
ตามสูตรการค านวณประชากรของยามาเน่ (Yamane, 1967) ท่ีระดับความเช่ือมั่นประมาณ 95 % 
ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตัวอย่างท่ี ระดับ .05  (บุญชม ศรีสะอาด, 2560) ดังนั้น จากการค านวณ
จะได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 232 ราย 
 

ผลการศึกษา 
 

1)  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 พบว่า ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน 

อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต มีจ านวน 232 ตัวอย่าง จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ อาชีพ  และรายได้ต่อเดือน ได้ดังนี้ 

 เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 
69.8 และเพศชาย จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 30.2 

 อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 66-70 ปี จ านวน 99 คน คิดเป็น
ร้อยละ 42.7 รองลงมา 71-75 ปี จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 19.4 และ 60-65 ปี จ านวน 41 คน 
คิดเป็นร้อยละ 17.7 

 ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษา ประถมศึกษา
จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 56.0 รองลงมา ไม่ได้เรียนหนังสือ จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.4 และ มัธยมศึกษา จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6 

 สถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ สถานภาพสมรส จ านวน 116 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50.0 รองลงมา โสด จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 31.9 และหม้าย/หย่าร้าง จ านวน 42 คน 
คิดเป็นร้อยละ 18.1 

 อาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไม่ได้ประกอบอาชีพ จ านวน 136 คน คิดเป็น
ร้อยละ 58.6 รองลงมา รับจ้าง จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 18.1 และเกษตรกรรม จ านวน 36 คน 
คิดเป็นร้อยละ 15.5 

 รายได้ต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้ต่อเดือน 3,000-5,000 
บาท จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 42.7 รองลงมา น้อยกว่า 3,000 บาท จ านวน 57 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.6 และ 5,001-7,000 บาท จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 
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2)  ความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลต าบลกะรน อ าเภอ
เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
 
ตารางที่ 1  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการด้านสวัสดิการสังคม

ของผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ด้านสุขอนามัย 
 

ด้านสุขอนามัย �̅�𝑥 S.D. แปลผล 
1. ต้องการได้รับการเย่ียมบ้านเพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าการดูแล
สุขภาพโดยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 

3.61 0.87 มาก 

2. ต้องการให้สถานบริการของรัฐ มีการจัดบริหารให้ส่งเครื่องอุปโภค
บริโภค ถึงท่ีบ้านในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 

3.55 0.89 มาก 

3. ต้องการให้มีการจัดบริการการแพทย์ทางเลือกในการดูแลสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ เช่น การแพทย์แผนไทย การได้รับวัคซีนอย่างท่ัวถึงเพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 

3.66 0.83 มาก 

4. ต้องการให้มีบริการตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ฟรี ตามแต่ละ
ชุมชนท่ีมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ 

3.83 0.72 มาก 

5. ต้องการให้มีการจัดบริการรับ-ส่งผู้สูงอายุ จากบ้านไปยัง
สถานพยาบาล 

3.50 0.87 มาก 

6. ต้องการให้มีโรงพยาบาลรองรับผู้สูงอายุอย่างเพียงพอเมื่อเกิด
สถานการณ์ฉุกเฉิน จากการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

3.42 0.82 มาก 

7. ต้องการได้รับความสะดวกโดยมีสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน 3.44 0.87 มาก 
8. ต้องการได้รับความสะดวกโดยมีช่องทางพิเศษส าหรับผู้สูงอายุใน
สถานพยาบาล  

3.74 0.69 มาก 

9. ต้องการให้มีกิจกรรมส่งเสริมโภชนาการ เช่น การให้ความรู้
เกี่ยวกับการรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายของผู้สูงอายุ 

3.61 0.72 มาก 

รวม 3.59 0.81 มาก 
 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความต้องการด้าน
สวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  ด้าน
สุขอนามัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.59 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ต้องการ
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ให้มบีริการตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ฟรี ตามแต่ละชุมชนท่ีมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ อยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.83 รองลงมา ต้องการได้รับความสะดวกโดยมีช่องทางพิเศษส าหรับผู้สูงอายุใน
สถานพยาบาล อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.74 และต้องการให้มีการจัดบริการการแพทย์
ทางเลือกในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ เช่น การแพทย์แผนไทย การได้รับวัคซีนอย่างท่ัวถึงเพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.66 
 
ตารางที ่2  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมลูเกี่ยวกับความต้องการด้านสวัสดิการสังคม

ของผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ด้านการศึกษา 
 

ด้านการศึกษา �̅�𝑥 S.D. แปลผล 
10. ต้องการได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพตนเอง
ของผู้สูงอายุ 

3.70 0.79 มาก 

11. ต้องการให้มีการจัดรายการวิทยุชุมชน การเข้าถึงบริการข้อมูล
ข่าวสารโดยใช้โทรทัศน์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ 

3.56 0.77 มาก 

12. ต้องการได้รับการฝึกอบรม ด้านการหารายได้ท่ีเหมาะสมกับวัย
ของผู้สูงอายุ 

3.74 0.62 มาก 

13. ต้องการให้สังคม ชุมชนมีการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้แสดง
ความสามารถของตนเองในโอกาสต่างๆ 

3.69 0.59 มาก 

14. ต้องการการพัฒนาทักษะการชีวิตให้สามารถใช้ชีวิตสูงอายุได้
อย่างมีความสุข 

3.66 0.59 มาก 

15. ต้องการเรียนรู้จากศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน เช่น เศรษฐกิจ
พอเพียงการเกษตรอินทรีย ์

3.65 0.63 มาก 

16. ต้องการความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์และกฎหมายของผู้สูงอายุ 3.61 0.65 มาก 
รวม 3.66 0.66 มาก 

 
จากตารางท่ี 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการด้านสวัสดิการ

สังคมของผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ด้านการศึกษา โดยรวม
อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.66 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ต้องการได้รับการฝึกอบรม 
ด้านการหารายได้ท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.74 รองลงมา  
ต้องการได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก 
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มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.70 และต้องการการพัฒนาทักษะการชีวิตให้สามารถใช้ชีวิตสูงอายุได้อย่างมี
ความสุข อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.66 
 
ตารางที่ 3  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการด้านสวัสดิการสังคม

ของผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ด้านท่ีอยู่อาศัย 
 

ด้านที่อยู่อาศัย �̅�𝑥 S.D. แปลผล 
17. ต้องการให้มีการจัดบริการซ่อมแซมบ้านพักผู้สูงอายุการจัด
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมภายในบ้าน เช่น ราวยึดเกาะ ห้องน้ าทาง
ลาด 

3.69 0.63 มาก 

18. ต้องการให้มีการจัดบริการบ้านพักฉุกเฉินกรณีท่ีมีปัญหาไม่มีท่ีอยู่
ส าหรับผู้สูงอายุ 

3.69 0.64 มาก 

19. ต้องการให้มีการจัดบริการครอบครัวอุปการะส าหรับผู้สูงอายุท่ี
อยู่คนเดียว ไร้ท่ีพึ่ง 

3.66 0.68 มาก 

20. ต้องการให้มีการจัดต้ังสถานสงเคราะห์คนชราในระดับต าบล 3.50 0.79 มาก 
21. ต้องการให้รัฐจัดสวัสดิการสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุประเภทไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

3.77 0.99 มาก 

22. ต้องการไฟฟ้าสว่างในครัวเรือน หรือในชุมชน 
เพื่อการด ารงชีวิต 

3.66 0.98 มาก 

รวม 3.66 0.79 มาก 
  

จากตารางท่ี 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการด้านสวัสดิการ
สังคมของผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  ด้านท่ีอยู่อาศัย 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.66 เม่ือจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ต้องการให้รัฐจัด
สวัสดิการสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุประเภทไม่มีค่าใช้จ่าย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.77 
รองลงมา ต้องการให้มีการจัดบริการซ่อมแซมบ้านพักผู้สูงอายุการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม
ภายในบ้าน เช่น ราวยึดเกาะ ห้องน้ าทางลาด และต้องการให้มีการจัดบริการบ้านพักฉุกเฉินกรณีท่ีมี
ปัญหาไม่มีท่ีอยู่ส าหรับผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.69 และต้องการให้มีการจัดบริการ
ครอบครัวอุปการะส าหรับผู้สูงอายุท่ีอยู่คนเดียว ไร้ท่ีพึ่ง และต้องการไฟฟ้าสว่างในครัวเรือน หรือใน
ชุมชนเพื่อการด ารงชีวิต อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.66 
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ให้มบีริการตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ฟรี ตามแต่ละชุมชนท่ีมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ อยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.83 รองลงมา ต้องการได้รับความสะดวกโดยมีช่องทางพิเศษส าหรับผู้สูงอายุใน
สถานพยาบาล อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.74 และต้องการให้มีการจัดบริการการแพทย์
ทางเลือกในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ เช่น การแพทย์แผนไทย การได้รับวัคซีนอย่างท่ัวถึงเพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.66 
 
ตารางที ่2  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมลูเกี่ยวกับความต้องการด้านสวัสดิการสังคม

ของผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ด้านการศึกษา 
 

ด้านการศึกษา �̅�𝑥 S.D. แปลผล 
10. ต้องการได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพตนเอง
ของผู้สูงอายุ 

3.70 0.79 มาก 

11. ต้องการให้มีการจัดรายการวิทยุชุมชน การเข้าถึงบริการข้อมูล
ข่าวสารโดยใช้โทรทัศน์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ 

3.56 0.77 มาก 

12. ต้องการได้รับการฝึกอบรม ด้านการหารายได้ท่ีเหมาะสมกับวัย
ของผู้สูงอายุ 

3.74 0.62 มาก 

13. ต้องการให้สังคม ชุมชนมีการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้แสดง
ความสามารถของตนเองในโอกาสต่างๆ 

3.69 0.59 มาก 

14. ต้องการการพัฒนาทักษะการชีวิตให้สามารถใช้ชีวิตสูงอายุได้
อย่างมีความสุข 

3.66 0.59 มาก 

15. ต้องการเรียนรู้จากศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน เช่น เศรษฐกิจ
พอเพียงการเกษตรอินทรีย ์

3.65 0.63 มาก 

16. ต้องการความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์และกฎหมายของผู้สูงอายุ 3.61 0.65 มาก 
รวม 3.66 0.66 มาก 

 
จากตารางท่ี 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการด้านสวัสดิการ

สังคมของผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ด้านการศึกษา โดยรวม
อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.66 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ต้องการได้รับการฝึกอบรม 
ด้านการหารายได้ท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.74 รองลงมา  
ต้องการได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก 
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มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.70 และต้องการการพัฒนาทักษะการชีวิตให้สามารถใช้ชีวิตสูงอายุได้อย่างมี
ความสุข อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.66 
 
ตารางที่ 3  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการด้านสวัสดิการสังคม

ของผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ด้านท่ีอยู่อาศัย 
 

ด้านที่อยู่อาศัย �̅�𝑥 S.D. แปลผล 
17. ต้องการให้มีการจัดบริการซ่อมแซมบ้านพักผู้สูงอายุการจัด
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมภายในบ้าน เช่น ราวยึดเกาะ ห้องน้ าทาง
ลาด 

3.69 0.63 มาก 

18. ต้องการให้มีการจัดบริการบ้านพักฉุกเฉินกรณีท่ีมีปัญหาไม่มีท่ีอยู่
ส าหรับผู้สูงอายุ 

3.69 0.64 มาก 

19. ต้องการให้มีการจัดบริการครอบครัวอุปการะส าหรับผู้สูงอายุท่ี
อยู่คนเดียว ไร้ท่ีพึ่ง 

3.66 0.68 มาก 

20. ต้องการให้มีการจัดต้ังสถานสงเคราะห์คนชราในระดับต าบล 3.50 0.79 มาก 
21. ต้องการให้รัฐจัดสวัสดิการสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุประเภทไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

3.77 0.99 มาก 

22. ต้องการไฟฟ้าสว่างในครัวเรือน หรือในชุมชน 
เพื่อการด ารงชีวิต 

3.66 0.98 มาก 

รวม 3.66 0.79 มาก 
  

จากตารางท่ี 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการด้านสวัสดิการ
สังคมของผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  ด้านท่ีอยู่อาศัย 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.66 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ต้องการให้รัฐจัด
สวัสดิการสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุประเภทไม่มีค่าใช้จ่าย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.77 
รองลงมา ต้องการให้มีการจัดบริการซ่อมแซมบ้านพักผู้สูงอายุการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม
ภายในบ้าน เช่น ราวยึดเกาะ ห้องน้ าทางลาด และต้องการให้มีการจัดบริการบ้านพักฉุกเฉินกรณีท่ีมี
ปัญหาไม่มีท่ีอยู่ส าหรับผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.69 และต้องการให้มีการจัดบริการ
ครอบครัวอุปการะส าหรับผู้สูงอายุท่ีอยู่คนเดียว ไร้ท่ีพึ่ง และต้องการไฟฟ้าสว่างในครัวเรือน หรือใน
ชุมชนเพื่อการด ารงชีวิต อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.66 
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ตารางที ่4  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการด้านสวัสดิการสังคม
ของผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ด้านการมีงานท า 
มีรายได้และสวัสดิการแรงงาน 

 
ด้านการมีงานท า มีรายได้และสวัสดิการแรงงาน �̅�𝑥 S.D. แปลผล 

23. ต้องการให้มีการฝึกอาชีพท่ีสามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ 3.60 1.01 มาก 
24. ต้องการให้มีการจัดหางานท่ีเหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ 3.95 0.81 มาก 
25. ต้องการให้รัฐบาลเพิ่มจ านวนเงินเบ้ียเล้ียงยังชีพผู้สูงอายุ 3.93 0.99 มาก 
26. ต้องการให้มีสถานท่ีจ าหน่ายสินค้าท่ีผู้สูงอายุผลิตขึ้น 4.02 1.12 มาก 
27. ต้องการให้มีหน่วยงานติดต่อประสานให้แก่ผู้สูงอายุท่ีต้องการ
ท างาน 

3.72 0.77 มาก 

28. ต้องการความรู้ในการวางแผนด้านการ เงินและการออมส าหรับ
ผู้ท่ีจะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ 

3.74 0.73 มาก 

29. มีการจัดต้ังสวัสดิการแรงงานท่ีครอบคลุมต่อการคุ้มครอง
ผู้สูงอายุ 

3.83 0.74 มาก 

30. ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจัดต้ังกองทุนเพื่อ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุในระดับต าบล 

3.87 0.84 มาก 

รวม 3.83 0.88 มาก 
  

จากตารางท่ี 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการด้านสวัสดิการ
สังคมของผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  ด้านการมีงานท า 
มีรายได้และสวัสดิการแรงงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.83 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ
แล้วพบว่า ต้องการให้มีสถานท่ีจ าหน่ายสินค้าท่ีผู้สูงอายุผลิตขึ้น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.02 รองลงมา ต้องการให้มีการจัดหางานท่ีเหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.95 และต้องการให้รัฐบาลเพิ่มจ านวนเงินเบี้ยเล้ียงยังชีพผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.93 
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ตารางที่ 5  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการด้านสวัสดิการสังคม
ของผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ด้านความมั่นคง
ทางรายได้ 

 
ด้านความม่ันคงทางรายได้ �̅�𝑥 S.D. แปลผล 

31. ต้องการให้มีการจ่ายเงินเบ้ียเล้ียงยังชีพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง 3.47 0.83 มาก 
32. ต้องการให้มีการลดหย่อนภาษีเงินได้แก่บุตร ซึ่งเป็นผู้อุปการะ
เล้ียงดูผู้สูงอายุ 

3.58 0.80 มาก 

33. ต้องการให้มีการจัดต้ังกองทุนในชุมชนเพื่อให้การช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ 

3.44 0.81 มาก 

34. ต้องการให้ส่งเสริมการจ้างงานหลังเกษียณท่ีสอดคล้องตาม
ศักยภาพ 

3.59 0.86 มาก 

รวม 3.52 0.83 มาก 
 

จากตารางท่ี 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการด้านสวัสดิการ
สังคมของผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ด้านความมั่นคงทาง
รายได้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.52 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ต้องการให้
ส่งเสริมการจ้างงานหลังเกษียณท่ีสอดคล้องตามศักยภาพ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.59 
รองลงมา ต้องการให้มีการลดหย่อนภาษีเงินได้แก่บุตร ซึ่งเป็นผู้อุปการะเล้ียงดูผู้สูงอายุ อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.58 และต้องการให้มีการจ่ายเงินเบี้ยเล้ียงยังชีพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.47 
 
ตารางที่ 6  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการด้านสวัสดิการสังคม

ของผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ด้านนันทนาการ 
 

ด้านนันทนาการ �̅�𝑥 S.D. แปลผล 
35. ต้องการให้มีการส่งเสริมสมาชิกในครอบครัวให้มีศักยภาพในการ
ดูแลผู้สูงอายุ 

3.69 0.75 มาก 

36. ต้องการให้มีการจัดการศพและฌาปนกิจศพส าหรับผู้สูงอายุท่ี
ยากจน 

3.49 0.83 มาก 
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ตารางที ่4  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการด้านสวัสดิการสังคม
ของผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ด้านการมีงานท า 
มีรายได้และสวัสดิการแรงงาน 

 
ด้านการมีงานท า มีรายได้และสวัสดิการแรงงาน �̅�𝑥 S.D. แปลผล 

23. ต้องการให้มีการฝึกอาชีพท่ีสามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ 3.60 1.01 มาก 
24. ต้องการให้มีการจัดหางานท่ีเหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ 3.95 0.81 มาก 
25. ต้องการให้รัฐบาลเพิ่มจ านวนเงินเบ้ียเล้ียงยังชีพผู้สูงอายุ 3.93 0.99 มาก 
26. ต้องการให้มีสถานท่ีจ าหน่ายสินค้าท่ีผู้สูงอายุผลิตขึ้น 4.02 1.12 มาก 
27. ต้องการให้มีหน่วยงานติดต่อประสานให้แก่ผู้สูงอายุท่ีต้องการ
ท างาน 

3.72 0.77 มาก 

28. ต้องการความรู้ในการวางแผนด้านการ เงินและการออมส าหรับ
ผู้ท่ีจะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ 

3.74 0.73 มาก 

29. มีการจัดต้ังสวัสดิการแรงงานท่ีครอบคลุมต่อการคุ้มครอง
ผู้สูงอายุ 

3.83 0.74 มาก 

30. ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจัดต้ังกองทุนเพื่อ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุในระดับต าบล 

3.87 0.84 มาก 

รวม 3.83 0.88 มาก 
  

จากตารางท่ี 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการด้านสวัสดิการ
สังคมของผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  ด้านการมีงานท า 
มีรายได้และสวัสดิการแรงงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.83 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ
แล้วพบว่า ต้องการให้มีสถานท่ีจ าหน่ายสินค้าท่ีผู้สูงอายุผลิตขึ้น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.02 รองลงมา ต้องการให้มีการจัดหางานท่ีเหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.95 และต้องการให้รัฐบาลเพิ่มจ านวนเงินเบี้ยเล้ียงยังชีพผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.93 
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ตารางที่ 5  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการด้านสวัสดิการสังคม
ของผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ด้านความมั่นคง
ทางรายได้ 

 
ด้านความม่ันคงทางรายได้ �̅�𝑥 S.D. แปลผล 

31. ต้องการให้มีการจ่ายเงินเบ้ียเล้ียงยังชีพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง 3.47 0.83 มาก 
32. ต้องการให้มีการลดหย่อนภาษีเงินได้แก่บุตร ซึ่งเป็นผู้อุปการะ
เล้ียงดูผู้สูงอายุ 

3.58 0.80 มาก 

33. ต้องการให้มีการจัดต้ังกองทุนในชุมชนเพื่อให้การช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ 

3.44 0.81 มาก 

34. ต้องการให้ส่งเสริมการจ้างงานหลังเกษียณท่ีสอดคล้องตาม
ศักยภาพ 

3.59 0.86 มาก 

รวม 3.52 0.83 มาก 
 

จากตารางท่ี 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการด้านสวัสดิการ
สังคมของผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ด้านความมั่นคงทาง
รายได้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.52 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ต้องการให้
ส่งเสริมการจ้างงานหลังเกษียณท่ีสอดคล้องตามศักยภาพ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.59 
รองลงมา ต้องการให้มีการลดหย่อนภาษีเงินได้แก่บุตร ซึ่งเป็นผู้อุปการะเล้ียงดูผู้สูงอายุ อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.58 และต้องการให้มีการจ่ายเงินเบี้ยเล้ียงยังชีพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.47 
 
ตารางที่ 6  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการด้านสวัสดิการสังคม

ของผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ด้านนันทนาการ 
 

ด้านนันทนาการ �̅�𝑥 S.D. แปลผล 
35. ต้องการให้มีการส่งเสริมสมาชิกในครอบครัวให้มีศักยภาพในการ
ดูแลผู้สูงอายุ 

3.69 0.75 มาก 

36. ต้องการให้มีการจัดการศพและฌาปนกิจศพส าหรับผู้สูงอายุท่ี
ยากจน 

3.49 0.83 มาก 
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ด้านนันทนาการ �̅�𝑥 S.D. แปลผล 
37. ต้องการให้มีการจัดเครื่องอุปโภคบริโภคส าหรับผู้สูงอายุท่ี
ยากจนและด้อยโอกาส 

3.66 0.77 มาก 

38. ต้องการให้มีการจัดสถานท่ีพักผ่อนท่ีเหมาะสมปลอดภัยส าหรับ
ผู้สูงอายุ 

3.48 0.68 มาก 

39. ต้องการเชิญผู้สูงอายุให้มาช่วยเล่านิทานให้ลูกหลานในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

3.47 0.77 มาก 

40. ต้องการถ่ายทอดภูมิปัญญาภายในท้องถิ่นให้กับเยาว์ชนรุ่นหลัง
ได้รับทราบ 

3.55 0.75 มาก 

รวม 3.56 0.76 มาก 
  

จากตารางท่ี 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการด้านสวัสดิการ
สังคมของผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  ด้านนันทนาการ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.56 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ต้องการให้มีการ
ส่งเสริมสมาชิกในครอบครัวให้มีศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.69 
รองลงมา ต้องการให้มีการจัดเครื่องอุปโภคบริโภคส าหรับผู้สูงอายุท่ียากจนและด้อยโอกาส อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.66 และต้องการถ่ายทอดภูมิปัญญาภายในท้องถิ่นให้กับเยาว์ชนรุ่นหลัง
ได้รับทราบ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.55 
 
ตารางที ่7  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการด้านสวัสดิการสังคม

ของผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ด้านบริการ
สังคมท่ัวไป 

 
ด้านบริการสังคมทั่วไป �̅�𝑥 S.D. แปลผล 

41. ต้องการให้มีการเพิ่มจ านวนเงินเบ้ียยังช าระรายเดือนแก่ผู้สูงอายุ
ท่ีขาดผู้ดูแลและไม่สามารถประกอบอาชีพได้ 

3.55 0.72 มาก 

42. ต้องการให้มีการจัดเครื่องอุปโภคบริโภคส าหรับผู้สูงอายุท่ี
ยากจน ด้อยโอกาส 

3.07 1.08 มาก 

43. ต้องการให้มีเงินช่วยเหลือในการจัดการศพและฌาปนกิจศพ
ส าหรับผู้สูงอายุท่ียากจน 

3.69 0.85 มาก 
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ด้านบริการสังคมทั่วไป �̅�𝑥 S.D. แปลผล 
44. ต้องการให้มีการจัดกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มีส่วน
ร่วมช่วยดูแลให้บริการผู้สูงอายุ 

3.68 0.90 มาก 

45. ต้องการให้หน่วยงานและสถานท่ีสาธารณะมีบริการห้องน้ า
เฉพาะส าหรับผู้สูงอายุ 

3.76 0.83 มาก 

46. ต้องการให้มีการให้ค าปรึกษาและแนะแนวทางแก้ปัญหาการ
ด าเนินชีวิตส าหรับผู้สูงอายุ 

3.94 0.69 มาก 

47. ต้องการศูนย์ท่ีรับผู้สูงอายุไว้ดูแล 1-2 วันต่อสัปดาห์ 3.55 0.86 มาก 
48. การช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ีได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรม 
ถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายและการถูกทอดท้ิง 

3.49 0.81 มาก 

49. ต้องการช่องทางการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุตาม
กฎหมาย 

3.46 0.86 มาก 

รวม 3.58 0.84 มาก 
 

จากตารางท่ี 7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการด้านสวัสดิการ
สังคมของผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ด้านบริการสังคมท่ัวไป 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.58 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ต้องการให้มีการให้
ค าปรึกษาและแนะแนวทางแก้ปัญหาการด าเนินชีวิตส าหรับผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.94 รองลงมา ต้องการให้หน่วยงานและสถานท่ีสาธารณะมีบริการห้องน้ าเฉพาะส าหรับ
ผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.76 และต้องการให้มีเงินช่วยเหลือในการจัดการศพและ
ฌาปนกิจศพส าหรับผู้สูงอายุท่ียากจน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.69 
 

สรุป อภิปรายผล 
 

การศึกษาเรื่อง “ความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน 
อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต” โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความต้องการด้านสวัสดิการ
สังคมของผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 2) เพื่อศึกษาปัจจัย
ส่วนบุคคล ท่ีส่งผลต่อความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน 
อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต มีผลการสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
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ด้านนันทนาการ �̅�𝑥 S.D. แปลผล 
37. ต้องการให้มีการจัดเครื่องอุปโภคบริโภคส าหรับผู้สูงอายุท่ี
ยากจนและด้อยโอกาส 

3.66 0.77 มาก 

38. ต้องการให้มีการจัดสถานท่ีพักผ่อนท่ีเหมาะสมปลอดภัยส าหรับ
ผู้สูงอายุ 

3.48 0.68 มาก 

39. ต้องการเชิญผู้สูงอายุให้มาช่วยเล่านิทานให้ลูกหลานในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

3.47 0.77 มาก 

40. ต้องการถ่ายทอดภูมิปัญญาภายในท้องถิ่นให้กับเยาว์ชนรุ่นหลัง
ได้รับทราบ 

3.55 0.75 มาก 

รวม 3.56 0.76 มาก 
  

จากตารางท่ี 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการด้านสวัสดิการ
สังคมของผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  ด้านนันทนาการ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.56 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ต้องการให้มีการ
ส่งเสริมสมาชิกในครอบครัวให้มีศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.69 
รองลงมา ต้องการให้มีการจัดเครื่องอุปโภคบริโภคส าหรับผู้สูงอายุท่ียากจนและด้อยโอกาส อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.66 และต้องการถ่ายทอดภูมิปัญญาภายในท้องถิ่นให้กับเยาว์ชนรุ่นหลัง
ได้รับทราบ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.55 
 
ตารางที ่7  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการด้านสวัสดิการสังคม

ของผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ด้านบริการ
สังคมท่ัวไป 

 
ด้านบริการสังคมทั่วไป �̅�𝑥 S.D. แปลผล 

41. ต้องการให้มีการเพิ่มจ านวนเงินเบ้ียยังช าระรายเดือนแก่ผู้สูงอายุ
ท่ีขาดผู้ดูแลและไม่สามารถประกอบอาชีพได้ 

3.55 0.72 มาก 

42. ต้องการให้มีการจัดเครื่องอุปโภคบริโภคส าหรับผู้สูงอายุท่ี
ยากจน ด้อยโอกาส 

3.07 1.08 มาก 

43. ต้องการให้มีเงินช่วยเหลือในการจัดการศพและฌาปนกิจศพ
ส าหรับผู้สูงอายุท่ียากจน 

3.69 0.85 มาก 
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ด้านบริการสังคมทั่วไป �̅�𝑥 S.D. แปลผล 
44. ต้องการให้มีการจัดกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มีส่วน
ร่วมช่วยดูแลให้บริการผู้สูงอายุ 

3.68 0.90 มาก 

45. ต้องการให้หน่วยงานและสถานท่ีสาธารณะมีบริการห้องน้ า
เฉพาะส าหรับผู้สูงอายุ 

3.76 0.83 มาก 

46. ต้องการให้มีการให้ค าปรึกษาและแนะแนวทางแก้ปัญหาการ
ด าเนินชีวิตส าหรับผู้สูงอายุ 

3.94 0.69 มาก 

47. ต้องการศูนย์ท่ีรับผู้สูงอายุไว้ดูแล 1-2 วันต่อสัปดาห์ 3.55 0.86 มาก 
48. การช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ีได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรม 
ถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายและการถูกทอดท้ิง 

3.49 0.81 มาก 

49. ต้องการช่องทางการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุตาม
กฎหมาย 

3.46 0.86 มาก 

รวม 3.58 0.84 มาก 
 

จากตารางท่ี 7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการด้านสวัสดิการ
สังคมของผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ด้านบริการสังคมท่ัวไป 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.58 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ต้องการให้มีการให้
ค าปรึกษาและแนะแนวทางแก้ปัญหาการด าเนินชีวิตส าหรับผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.94 รองลงมา ต้องการให้หน่วยงานและสถานท่ีสาธารณะมีบริการห้องน้ าเฉพาะส าหรับ
ผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.76 และต้องการให้มีเงินช่วยเหลือในการจัดการศพและ
ฌาปนกิจศพส าหรับผู้สูงอายุท่ียากจน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.69 
 

สรุป อภิปรายผล 
 

การศึกษาเรื่อง “ความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน 
อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต” โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความต้องการด้านสวัสดิการ
สังคมของผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 2) เพื่อศึกษาปัจจัย
ส่วนบุคคล ท่ีส่งผลต่อความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน 
อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต มีผลการสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
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สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็น

เพศหญิง มีจ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 69.8 มีอายุระหว่าง 66-70 ปี จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.7 ระดับการศึกษา ประถมศึกษาจ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 56.0  สถานภาพสมรส จ านวน 
116 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 ไม่ได้ประกอบอาชีพ จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 58.6 และมีรายได้
ต่อเดือน 3,000-5,000 บาท จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 42.7 อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างนี้เป็น
กลุ่มท่ีมีความต้องการเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมือง
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อน าไปใช้ในการใช้ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากการศึกษาความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน 
อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต สามารถสรุปเป็นรายด้านได้ดังนี้ 

ด้านสุขอนามัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.59 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว
พบว่า ต้องการให้มีบริการตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ฟรี ตามแต่ละชุมชนท่ีมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.83 รองลงมา ต้องการได้รับความสะดวกโดยมีช่องทางพิเศษ
ส าหรับผู้สูงอายุในสถานพยาบาล อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.74 และต้องการให้มีการจัดบริการ
การแพทย์ทางเลือกในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ เช่น การแพทย์แผนไทย การได้รับวัคซีนอย่าง
ท่ัวถึงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.66 
เนื่องจากสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในด้านอนามัยมีความจ าเป็นต่อผู้สูงอายุเพราะเป็นการป้องกัน
อุบัติเหตุและดูแลสุขภาพอนามัยในผู้สูงอายุ จึงต้องมีการดูแลสุขภาพอนามัยในผู้สูงอายุ 

ด้านการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.66 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว
พบว่า ต้องการได้รับการฝึกอบรม ด้านการหารายได้ท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.74 รองลงมา ต้องการได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 และต้องการการพัฒนาทักษะการชีวิตให้สามารถ
ใช้ชีวิตสูงอายุได้อย่างมีความสุข อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.66 เนื่องจากการพัฒนาเป็นส่ิงมี
ความส าคัญต่อประชาชนทุกช่วงอายุ โดยรัฐต้องเร่งด าเนินการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาคนตลอด
ช่วงชีวิตและมีมาตราต่าง ๆ ให้เด็กและประชาชนทุกช่วงอายุสามารถเข้าถึงโอกาสทาง การศึกษาที่มี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น การจัดการศึกษาเพื่อประชาชนทุกคน ทุกช่วงวัย ต้ังแต่เด็กปฐมวัย วัยเรียน วัยท างาน 
และผู้สูงอายุ มีโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เพื่อให้แต่ละบุคคลได้พัฒนาตาม
ความพร้อมและความสามารถให้บรรลุขีดสูงสุด มีความสามารถ ทักษะและ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ในการด ารงชีวิตและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม 

ด้านท่ีอยู่อาศัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.66 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว
พบว่า ต้องการให้รัฐจัดสวัสดิการสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุประเภทไม่มีค่าใช้จ่าย อยู่ในระดับมาก 
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มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.77 รองลงมา ต้องการให้มีการจัดบริการซ่อมแซมบ้านพักผู้สูงอายุการจัด
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมภายในบ้าน เช่น ราวยึดเกาะ ห้องน้ าทางลาด และต้องการให้มีการจัดบริการ
บ้านพักฉุกเฉินกรณีท่ีมีปัญหาไม่มีท่ีอยู่ส าหรับผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.69 และ
ต้องการให้มีการจัดบริการครอบครัวอุปการะส าหรับผู้สูงอายุท่ีอยู่คนเดียว ไร้ท่ีพึ่ง และต้องการไฟฟ้า
สว่างในครัวเรือน หรือในชุมชนเพื่อการด ารงชีวิต อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.66 เนื่องจาก
บ้านท่ีอยู่อาศัยถือเป็นปัจจัยทางด้านความต้องการพื้นฐานของการด ารงชีวิตของมนุษย์แต่ยังไม่ได้รับ 
การประเมินและส ารวจว่ามีความปลอดภัยและสะดวกสบายหรือไม่โดยท่ีอยู่อาศัยเป็นสภาพแวดล้อม
ท่ีอยู่ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุซึ่งถือเป็นปัจจัยทางด้านความต้องการพื้นฐานของการด ารงชีวิตเนื่องจาก
ผู้สูงอายุใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในบ้านพักอาศัยของเวลาในแต่ละวันโดยอาศัยอยู่กับครอบครัวเป็นต้น 

ด้านการมีงานท า มีรายได้และสวัสดิการแรงงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.83 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ต้องการให้มีสถานท่ีจ าหน่ายสินค้าท่ีผู้สูงอายุผลิตขึ้น อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.02 รองลงมา ต้องการให้มีการจัดหางานท่ีเหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.95 และต้องการให้รัฐบาลเพิ่มจ านวนเงินเบ้ียเล้ียงยังชีพผู้สูงอายุ  
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.93 เนื่องจากการตระหนักถึงผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงทาง
โครงสร้างประชากรยังมีไม่มากนัก ท้ังการลดลงของวัยแรงงานท่ีจะส่งผลต่อการขาดแคลนแรงงาน 
ปัญหาความมั่นคงด้านรายได้ และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจากอายุท่ียืนนานขึ้น ท าให้เงินออมไม่
เพียงพอต่อการด ารงชีพ ขณะท่ีการพึ่งพิงจากบุตรหลานมีน้อยลง 

ด้านความม่ันคงทางรายได้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.52 เมื่อจ าแนกเป็น
รายข้อแล้ว พบว่า ต้องการให้ส่งเสริมการจ้างงานหลังเกษียณท่ีสอดคล้องตามศักยภาพ อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.59 รองลงมา ต้องการให้มีการลดหย่อนภาษีเงินได้แก่บุตร ซึ่งเป็นผู้อุปการะ
เล้ียงดูผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.58 และต้องการให้มีการจ่ายเงินเบี้ยเล้ียงยังชีพ
ผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.47 เนื่องจาการก้าวสู่สังคมสูงวัย ในด้าน
การเข้าถึงสิทธิ และความมั่นคงทางรายได้ของผู้สูงอายุหญิง สร้างความตระหนักให้สังคมได้ รู้ถึง
ศักยภาพและคุณค่าของผู้สูงอายุ สร้างทัศนคติท่ีดีต่อผู้สูงอายุว่าสามารถพึ่งพิงตนเองได้ เป็นพลังของ
ชุมชนด้วยการเป็นผู้ให้อย่างมีคุณค่าและมีศักด์ิศรี เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และภาคประชา
สังคมให้สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายด้านงานผู้สูงอายุในระ ดับท้องถิ่น ปรับปรุงและ
พัฒนากฎหมายท่ีสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางรายได้ คุณภาพชีวิตท่ีดี และเข้าถึงสิทธิ
พื้นฐานในการด ารงชีวิต เช่น บ านาญชราภาพ สิทธิการท างาน 

ด้านนันทนาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.56 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว 
พบว่า ต้องการให้มีการส่งเสริมสมาชิกในครอบครัวให้มีศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.69 ต้องการให้มีการจัดเครื่องอุปโภคบริโภคส าหรับผู้สูงอายุท่ียากจนและด้อย



359358 
 

สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็น

เพศหญิง มีจ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 69.8 มีอายุระหว่าง 66-70 ปี จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.7 ระดับการศึกษา ประถมศึกษาจ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 56.0  สถานภาพสมรส จ านวน 
116 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 ไม่ได้ประกอบอาชีพ จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 58.6 และมีรายได้
ต่อเดือน 3,000-5,000 บาท จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 42.7 อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างนี้เป็น
กลุ่มท่ีมีความต้องการเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมือง
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อน าไปใช้ในการใช้ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากการศึกษาความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน 
อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต สามารถสรุปเป็นรายด้านได้ดังนี้ 

ด้านสุขอนามัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.59 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว
พบว่า ต้องการให้มีบริการตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ฟรี ตามแต่ละชุมชนท่ีมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.83 รองลงมา ต้องการได้รับความสะดวกโดยมีช่องทางพิเศษ
ส าหรับผู้สูงอายุในสถานพยาบาล อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.74 และต้องการให้มีการจัดบริการ
การแพทย์ทางเลือกในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ เช่น การแพทย์แผนไทย การได้รับวัคซีนอย่าง
ท่ัวถึงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.66 
เนื่องจากสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในด้านอนามัยมีความจ าเป็นต่อผู้สูงอายุเพราะเป็นการป้องกัน
อุบัติเหตุและดูแลสุขภาพอนามัยในผู้สูงอายุ จึงต้องมีการดูแลสุขภาพอนามัยในผู้สูงอายุ 

ด้านการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.66 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว
พบว่า ต้องการได้รับการฝึกอบรม ด้านการหารายได้ท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.74 รองลงมา ต้องการได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 และต้องการการพัฒนาทักษะการชีวิตให้สามารถ
ใช้ชีวิตสูงอายุได้อย่างมีความสุข อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.66 เนื่องจากการพัฒนาเป็นส่ิงมี
ความส าคัญต่อประชาชนทุกช่วงอายุ โดยรัฐต้องเร่งด าเนินการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาคนตลอด
ช่วงชีวิตและมีมาตราต่าง ๆ ให้เด็กและประชาชนทุกช่วงอายุสามารถเข้าถึงโอกาสทาง การศึกษาที่มี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น การจัดการศึกษาเพื่อประชาชนทุกคน ทุกช่วงวัย ต้ังแต่เด็กปฐมวัย วัยเรียน วัยท างาน 
และผู้สูงอายุ มีโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เพื่อให้แต่ละบุคคลได้พัฒนาตาม
ความพร้อมและความสามารถให้บรรลุขีดสูงสุด มีความสามารถ ทักษะและ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ในการด ารงชีวิตและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม 

ด้านท่ีอยู่อาศัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.66 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว
พบว่า ต้องการให้รัฐจัดสวัสดิการสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุประเภทไม่มีค่าใช้จ่าย อยู่ในระดับมาก 
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มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.77 รองลงมา ต้องการให้มีการจัดบริการซ่อมแซมบ้านพักผู้สูงอายุการจัด
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมภายในบ้าน เช่น ราวยึดเกาะ ห้องน้ าทางลาด และต้องการให้มีการจัดบริการ
บ้านพักฉุกเฉินกรณีท่ีมีปัญหาไม่มีท่ีอยู่ส าหรับผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.69 และ
ต้องการให้มีการจัดบริการครอบครัวอุปการะส าหรับผู้สูงอายุท่ีอยู่คนเดียว ไร้ท่ีพึ่ง และต้องการไฟฟ้า
สว่างในครัวเรือน หรือในชุมชนเพื่อการด ารงชีวิต อยู่ในระดับมาก มี ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.66 เนื่องจาก
บ้านท่ีอยู่อาศัยถือเป็นปัจจัยทางด้านความต้องการพื้นฐานของการด ารงชีวิตของมนุษย์แต่ยังไม่ได้รับ 
การประเมินและส ารวจว่ามีความปลอดภัยและสะดวกสบายหรือไม่โดยท่ีอยู่อาศัยเป็นสภาพแวดล้อม
ท่ีอยู่ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุซึ่งถือเป็นปัจจัยทางด้านความต้องการพื้นฐานของการด ารงชีวิตเนื่องจาก
ผู้สูงอายุใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในบ้านพักอาศัยของเวลาในแต่ละวันโดยอาศัยอยู่กับครอบครัวเป็นต้น 

ด้านการมีงานท า มีรายได้และสวัสดิการแรงงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.83 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ต้องการให้มีสถานท่ีจ าหน่ายสินค้าท่ีผู้สูงอายุผลิตขึ้น อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.02 รองลงมา ต้องการให้มีการจัดหางานท่ีเหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.95 และต้องการให้รัฐบาลเพิ่มจ านวนเงินเบ้ียเล้ียงยังชีพผู้สูงอายุ  
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.93 เนื่องจากการตระหนักถึงผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงทาง
โครงสร้างประชากรยังมีไม่มากนัก ท้ังการลดลงของวัยแรงงานท่ีจะส่งผลต่อการขาดแคลนแรงงาน 
ปัญหาความมั่นคงด้านรายได้ และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจากอายุท่ียืนนานขึ้น ท าให้เงินออมไม่
เพียงพอต่อการด ารงชีพ ขณะท่ีการพึ่งพิงจากบุตรหลานมีน้อยลง 

ด้านความมั่นคงทางรายได้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.52 เมื่อจ าแนกเป็น
รายข้อแล้ว พบว่า ต้องการให้ส่งเสริมการจ้างงานหลังเกษียณท่ีสอดคล้องตามศักยภาพ อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.59 รองลงมา ต้องการให้มีการลดหย่อนภาษีเงินได้แก่บุตร ซึ่งเป็นผู้อุปการะ
เล้ียงดูผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.58 และต้องการให้มีการจ่ายเงินเบี้ยเล้ียงยังชีพ
ผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.47 เนื่องจาการก้าวสู่สังคมสูงวัย ในด้าน
การเข้าถึงสิทธิ และความมั่นคงทางรายได้ของผู้สูงอายุหญิง สร้างความตระหนักให้สังคมได้ รู้ถึง
ศักยภาพและคุณค่าของผู้สูงอายุ สร้างทัศนคติท่ีดีต่อผู้สูงอายุว่าสามารถพึ่งพิงตนเองได้ เป็นพลังของ
ชุมชนด้วยการเป็นผู้ให้อย่างมีคุณค่าและมีศักด์ิศรี เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และภาคประชา
สังคมให้สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายด้านงานผู้สูงอายุในระ ดับท้องถิ่น ปรับปรุงและ
พัฒนากฎหมายท่ีสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางรายได้ คุณภาพชีวิตท่ีดี และเข้าถึงสิทธิ
พื้นฐานในการด ารงชีวิต เช่น บ านาญชราภาพ สิทธิการท างาน 

ด้านนันทนาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.56 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว 
พบว่า ต้องการให้มีการส่งเสริมสมาชิกในครอบครัวให้มีศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.69 ต้องการให้มีการจัดเครื่องอุปโภคบริโภคส าหรับผู้สูงอายุท่ียากจนและด้อย
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โอกาส อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.66 และต้องการถ่ายทอดภูมิปัญญาภายในท้องถิ่นให้กับ
เยาว์ชนรุ่นหลังได้รับทราบ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.55 เนื่องจากกิจกรรมนันทนาการเป็น
กิจกรรมท่ีท าในช่วงเวลาว่าง เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญาและสังคม 
ช่วยให้ผู้สูงอายุมีความผ่อนคลาย และพัฒนาร่างกาย ให้มีความสดช่ืนและให้ผู้สูงอายุมีความต่ืนตัวอยู่
เสมอ ซึ่งกิจการเหล่านี้ลูกหลานหรือคนดูแลควรให้การสนับสนุนและเลือกกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุในแต่ละท่าน เพื่อให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และยังท าให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพท่ีดี มี
จิตใจเบิกบานและมีความแข็งแรงท้ังร่างกายและจิตใจ 

ด้านบริการสังคมท่ัวไป โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.58 เมื่อจ าแนกเป็นราย
ข้อแล้ว พบว่า ต้องการให้มีการให้ค าปรึกษาและแนะแนวทางแก้ปัญหาการด าเนินชีวิตส าหรับ
ผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.94 รองลงมา ต้องการให้หน่วยงานและสถานท่ีสาธารณะ
มีบริการห้องน้ าเฉพาะส าหรับผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.76 และต้องการให้มีเงิน
ช่วยเหลือในการจัดการศพและฌาปนกิจศพส าหรับผู้สูงอายุท่ียากจน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.69 เนื่องจากการท างานและการมีรายได้ นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และบริการทาง
สังคมท่ัวไป โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิท่ีประชาชนจะต้องได้รับ และมีส่วนร่วมในการ
จัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ การแก้ไขปัญหา การพัฒนาและการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม เพื่อ
ตอบสนองความจ าเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและพึ่งตนเองได้ท่ัวถึง เหมาะสม 
เป็นธรรม และให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

จากการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่าง ส่งผลต่อความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของ

ผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต แตกต่างกัน 
1) ผู้สูงอายุท่ีมี เพศ ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ

ในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ไม่แตกต่างกัน 
2)  ผู้สูงอายุท่ีมี อายุ ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ

ในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต แตกต่างกัน ในด้านการมีงานท า มีรายได้
และสวัสดิการแรงงาน และด้านความมั่นคงทางรายได้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

3)  ผู้สูงอายุท่ีมี ระดับการศึกษา ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อความต้องการด้านสวัสดิการสังคม
ของผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ไม่แตกต่างกัน 

4)  ผู้สูงอายุท่ีมี สถานภาพ ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของ
ผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต แตกต่างกัน ในด้านท่ีอยู่อาศัย 
และด้านความมั่นคงทางรายได้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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5)  ผู้สูงอายุท่ีมี อาชีพ ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ
ในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต แตกต่างกัน ในด้านนันทนาการ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

6)  ผู้สูงอายุท่ีมี รายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อความต้องการด้านสวัสดิการ
สังคมของผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต แตกต่างกัน ในด้าน
สุขอนามัย และด้านบริการสังคมท่ัวไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

การอภิปรายผล 
จากการศึกษาสามารถอภิปรายผล ตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
1)  ความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมือง

ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต สามารถอภิปรายเป็นรายด้านได้ดังนี้ 
 ด้านสุขอนามัย พบว่าผู้สูงอายุมีความต้องการด้านสวัสดิการผู้สูงอายุโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก อาจเป็นเพราะผู้สูงอายุต้องการให้มีบริการตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ฟรี ตามแต่ละชุมชน
ท่ีมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ เนื่องจากมีอายุท่ีมากขึ้นร่างกายจึงไม่สะดวกในการเดินทางหากได้รับความสะดวก
โดยมีช่องทางพิเศษส าหรับผู้สูงอายุในสถานพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นการแพทย์แผนไทย หรือการได้รับ
วัคซีนอย่างท่ัวถึงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 จะสะดวกกับผู้สูงอายุเป็นอย่าง
มาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกตุษรา ศรีสุข (2555) ได้ท าการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัด
สวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ พบว่า ผู้สูงอายุมี
ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดสวัสดิการสังคม ของผู้สูงอายุด้านสุขภาพและการรักษา พยาบาล โดย
ผู้สูงอายุท่ีมีอายุมากควรจัดกิจกรรมทางด้านสุขภาพ เข่น ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ การเยี่ยมบ้าน
ผู้สูงอายุ อีกท้ังยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกวรรณ กรศรี (2554) ได้ท าการศึกษา แนวทาง
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุของส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดตากในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดตาก พบว่า ผู้สูงอายุต้องการให้ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในชุมชน 
โยการลงพื้นท่ีเย่ียมบ้านดูแลผู้สูงอายุในชุมชน และการคัดเลือกผู้สูงอายุดีเด่นในชุมชน 

 ด้านการศึกษา พบว่าผู้สูงอายุมีความต้องการด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก อาจเป็นเพราะผู้สูงอายุต้องการได้รับการฝึกอบรม ด้านการหารายได้ท่ีเหมาะสมกับวัยของ
ผู้สูงอายุ เพื่อผ่อนเบาภาระค่าใช้จ่ายของลูกหลาน อีกท้ังยังต้องการได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง
การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาทักษะการชีวิตให้สามารถใช้ชีวิตสูงอายุได้อย่างมี
ความสุขอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกตุษรา ศรีสุข (2555) ได้ท าการศึกษาความพึงพอใจท่ีมี
ต่อการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่  พบว่า 
ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดสวัสดิการสังคม ด้านการศึกษา อีกท้ังยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ศราวุฒิ จันทรังษี (2557) ได้ท าการศึกษาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขององค์การบริหาร
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โอกาส อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.66 และต้องการถ่ายทอดภูมิปัญญาภายในท้องถิ่นให้กับ
เยาว์ชนรุ่นหลังได้รับทราบ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.55 เนื่องจากกิจกรรมนันทนาการเป็น
กิจกรรมท่ีท าในช่วงเวลาว่าง เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญาและสังคม 
ช่วยให้ผู้สูงอายุมีความผ่อนคลาย และพัฒนาร่างกาย ให้มีความสดช่ืนและให้ผู้สูงอายุมีความต่ืนตัวอยู่
เสมอ ซึ่งกิจการเหล่านี้ลูกหลานหรือคนดูแลควรให้การสนับสนุนและเลือกกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุในแต่ละท่าน เพื่อให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และยังท าให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพท่ีดี มี
จิตใจเบิกบานและมีความแข็งแรงท้ังร่างกายและจิตใจ 

ด้านบริการสังคมท่ัวไป โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.58 เมื่อจ าแนกเป็นราย
ข้อแล้ว พบว่า ต้องการให้มีการให้ค าปรึกษาและแนะแนวทางแก้ปัญหาการด าเนินชีวิตส าหรับ
ผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.94 รองลงมา ต้องการให้หน่วยงานและสถานท่ีสาธารณะ
มีบริการห้องน้ าเฉพาะส าหรับผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.76 และต้องการให้มีเงิน
ช่วยเหลือในการจัดการศพและฌาปนกิจศพส าหรับผู้สูงอายุท่ียากจน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.69 เนื่องจากการท างานและการมีรายได้ นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และบริการทาง
สังคมท่ัวไป โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิท่ีประชาชนจะต้องได้รับ และมีส่วนร่วมในการ
จัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ การแก้ไขปัญหา การพัฒนาและการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม เพื่อ
ตอบสนองความจ าเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและพึ่งตนเองได้ท่ัวถึง เหมาะสม 
เป็นธรรม และให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

จากการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่าง ส่งผลต่อความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของ

ผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต แตกต่างกัน 
1) ผู้สูงอายุท่ีมี เพศ ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ

ในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ไม่แตกต่างกัน 
2)  ผู้สูงอายุท่ีมี อายุ ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ

ในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต แตกต่างกัน ในด้านการมีงานท า มีรายได้
และสวัสดิการแรงงาน และด้านความมั่นคงทางรายได้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

3)  ผู้สูงอายุท่ีมี ระดับการศึกษา ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อความต้องการด้านสวัสดิการสังคม
ของผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ไม่แตกต่างกัน 

4)  ผู้สูงอายุท่ีมี สถานภาพ ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของ
ผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต แตกต่างกัน ในด้านท่ีอยู่อาศัย 
และด้านความมั่นคงทางรายได้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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5)  ผู้สูงอายุท่ีมี อาชีพ ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ
ในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต แตกต่างกัน ในด้านนันทนาการ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

6)  ผู้สูงอายุท่ีมี รายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อความต้องการด้านสวัสดิการ
สังคมของผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต แตกต่างกัน ในด้าน
สุขอนามัย และด้านบริการสังคมท่ัวไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

การอภิปรายผล 
จากการศึกษาสามารถอภิปรายผล ตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
1)  ความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมือง

ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต สามารถอภิปรายเป็นรายด้านได้ดังนี้ 
 ด้านสุขอนามัย พบว่าผู้สูงอายุมีความต้องการด้านสวัสดิการผู้สูงอายุโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก อาจเป็นเพราะผู้สูงอายุต้องการให้มีบริการตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ฟรี ตามแต่ละชุมชน
ท่ีมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ เนื่องจากมีอายุท่ีมากขึ้นร่างกายจึงไม่สะดวกในการเดินทางหากได้รับความสะดวก
โดยมีช่องทางพิเศษส าหรับผู้สูงอายุในสถานพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นการแพทย์แผนไทย หรือการได้รับ
วัคซีนอย่างท่ัวถึงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 จะสะดวกกับผู้สูงอายุเป็นอย่าง
มาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกตุษรา ศรีสุข (2555) ได้ท าการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัด
สวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ พบว่า ผู้สูงอายุมี
ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดสวัสดิการสังคม ของผู้สูงอายุด้านสุขภาพและการรักษา พยาบาล โดย
ผู้สูงอายุท่ีมีอายุมากควรจัดกิจกรรมทางด้านสุขภาพ เข่น ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ การเยี่ยมบ้าน
ผู้สูงอายุ อีกท้ังยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกวรรณ กรศรี (2554) ได้ท าการศึกษา แนวทาง
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุของส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดตากในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดตาก พบว่า ผู้สูงอายุต้องการให้ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในชุมชน 
โยการลงพื้นท่ีเย่ียมบ้านดูแลผู้สูงอายุในชุมชน และการคัดเลือกผู้สูงอายุดีเด่นในชุมชน 

 ด้านการศึกษา พบว่าผู้สูงอายุมีความต้องการด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก อาจเป็นเพราะผู้สูงอายุต้องการได้รับการฝึกอบรม ด้านการหารายได้ท่ีเหมาะสมกับวัยของ
ผู้สูงอายุ เพื่อผ่อนเบาภาระค่าใช้จ่ายของลูกหลาน อีกท้ังยังต้องการได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง
การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาทักษะการชีวิตให้สามารถใช้ชีวิตสูงอายุได้อย่างมี
ความสุขอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกตุษรา ศรีสุข (2555) ได้ท าการศึกษาความพึงพอใจท่ีมี
ต่อการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่  พบว่า 
ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดสวัสดิการสังคม ด้านการศึกษา อีกท้ังยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ศราวุฒิ จันทรังษี (2557) ได้ท าการศึกษาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขององค์การบริหาร
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ส่วนต าบลนาเจริญ อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ผู้สูงอายุต้องการให้มีการจัดให้มี
โครงการ โดยจัดให้มีสวัสดิการในการให้บริการท่ีเกี่ยวกับการให้ความรู้ ค าแนะน า ปรึกษา ด าเนินการ
อื่นท่ีเกี่ยวข้องในทางกฎหมายแก่ผู้สูงอายุ เป็นต้น 

 ด้านท่ีอยู่อาศัย พบว่าผู้สูงอายุมีความต้องการด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ โดยรวมอยู่ในระดับ
อาจเป็นเพราะผู้สูงอายุต้องการให้รัฐจัดสวัสดิการสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุประเภทไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น 
การจัดบริการซ่อมแซมบ้านพักผู้สูงอายุการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมภายในบ้าน การจัดบริการ
บ้านพักฉุกเฉินกรณีท่ีมีปัญหาไม่มีท่ีอยู่ส าหรับผู้สูงอายุ การจัดบริการครอบครัวอุปการะส าหรับ
ผู้สูงอายุท่ีอยู่คนเดียว ไร้ท่ีพึ่ง และต้องการไฟฟ้าสว่างในครัวเรือน หรือในชุมชนเพื่อการด ารงชีวิต ได้
อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกตุษรา ศรีสุข (2555) ได้ท าการศึกษาความพึงพอใจท่ีมี
ต่อการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ พบว่า 
มีผู้สูงอายุ จ านวนหนึ่งท่ีขาดผู้เล้ียงดู ไร้ท่ีพึ่งพิง และยังมีผู้สูงอายุบางส่วนท่ีมีฐานะทางครอบครัว
ยากจน ท่ีอยู่อาศัยก็โทรม มีผู้สูงอายุบางส่วนท่ีอาศัยอยู่ห่างไกลผู้คน และลูกหลานท้ิงให้อยู่ตามล าพัง 
อีกท้ังยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ จารุชา พานนนท์ (2555) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความต้องการและ
แนวทางการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ต าบลสตึก อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ด้านท่ี
อยู่อาศัย ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยของผู้สูงอายุท่ีมีสภาพช ารุดท่ีอยู่อาศัย 
ไม่มีความมั่นคงแข็งแรง จัดเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องเข้าไปให้ค าแนะน าด้านสุขภาพอนามัยของท่ีพักอาศัย
ให้แก่บ้านเรือนท่ีมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ และการจัดหาท่ีพักให้กับผู้สูงอายุท่ีไม่มีท่ีพักอาศัยให้ท่ัวถึง 

 ด้านการมีงานท า มีรายได้และสวัสดิการแรงงาน พบว่าผู้สูงอายุมีความต้องการด้าน
สวัสดิการผู้สูงอายุโดยรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะผู้สูงอายุต้องการให้มีสถานท่ีจ าหน่ายสินค้า
ท่ีผู้สูงอายุผลิตขึ้น และต้องการให้รัฐบาลเพิ่มจ านวนเงินเบี้ยเล้ียงยังชีพผู้ สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อุทุมพร ศตะกูรมะ (2556) ได้ท าการศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ 
ต าบลบ่อโพธิ์ อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการด้านการมีงานท า มี
รายได้และสวัสดิการแรงงานมากท่ีสุด อีกท้ังยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุทุมพร ศตะกูรมะ (2556) 
ได้ท าการศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ต าบลบ่อโพธิ์ อ าเภอนครไทย จังหวัด
พิษณุโลก พบว่าผู้สูงอายุมีความต้องการแรงงานมากท่ีสุด 

 ด้านความมั่นคงทางรายได้ พบว่าผู้สูงอายุมีความต้องการด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ โดยรวม
อยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะผู้สูงอายุต้องการให้ส่งเสริมการจ้างงานหลังเกษียณท่ีสอดคล้องตาม
ศักยภาพ และต้องการให้มีการจ่ายเงินเบ้ียเล้ียงยังชีพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของจักรกฤษณ์ หลักหนองบัว (2556) ได้ท าการศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบลแคนดง อ าเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ต้องการให้เทศบาลต าบลเพิ่มเบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้สูงอายุ อีกท้ังยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกตุษรา ศรีสุข (2555) ได้ท าการศึกษาความพึงพอใจ
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ท่ีมีต่อการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบ่ี 
พบว่า ควรส่งเสริมการมีรายได้อย่างต่อเนื่อง 

 ด้านนันทนาการ พบว่าผู้สูงอายุมีความต้องการด้านสวัสดิการผู้สูงอายุโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก อาจเป็นเพราะผู้สูงอายุต้องการให้มีการส่งเสริมสมาชิกในครอบครัวให้มีศักยภาพในการดูแล
ผู้สูงอายุ และต้องการให้มีการจัดเครื่องอุปโภคบริโภคส าหรับผู้สูงอายุที่ยากจนและด้อยโอกาส 
และต้องการถ่ายทอดภูมิปัญญาภายในท้องถิ่นให้กับเยาว์ชนรุ่นหลังได้รับทราบ เพื่อให้ผู้สูงได้รับ
การนันทนาการตามช่วงอายุวัยของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จักรกฤษณ์ หลักหนองบัว 
(2556) ได้ท าการศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลแคนดง อ าเภอ
แคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ต้องการให้เทศบาลต าบลมีกองทุนเงินกู้ส าหรับผู้สูงอายุและตอ้งการ
ให้เทศบาลต าบลพาผู้สูงอายุไปทัศนาจรตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ อีกท้ังยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ จารุชา พานนนท์ (2555) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความต้องการและแนวทางการจัดสวัสดิการ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลสตึก อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ด้านนันทนาการ ควรมีการจัดสรร
งบประมาณในการจัดทัศนศึกษาสถานท่ีส าคัญทางศาสนาในพื้นท่ีอื่น ๆ เพื่อท าให้ผู้สูงอายุได้พักผ่อน 
การจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุในเทศกาลสงกรานต์ 

 ด้านบริการสังคมทั่วไป พบว่าผู้สูงอายุมีความต้องการด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ  โดยรวม
อยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะผู้สูงอายุต้องการให้มีการให้ค าปรึกษาและแนะแนวทางแก้ปัญหา
การด าเนินชีวิตส าหรับผู้สูงอายุ รวมถึงการจัดสถานท่ีสาธารณะมีบริการห้องน้ าเฉพาะส าหรับผู้สูงอายุ 
และให้มีเงินช่วยเหลือในการจัดการศพและฌาปนกิจศพส าหรับผู้สูงอายุท่ียากจน  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พรพิศ มีมะแม (2555) ได้ท าการศึกษาประสิทธิภาพในการจัดการสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองประสงค์ อ าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ พบว่า ผู้สูงอายุ
ต้องการเพิ่มการสนับสนุนส าหรับผู้สูงอายุ พร้อมจัดหาหนังสือ ควรจัดให้มีรถบริการผู้ป่วยบนเกาะ  
และควรส่งเสริมหาอาชีพท่ีเหมาะสมเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับผู้สูงอายุ อีกท้ังยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จารุชา พานนนท์ (2555) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความต้องการและแนวทางการจัด
สวัสดิการผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ต าบลสตึก อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ด้านการสร้างบริการ
ทางสังคมและเครือข่ายการเกื้อหนุน เป็นส่ิงท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาสวัสดิการในด้านต่าง ๆ ของ
เทศบาลต าบลสตึก ควรประสานกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มประชาสังคมในชุมชนให้มีส่วนร่วมในความต้องการและจัดสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ นอกจากนั้น การจัดต้ังชมรมเครือข่ายผู้สูงอายุเป็นแนวทางหนึ่งท่ีจะก่อให้เกิดการช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกันได้ 

2)  ปัจจัยส่วนบุคคล ท่ีส่งผลต่อความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในพื้นท่ี
เทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ได้แก่ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อ
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ส่วนต าบลนาเจริญ อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ผู้สูงอายุต้องการให้มีการจัดให้มี
โครงการ โดยจัดให้มีสวัสดิการในการให้บริการท่ีเกี่ยวกับการให้ความรู้ ค าแนะน า ปรึกษา ด าเนินการ
อื่นท่ีเกี่ยวข้องในทางกฎหมายแก่ผู้สูงอายุ เป็นต้น 

 ด้านท่ีอยู่อาศัย พบว่าผู้สูงอายุมีความต้องการด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ โดยรวมอยู่ในระดับ
อาจเป็นเพราะผู้สูงอายุต้องการให้รัฐจัดสวัสดิการสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุประเภทไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น 
การจัดบริการซ่อมแซมบ้านพักผู้สูงอายุการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมภายในบ้าน การจัดบริการ
บ้านพักฉุกเฉินกรณีท่ีมีปัญหาไม่มีท่ีอยู่ส าหรับผู้สูงอายุ การจัดบริการครอบครัวอุปการะส าหรับ
ผู้สูงอายุท่ีอยู่คนเดียว ไร้ท่ีพึ่ง และต้องการไฟฟ้าสว่างในครัวเรือน หรือในชุมชนเพื่อการด ารงชีวิต ได้
อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกตุษรา ศรีสุข (2555) ได้ท าการศึกษาความพึงพอใจท่ีมี
ต่อการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบ่ี พบว่า 
มีผู้สูงอายุ จ านวนหนึ่งท่ีขาดผู้เล้ียงดู ไร้ท่ีพึ่งพิง และยังมีผู้สูงอายุบางส่วนท่ีมีฐานะทางครอบครัว
ยากจน ท่ีอยู่อาศัยก็โทรม มีผู้สูงอายุบางส่วนท่ีอาศัยอยู่ห่างไกลผู้คน และลูกหลานท้ิงให้อยู่ตามล าพัง 
อีกท้ังยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ จารุชา พานนนท์ (2555) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความต้องการและ
แนวทางการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ต าบลสตึก อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ด้านท่ี
อยู่อาศัย ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยของผู้สูงอายุท่ีมีสภาพช ารุดท่ีอยู่อาศัย 
ไม่มีความมั่นคงแข็งแรง จัดเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องเข้าไปให้ค าแนะน าด้านสุขภาพอนามัยของท่ีพักอาศัย
ให้แก่บ้านเรือนท่ีมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ และการจัดหาท่ีพักให้กับผู้สูงอายุท่ีไม่มีท่ีพักอาศัยให้ท่ัวถึง 

 ด้านการมีงานท า มีรายได้และสวัสดิการแรงงาน พบว่าผู้สูงอายุมีความต้องการด้าน
สวัสดิการผู้สูงอายุโดยรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะผู้สูงอายุต้องการให้มีสถานท่ีจ าหน่ายสินค้า
ท่ีผู้สูงอายุผลิตขึ้น และต้องการให้รัฐบาลเพิ่มจ านวนเงินเบี้ยเล้ียงยังชีพผู้ สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อุทุมพร ศตะกูรมะ (2556) ได้ท าการศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ 
ต าบลบ่อโพธิ์ อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการด้านการมีงานท า มี
รายได้และสวัสดิการแรงงานมากท่ีสุด อีกท้ังยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุทุมพร ศตะกูรมะ (2556) 
ได้ท าการศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ต าบลบ่อโพธิ์ อ าเภอนครไทย จังหวัด
พิษณุโลก พบว่าผู้สูงอายุมีความต้องการแรงงานมากท่ีสุด 

 ด้านความมั่นคงทางรายได้ พบว่าผู้สูงอายุมีความต้องการด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ โดยรวม
อยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะผู้สูงอายุต้องการให้ส่งเสริมการจ้างงานหลังเกษียณท่ีสอดคล้องตาม
ศักยภาพ และต้องการให้มีการจ่ายเงินเบ้ียเล้ียงยังชีพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของจักรกฤษณ์ หลักหนองบัว (2556) ได้ท าการศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบลแคนดง อ าเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ต้องการให้เทศบาลต าบลเพิ่มเบ้ียยังชีพ
ให้กับผู้สูงอายุ อีกท้ังยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกตุษรา ศรีสุข (2555) ได้ท าการศึกษาความพึงพอใจ
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ท่ีมีต่อการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบ่ี 
พบว่า ควรส่งเสริมการมีรายได้อย่างต่อเนื่อง 

 ด้านนันทนาการ พบว่าผู้สูงอายุมีความต้องการด้านสวัสดิการผู้สูงอายุโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก อาจเป็นเพราะผู้สูงอายุต้องการให้มีการส่งเสริมสมาชิกในครอบครัวให้มีศักยภาพในการดูแล
ผู้สูงอายุ และต้องการให้มีการจัดเครื่องอุปโภคบริโภคส าหรับผู้สูงอายุที่ยากจนและด้อยโอกาส 
และต้องการถ่ายทอดภูมิปัญญาภายในท้องถิ่นให้กับเยาว์ชนรุ่นหลังได้รับทราบ เพื่อให้ผู้สูงได้รับ
การนันทนาการตามช่วงอายุวัยของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จักรกฤษณ์ หลักหนองบัว 
(2556) ได้ท าการศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลแคนดง อ าเภอ
แคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ต้องการให้เทศบาลต าบลมีกองทุนเงินกู้ส าหรับผู้สูงอายุและตอ้งการ
ให้เทศบาลต าบลพาผู้สูงอายุไปทัศนาจรตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ อีกท้ังยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ จารุชา พานนนท์ (2555) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความต้องการและแนวทางการจัดสวัสดิการ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลสตึก อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ด้านนันทนาการ ควรมีการจัดสรร
งบประมาณในการจัดทัศนศึกษาสถานท่ีส าคัญทางศาสนาในพื้นท่ีอื่น ๆ เพื่อท าให้ผู้สูงอายุได้พักผ่อน 
การจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุในเทศกาลสงกรานต์ 

 ด้านบริการสังคมทั่วไป พบว่าผู้สูงอายุมีความต้องการด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ  โดยรวม
อยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะผู้สูงอายุต้องการให้มีการให้ค าปรึกษาและแนะแนวทางแก้ปัญหา
การด าเนินชีวิตส าหรับผู้สูงอายุ รวมถึงการจัดสถานท่ีสาธารณะมีบริการห้องน้ าเฉพาะส าหรับผู้สูงอายุ 
และให้มีเงินช่วยเหลือในการจัดการศพและฌาปนกิจศพส าหรับผู้สูงอายุท่ียากจน  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พรพิศ มีมะแม (2555) ได้ท าการศึกษาประสิทธิภาพในการจัดการสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองประสงค์ อ าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ พบว่า ผู้สูงอายุ
ต้องการเพิ่มการสนับสนุนส าหรับผู้สูงอายุ พร้อมจัดหาหนังสือ ควรจัดให้มีรถบริการผู้ป่วยบนเกาะ  
และควรส่งเสริมหาอาชีพท่ีเหมาะสมเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับผู้สูงอายุ อีกท้ังยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จารุชา พานนนท์ (2555) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความต้องการและแนวทางการจัด
สวัสดิการผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ต าบลสตึก อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ด้านการสร้างบริการ
ทางสังคมและเครือข่ายการเกื้อหนุน เป็นส่ิงท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาสวัสดิการในด้านต่าง ๆ ของ
เทศบาลต าบลสตึก ควรประสานกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มประชาสังคมในชุมชนให้มีส่วนร่วมในความต้องการและจัดสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ นอกจากนั้น การจัดต้ังชมรมเครือข่ายผู้สูงอายุเป็นแนวทางหนึ่งท่ีจะก่อให้เกิดการช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกันได้ 

2)  ปัจจัยส่วนบุคคล ท่ีส่งผลต่อความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในพื้นท่ี
เทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ได้แก่ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อ
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เดือน อาจเป็นเพราะในช่วงอายุท่ีแตกต่างกันโดยเฉพาะช่วง 60-70 ปี ยังมีความต้องการสวัสดิการมี
งานท า มีรายได้และสวัสดิการแรงงาน และความมั่นคงทางรายได้อยู่เนื่องจากยังคิดว่าตนเองนั้นยังมี
ความแข็งแรงทางร่างกายจึงมีความต้องการท่ีจะยังท างานอยู่ นอกจากนั้นยังพบว่าสถานภาพสมรส 
ยังมีความต้องการสวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัย และความมั่นคงทางรายได้ ส่วนอาชีพพบว่าอาชีพค้าขาย 
ต้องการสวัสดิการด้านนันทนาการ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 3,000 บาท ยังมีความต้องการ
ด้านสุขอนามัย และบริการสังคมท่ัวไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุทุมพร ศตะกูรมะ (2556) ได้
ท าการศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ต าบลบ่อโพธิ์ อ าเภอนครไทย จังหวัด
พิษณุโลก พบว่า ผู้สูงอายุท่ีมีเพศ และสถานภาพการสมรสต่างกันมีความต้องการสวัสดิการสังคมไม่
แตกต่างกัน ส่วนผู้สูงอายุท่ีมีอายุ อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการ
สังคมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 

ข้อเสนอแนะ 
   

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
1) จากการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุนั้นยังต้องการสร้างคุณค่าในตนเองโดยการต้องการ

สวัสดิการรายได้และสวัสดิการแรงงาน ดังนั้นผู้เกี่ยวข้องจึงควรมีศูนย์ขึ้นทะเบียนหางานผู้สูงอายุ 
เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถสอบถามงานและหาอาชีพอิสระท่ีท าได้เพื่อเล้ียงชีพตนเองและครอบครัว 

2)  จากการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุยังอยากเป็นคนส าคัญในครอบครัวครัว โดยไม่สร้างภาระให้
ลูกหลาน อีกท้ังยังมีประสบการณ์ท างานท่ีเคยผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเป็นเวลานาน ผู้สูงอายุจึงอาจ
เป็นพนักงานวัยเกษียณท่ีเป็นแหล่งความรู้ส าคัญท่ีพนักงานรุ่นใหม่จะได้เรียนรู้ในปัจจุบัน 

3)  ทางเทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ควรมีจัดการฝึกอบรม ด้านการหา
รายได้ท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้สูงอายุรวมถึงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผู้สูงอายุ เพื่อท าให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีมากยิ่งขึ้น 

4)  ทางรัฐบาลควรมีการให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุในด้านการมีงานท า มีรายได้และ
สวัสดิการแรงงาน และมีการจัดเบี้ยเล้ียงยังชีพให้เพิ่มขึ้นและมีการฝึกอาชีพท่ีสามารถสร้างรายได้
ให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อท าให้ผู้สูงอายุมีงานท าและสามารถเล้ียงชีพได้ 
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1) ควรท าการศึกษารูปแบบการสร้างคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลต าบล

กะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างประโยชน์และปรับปรุงการให้
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3) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายและสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุในเขตพื้นท่ีอื่น เพื่อ
ทราบปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้อย่างท่ัวถึงมากยิ่งขึ้น 
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เดือน อาจเป็นเพราะในช่วงอายุท่ีแตกต่างกันโดยเฉพาะช่วง 60-70 ปี ยังมีความต้องการสวัสดิการมี
งานท า มีรายได้และสวัสดิการแรงงาน และความมั่นคงทางรายได้อยู่เนื่องจากยังคิดว่าตนเองนั้นยังมี
ความแข็งแรงทางร่างกายจึงมีความต้องการท่ีจะยังท างานอยู่ นอกจากนั้นยังพบว่าสถานภาพสมรส 
ยังมีความต้องการสวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัย และความมั่นคงทางรายได้ ส่วนอาชีพพบว่าอาชีพค้าขาย 
ต้องการสวัสดิการด้านนันทนาการ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 3,000 บาท ยังมีความต้องการ
ด้านสุขอนามัย และบริการสังคมท่ัวไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุทุมพร ศตะกูรมะ (2556) ได้
ท าการศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ต าบลบ่อโพธิ์ อ าเภอนครไทย จังหวัด
พิษณุโลก พบว่า ผู้สูงอายุท่ีมีเพศ และสถานภาพการสมรสต่างกันมีความต้องการสวัสดิการสังคมไม่
แตกต่างกัน ส่วนผู้สูงอายุท่ีมีอายุ อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการ
สังคมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 

ข้อเสนอแนะ 
   

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
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ลูกหลาน อีกท้ังยังมีประสบการณ์ท างานท่ีเคยผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเป็นเวลานาน ผู้สูงอายุจึงอาจ
เป็นพนักงานวัยเกษียณท่ีเป็นแหล่งความรู้ส าคัญท่ีพนักงานรุ่นใหม่จะได้เรียนรู้ในปัจจุบัน 

3)  ทางเทศบาลต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ควรมีจัดการฝึกอบรม ด้านการหา
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ท่ีดีมากยิ่งขึ้น 

4)  ทางรัฐบาลควรมีการให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุในด้านการมีงานท า มีรายได้และ
สวัสดิการแรงงาน และมีการจัดเบี้ยเล้ียงยังชีพให้เพิ่มขึ้นและมีการฝึกอาชีพท่ีสามารถสร้างรายได้
ให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อท าให้ผู้สูงอายุมีงานท าและสามารถเล้ียงชีพได้ 
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การศึกษาและวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบการจัดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินของ
องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าพุกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง  

# 
ปิยะพงษ์  สุวรรณชาติ * 

 
บทคัดย่อ 

 
การค้นคว้าอิสระเรื่อง การศึกษาและวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบการจัดบริการทางการแพทย์

ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าพุกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง เป็นการเตรียม
ความพร้อมและตรวจสอบประสิทธิภาพในการจัดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลน้ าพุ โดยเปรียบเทียบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในอ าเภอบ้านนาสาร ท่ีมีบริบท
ใกล้เคียงกัน เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพ ข้อดี ข้อเสีย ความเหมือน และความแตกต่างในการให้บริการ
ทางการแพทย์ โดยเปรียบเทียบกับค่าเฉล่ียของจังหวัดสุราษฎร์ธานี อันสืบเนื่องมากจากแนวโน้ม
ท่ีสูงขึ้นอย่างมากของผู้ป่วยฉุกเฉินในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการเกิดอุบัติเหตุ และจากการเจ็บป่วย
กระทันหันท่ีต้องการรับบริการทางการแพทย์ในการรับและส่งไปยังโรงพยาบาลท่ีมีในพื้นท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ บริการท่ัวถึง มีความถูกต้องรวดเร็ว และปลอดภัย มีคุณภาพตามมาตรฐาน ซึ่งเป็น
ภารกิจหนึ่งท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดให้บริการแก่ประชาชนในพื้นท่ี ตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 ซึ่งประสิทธิภาพท่ีได้จะสะท้อนถึงปัญหาในการจัด 
บริการทางการแพทย์ โดยมีปัจจัยท่ีเป็นปัญหาและส่งผลต่อประสิทธิภาพ ได้แก่ ด้านบุคลากร วัสดุ
อุปกรณ์ ยานพาหนะ สถานท่ีต้ัง ระบบปฏิบัติงาน และนโยบายการบริหาร 

โดยในการศึกษาได้ใช้รูปแบบกลุ่มกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) 
เพื่อร่วมกลุ่มของผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางการแพทย์ฉุกเฉิน จ านวน 6 คน มาประชุม
เพื่อแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น ผ่านกระบวนการซักถามและสะท้อนกลับของมุมมองแต่ละคน เพื่อหาสาเหตุ
ของปัญหา และน าไปสู่การคิดใคร่ครวญถึงแนวทางการแก้ไข เพื่อท่ีจะน าแนวทางท่ีได้ไปทดลอง
ปฏิบัติจริง จากนั้นจึงสรุปผลท่ีได้และข้อเสนอแนะจากกลุ่มสมาชิก 

ในด้านประสิทธิภาพนั้น ได้ท าการรวบรวมข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินย้อนหลัง
จากระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS) ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) และ
                                                             
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ข้อมูลจากข้อบัญญัติงบประมาณของแต่ละ อปท. เพื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพโดยแบ่งออกเป็น 
4 ด้าน คือ 1) จ านวนครั้งของการปฏิบัติงาน 2) ระยะเวลาท่ีใช้ (ไม่เกินก าหนด) 3) งบประมาณท่ีใช้ 
และ 4) ความถูกต้องในการดูแลผู้ป่วย โดยพบว่ามี 3 ด้านท่ีอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าค่าเฉล่ียของจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพท่ีดี ยกเว้นด้านความถูกต้องในการดูแลผู้ป่วย ซึ่งทางสมาชิกในทีม
ให้ความส าคัญ แม้ว่าจ านวนครั้งต่อปีจะไม่มาก แต่เป็นเรื่องส าคัญท่ีสุดท่ีไม่ควรจะเกิดขึ้น จึงควรน าไป
ปรับแก้ไขต่อไป 

เม่ือได้ซักถามและสะท้อนมุมมองในปัญหาการจัดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ก็ได้สาเหตุ
ของปัญหาออกมาจากปัจจัยท้ัง 6 ด้าน จ านวน 9 สาเหตุด้วยกัน โดยด้านบุคลากร ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน
ติดงานประจ าและขาดแรงจูงใจ สมรรถนะของคน และการเปล่ียนแปลงผู้บริหาร ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
ได้แก่ ไม่ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์อย่างครบถ้วน และโรงพยาบาลสนับสนุนไม่เพียงพอ ด้าน
ยานพาหนะ ได้แก่ รถเก่า เสียบ่อย ซ่อมนาน และไม่มีการต้ังงบประมาณในการซื้อ ด้านสถานท่ีต้ัง  
ได้แก่ พื้นท่ียังไม่มีการแบ่งเป็นสัดส่วนท่ีชัดเจน ด้านระบบปฏิบัติงาน ได้แก่ การไม่สามารถปฏิบัติงาน
ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง ด้านนโยบายการบริหาร ได้แก่ การท่ีผู้บริหารไม่ให้ความส าคัญของงานการจัดบริการ
ทางการแพทย์ฉุกเฉิน 

ซึ่งจากการคิดใคร่ครวญของสมาชิกจึงได้แนวทางการแก้ไขดังนี้ 1) สร้างแรงจูงใจในเรื่อง
ของค่าปฏิบัติงาน 2) เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์การท างาน 3) เพิ่มช่องทางการประชุมออนไลน์  
4) จัดโครงการสอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในโรงเรียน 5) ส่งคนเข้าฝกึอบรมกับทางโรงพยาบาล 
6) จัดท าเช็คลิสต์รายการอุปกรณ์ 7) ด าเนินการติดต่อหาร้านซ่อมที่มีความพร้อม 8) สรุปรายงาน
การซ่อมแซมประจ าปี โดยผลที่ได้จากการน าแนวทางการแก้ไขไปปฏิบัติก็คือ สมาชิกรู้สึกถึง
การเปล่ียนแปลงของค่าปฏิบัติงาน มีช่องทางประชาสัมพันธ์การท างานและช่องทางในการประชุม
ออนไลน์เพิ่มมากขึ้น วัสดุอุปกรณ์ที่มีความพร้อมมากขึ้น  ลดความกังวลเรื่องอุปกรณ์ไม่เพียงพอ 
และมีความมั่นใจในรถท่ีใช้ปฏิบัติการมากขึ้น ซึ่งในการแก้ปัญหานั้นก็เป็นในช่วงเรื่องต้นท่ียังต้องใช้
เวลาในการแก้ไขอีกหลายๆเนื่องรอจากสถาณการณ์โควิดในพื้นท่ีให้ดียิ่งขึ้น และปัญหาในด้าน
นโยบายการบริหารท่ีต้องรอผู้บริหารชุดใหม่ท่ีมีการเลือกต้ังไปเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว รอผลการรับรอง
จากคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้ามาแสดงถึงวิสัยทัศน์ด้านนโยบายใน
การจัดการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน 

 
ค าส าคัญ: การจัดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน 
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ของปัญหา และน าไปสู่การคิดใคร่ครวญถึงแนวทางการแก้ไข เพื่อท่ีจะน าแนวทางท่ีได้ไปทดลอง
ปฏิบัติจริง จากนั้นจึงสรุปผลท่ีได้และข้อเสนอแนะจากกลุ่มสมาชิก 

ในด้านประสิทธิภาพนั้น ได้ท าการรวบรวมข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินย้อนหลัง
จากระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS) ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) และ
                                                             
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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การศึกษาและวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบการจัดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินของ
องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าพุกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง  

# 
ปิยะพงษ์  สุวรรณชาติ * 

 
บทคัดย่อ 

 
การค้นคว้าอิสระเรื่อง การศึกษาและวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบการจัดบริการทางการแพทย์

ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าพุกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง เป็นการเตรียม
ความพร้อมและตรวจสอบประสิทธิภาพในการจัดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลน้ าพุ โดยเปรียบเทียบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในอ าเภอบ้านนาสาร ท่ีมีบริบท
ใกล้เคียงกัน เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพ ข้อดี ข้อเสีย ความเหมือน และความแตกต่างในการให้บริการ
ทางการแพทย์ โดยเปรียบเทียบกับค่าเฉล่ียของจังหวัดสุราษฎร์ธานี อันสืบเนื่องมากจากแนวโน้ม
ท่ีสูงขึ้นอย่างมากของผู้ป่วยฉุกเฉินในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการเกิดอุบัติเหตุ และจากการเจ็บป่วย
กระทันหันท่ีต้องการรับบริการทางการแพทย์ในการรับและส่งไปยังโรงพยาบาลท่ีมีในพื้นท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ บริการท่ัวถึง มีความถูกต้องรวดเร็ว และปลอดภัย มีคุณภาพตามมาตรฐาน ซึ่งเป็น
ภารกิจหนึ่งท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดให้บริการแก่ประชาชนในพื้นท่ี ตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 ซึ่งประสิทธิภาพท่ีได้จะสะท้อนถึงปัญหาในการจัด 
บริการทางการแพทย์ โดยมีปัจจัยท่ีเป็นปัญหาและส่งผลต่อประสิทธิภาพ ได้แก่ ด้านบุคลากร วัสดุ
อุปกรณ์ ยานพาหนะ สถานท่ีต้ัง ระบบปฏิบัติงาน และนโยบายการบริหาร 

โดยในการศึกษาได้ใช้รูปแบบกลุ่มกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) 
เพื่อร่วมกลุ่มของผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางการแพทย์ฉุกเฉิน จ านวน 6 คน มาประชุม
เพื่อแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น ผ่านกระบวนการซักถามและสะท้อนกลับของมุมมองแต่ละคน เพื่อหาสาเหตุ
ของปัญหา และน าไปสู่การคิดใคร่ครวญถึงแนวทางการแก้ไข เพื่อท่ีจะน าแนวทางท่ีได้ไปทดลอง
ปฏิบัติจริง จากนั้นจึงสรุปผลท่ีได้และข้อเสนอแนะจากกลุ่มสมาชิก 

ในด้านประสิทธิภาพนั้น ได้ท าการรวบรวมข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินย้อนหลัง
จากระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS) ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) และ
                                                             
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ข้อมูลจากข้อบัญญัติงบประมาณของแต่ละ อปท. เพื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพโดยแบ่งออกเป็น 
4 ด้าน คือ 1) จ านวนครั้งของการปฏิบัติงาน 2) ระยะเวลาท่ีใช้ (ไม่เกินก าหนด) 3) งบประมาณท่ีใช้ 
และ 4) ความถูกต้องในการดูแลผู้ป่วย โดยพบว่ามี 3 ด้านท่ีอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าค่าเฉล่ียของจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพท่ีดี ยกเว้นด้านความถูกต้องในการดูแลผู้ป่วย ซึ่งทางสมาชิกในทีม
ให้ความส าคัญ แม้ว่าจ านวนครั้งต่อปีจะไม่มาก แต่เป็นเรื่องส าคัญท่ีสุดท่ีไม่ควรจะเกิดขึ้น จึงควรน าไป
ปรับแก้ไขต่อไป 

เมื่อได้ซักถามและสะท้อนมุมมองในปัญหาการจัดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ก็ได้สาเหตุ
ของปัญหาออกมาจากปัจจัยท้ัง 6 ด้าน จ านวน 9 สาเหตุด้วยกัน โดยด้านบุคลากร ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน
ติดงานประจ าและขาดแรงจูงใจ สมรรถนะของคน และการเปล่ียนแปลงผู้บริหาร ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
ได้แก่ ไม่ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์อย่างครบถ้วน และโรงพยาบาลสนับสนุนไม่เพียงพอ ด้าน
ยานพาหนะ ได้แก่ รถเก่า เสียบ่อย ซ่อมนาน และไม่มีการต้ังงบประมาณในการซื้อ ด้านสถานท่ีต้ัง  
ได้แก่ พื้นท่ียังไม่มีการแบ่งเป็นสัดส่วนท่ีชัดเจน ด้านระบบปฏิบัติงาน ได้แก่ การไม่สามารถปฏิบัติงาน
ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง ด้านนโยบายการบริหาร ได้แก่ การท่ีผู้บริหารไม่ให้ความส าคัญของงานการจัดบริการ
ทางการแพทย์ฉุกเฉิน 

ซึ่งจากการคิดใคร่ครวญของสมาชิกจึงได้แนวทางการแก้ไขดังนี้ 1) สร้างแรงจูงใจในเรื่อง
ของค่าปฏิบัติงาน 2) เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์การท างาน 3) เพิ่มช่องทางการประชุมออนไลน์  
4) จัดโครงการสอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในโรงเรียน 5) ส่งคนเข้าฝกึอบรมกับทางโรงพยาบาล 
6) จัดท าเช็คลิสต์รายการอุปกรณ์ 7) ด าเนินการติดต่อหาร้านซ่อมที่มีความพร้อม 8) สรุปรายงาน
การซ่อมแซมประจ าปี โดยผลที่ได้จากการน าแนวทางการแก้ไขไปปฏิบัติก็คือ สมาชิกรู้สึกถึง
การเปล่ียนแปลงของค่าปฏิบัติงาน มีช่องทางประชาสัมพันธ์การท างานและช่องทางในการประชุม
ออนไลน์เพิ่มมากขึ้น วัสดุอุปกรณ์ที่มีความพร้อมมากขึ้น  ลดความกังวลเรื่องอุปกรณ์ไม่เพียงพอ 
และมีความมั่นใจในรถท่ีใช้ปฏิบัติการมากขึ้น ซึ่งในการแก้ปัญหานั้นก็เป็นในช่วงเรื่องต้นท่ียังต้องใช้
เวลาในการแก้ไขอีกหลายๆเนื่องรอจากสถาณการณ์โควิดในพื้นท่ีให้ดียิ่งขึ้น และปัญหาในด้าน
นโยบายการบริหารท่ีต้องรอผู้บริหารชุดใหม่ท่ีมีการเลือกต้ังไปเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว รอผลการรับรอง
จากคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้ามาแสดงถึงวิสัยทัศน์ด้านนโยบายใน
การจัดการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน 

 
ค าส าคัญ: การจัดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน 

  

 

 
 

การศึกษาและวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบการจัดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินของ
องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าพุกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง  

# 
ปิยะพงษ์  สุวรรณชาติ * 

 
บทคัดย่อ 

 
การค้นคว้าอิสระเรื่อง การศึกษาและวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบการจัดบริการทางการแพทย์

ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าพุกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง เป็นการเตรียม
ความพร้อมและตรวจสอบประสิทธิภาพในการจัดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลน้ าพุ โดยเปรียบเทียบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในอ าเภอบ้านนาสาร ท่ีมีบริบท
ใกล้เคียงกัน เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพ ข้อดี ข้อเสีย ความเหมือน และความแตกต่างในการให้บริการ
ทางการแพทย์ โดยเปรียบเทียบกับค่าเฉล่ียของจังหวัดสุราษฎร์ธานี อันสืบเนื่องมากจากแนวโน้ม
ท่ีสูงขึ้นอย่างมากของผู้ป่วยฉุกเฉินในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการเกิดอุบัติเหตุ และจากการเจ็บป่วย
กระทันหันท่ีต้องการรับบริการทางการแพทย์ในการรับและส่งไปยังโรงพยาบาลท่ีมีในพื้นท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ บริการท่ัวถึง มีความถูกต้องรวดเร็ว และปลอดภัย มีคุณภาพตามมาตรฐาน ซึ่งเป็น
ภารกิจหนึ่งท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดให้บริการแก่ประชาชนในพื้นท่ี ตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 ซึ่งประสิทธิภาพท่ีได้จะสะท้อนถึงปัญหาในการจัด 
บริการทางการแพทย์ โดยมีปัจจัยท่ีเป็นปัญหาและส่งผลต่อประสิทธิภาพ ได้แก่ ด้านบุคลากร วัสดุ
อุปกรณ์ ยานพาหนะ สถานท่ีต้ัง ระบบปฏิบัติงาน และนโยบายการบริหาร 

โดยในการศึกษาได้ใช้รูปแบบกลุ่มกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) 
เพื่อร่วมกลุ่มของผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางการแพทย์ฉุกเฉิน จ านวน 6 คน มาประชุม
เพื่อแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น ผ่านกระบวนการซักถามและสะท้อนกลับของมุมมองแต่ละคน เพื่อหาสาเหตุ
ของปัญหา และน าไปสู่การคิดใคร่ครวญถึงแนวทางการแก้ไข เพื่อท่ีจะน าแนวทางท่ีได้ไปทดลอง
ปฏิบัติจริง จากนั้นจึงสรุปผลท่ีได้และข้อเสนอแนะจากกลุ่มสมาชิก 

ในด้านประสิทธิภาพนั้น ได้ท าการรวบรวมข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินย้อนหลัง
จากระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS) ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) และ
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บทน า# 
# 

การปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของ “สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ” หรือเรียกย่อ ๆ ได้ว่า สพฉ. เป็นสถาบันท่ีจัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน  
พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นองค์กรรับผิดชอบการบริหารจัดการ การประสานระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีบทบาทในการบริหาร
จัดการการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จากปัญหาของระบบการช่วยเหลือท่ีล่าช้า การช่วยเหลือไม่ได้
คุณภาพ/มาตรฐาน ขาดระบบการประสานงานการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุใหญ่ ๆ  

กระทรวงสาธารณสุขได้จัดต้ังส านักงานระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ขึ้นเป็นหน่วยงาน
ในส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและด าเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินมาอย่างต่อเนื่อง การขยาย
บทบาทมาเป็นสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคลในก ากับ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ก็เพื่อให้มีรูปแบบการบริหารจัดการท่ีมีความคล่องตัวและ
สามารถบริหารงานตามนโยบายการบริหารงานของคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าให้การแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย สามารถก้าวกระโดดไป ส่งผลให้ผู้ป่วยฉุกเฉิน
ได้รับการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม มีคุณภาพมาตรฐาน 
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 ได้อย่างแท้จริง 

จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดท่ีมีการขับเคล่ือนกิจกรรมด้านการแพทย์ฉุกเฉินมา
อย่างต่อเนื่องโดยมีต้ังแต่ปี พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน มีหน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเข้าร่วมเป็น
จ านวน 98 หน่วยงาน โดยแบ่งเป็นสถานพยาบาลของภาครัฐ จ านวน 29 หน่วยงานสถานพยาบาล
ของภาคเอกชน จ านวน 8 หน่วยงาน หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ (ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมอุทยาน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)) จ านวน 42 หน่วยงาน และเป็นมูลนิธิ/สมาคมต่าง ๆ จ านวน 
19 หน่วยงาน โดยมีเป้าหมายท่ีจะน าส่งผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ได้รับการเคล่ือนย้าย
ท่ีถูกต้อง มีมาตรฐาน รวดเร็วและปลอดภัย ให้ได้รับรักษาท่ีรวดเร็วท่ีสุด เพื่อลดการสูญเสียชีวิต หรือ
เกิดความบกพร่องแก่ร่างกาย ลดความรุนแรงของการบาดเจ็บ 

นอกจากนี้ได้มีการวางระบบสายด่วนเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการได้โดยงานผ่าน
หมายเลข 1669 ของศูนย์สั่งการกู้ชีพตาปีที่มีหน้าที่จะประสานสั่งการไปยังหน่วยงานในพื้นที่ท่ีมี
การแจ้งเหตุ ซึ่งการด าเนินการด้านการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้น โดยส่วนใหญ่เป็น
การด าเนินการโดยชุดปฏิบัติการประเภท BLS ซึ่งด าเนินการโดยมูลนิธิต่าง ๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
มากกว่าชุดปฏิบัติการประเภท FR ของหน่วยงานภาครัฐ และชุดปฏิบัติการประเภท ALS ของ
โรงพยาบาล ส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้น 
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ไม่ได้มีหน่วยปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินในการให้บริการประชาชนครบทุกพื้นท่ี เนื่องจากเงื่อนไข
ของสภาพการเงิน การขาดบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผู้น าท่ีขับเคล่ือนกิจกรรม รวมไปถึง
นโยบายของผู้บริหารในแต่ละท้องท่ีนั้น ๆ ท่ีมีความแตกต่างกัน  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นองค์กรท่ีม่ีความใกล้ชิดกับประชาชนเป็นอย่างมาก 
โดยได้รับการกระจายอ านาจให้มีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนใน
พื้นท่ีนั้นๆ โดยการด าเนินการด้านการแพทย์ฉุกเฉินของ อปท. ถึงแม้จะไม่ใ ช่บริการสาธารณะขั้น
พื้นฐานท่ีต้องมี แต่ก็เป็นอีก 1 บริการสาธารณะท่ีถูกก าหนดให้มีตามความพร้อมของ อปท. แต่ละแห่ง 
ซึ่งใน 19 อ าเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้น มี อปท ด าเนินการด้านการแพทย์ฉุกเฉินท้ังหมด 16 
อ าเภอ โดยมี 3 อ าเภอท่ีไม่มี อปท. ด าเนินการในด้านนี้ (อ าเภอชัยบุรี อ าเภอวิภาวดี และอ าเภอเกาะ
พะงัน) ถึงกระนั้นท้ัง 16 อ าเภอท่ีมีการด าเนินการโดย อปท. นั้นยังมีการด าเนินการเป็นส่วนน้อย โดย
ส่วนใหญ่แล้วนั้นเป็นการด าเนินการจากมูลนิธิกุศลศรัทธาท่ีมีการกระจายอยู่ในทุกอ าเภอ โดยมีเพียง 
4 อ าเภอเท่านั้นท่ีมีการด าเนินการของ อปท เกิน 50% ของ อปท. ท้ังหมดในอ าเภอนั้น ๆ ได้แก่ 
อ าเภอบ้านนาสาร อ าเภอเกาะสมุย อ าเภอเวียงสระ และอ าเภอพระแสง ซึ่งเห็นอย่างนี้แล้วท าให้เรารู้
ได้เลยว่า อปท ส่วนใหญ่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้น ยังไม่มีความพร้อมในการให้บริการสาธารณะใน
ด้านการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชนในพื้นท่ีการดูแลของ อปท. เอง 

อ าเภอบ้านนาสารเป็นอ าเภอท่ีมี อปท. ด าเนินการด้านการแพทย์ฉุกเฉินมากท่ีสุด โดยมีถึง 
9 อปท. จาก 11 อปท. ในพื้นท่ีท่ีมีชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ได้แก่ อปท. ในต าบลนาสาร ต าบล
พรุพี ต าบลล าพูน ต าบลท่าชี ต าบลควนศรี ต าบลควนสุบรรณ ต าบลคลองปราบ ต าบลน้ าพุ และ
ต าบลทุ่งเตาใหม่ท่ีมีการด าเนินการ ขาดแต่เพียง อปท. ในต าบลทุ่งเตาและต าบลเพิ่มพูนทรัพย์  
เท่านั้นที่ไม่มีการด าเนินการจัดให้มีบริการในด้านนี้นับว่าเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน
ให้พื้นที่ว่าเมื่อเกิดเหตุในพื้นที่แล้วจะได้รับบริการด้วยความรวดเร็วและปลอดภัย โดยได้มีข้อมูล
การปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินในปี 2560-2564พบว่าการด าเนินการของชุดปฏิบัติการ
การแพทย์ฉุกเฉินของอ าเภอบ้านนาสารอยู่ใน 10 อันดับแรกของ อปท. ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่ีด าเนิน
ถึง 5 ชุดปฏิบัติการด้วยกัน ได้แก่ ชุดปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าพุ ปฏิบัติงานเฉล่ียจ านวน 
364 ครั้งต่อปี ชุดปฏิบัติการเทศบาลต าบลควนศรีปฏิบัติงานเฉล่ียจ านวน 353 ครั้งต่อปี ชุดปฏิบัติการ
เทศบาลต าบลพรุพีปฏิบัติงานเฉล่ียจ านวน 352 ครั้งต่อปี ชุดปฏิบัติการเทศบาลต าบลท่าชีปฏิบัติงาน
เฉล่ียจ านวน 315 ครั้งต่อปี ชุดปฏิบัติการเทศบาลเมืองนาสารปฏิบัติงานเฉล่ียจ านวน 273 ครั้งต่อปี 
โดยเฉล่ียอยู่ท่ีจ านวนครั้งท่ีออกปฏิบัติงานของท้ัง 5 อปท.ในพื้นท่ีอ าเภอบ้านนาสารนั้น มากกว่า
ค่าเฉล่ียของการออกปฏิบัติงานรวมทุก อปท. ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ี 200 ครั้งต่อปี  

ถึงแม้ว่าการด าเนินการด้านการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นท่ีอ าเภอบ้านนาสารนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ใน
ระดับท่ีดี เกินกว่าค่าเฉล่ีย แต่ส่ิงท่ีก าลังเกิดขึ้นคือแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของการออกปฏิบัติงาน
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บทน า# 
# 

การปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของ “สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ” หรือเรียกย่อ ๆ ได้ว่า สพฉ. เป็นสถาบันท่ีจัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน  
พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นองค์กรรับผิดชอบการบริหารจัดการ การประสานระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินให้เข้ามามีบทบาทในการบริหาร
จัดการการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จากปัญหาของระบบการช่วยเหลือท่ีล่าช้า การช่วยเหลือไม่ได้
คุณภาพ/มาตรฐาน ขาดระบบการประสานงานการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุใหญ่ ๆ  

กระทรวงสาธารณสุขได้จัดต้ังส านักงานระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ขึ้นเป็นหน่วยงาน
ในส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและด าเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินมาอย่างต่อเนื่อง การขยาย
บทบาทมาเป็นสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคลในก ากับ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ก็เพื่อให้มีรูปแบบการบริหารจัดการท่ีมีความคล่องตัวและ
สามารถบริหารงานตามนโยบายการบริหารงานของคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าให้การแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย สามารถก้าวกระโดดไป ส่งผลให้ผู้ป่วยฉุกเฉิน
ได้รับการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม มีคุณภาพมาตรฐาน 
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 ได้อย่างแท้จริง 

จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดท่ีมีการขับเคล่ือนกิจกรรมด้านการแพทย์ฉุกเฉินมา
อย่างต่อเนื่องโดยมีต้ังแต่ปี พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน มีหน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเข้าร่วมเป็น
จ านวน 98 หน่วยงาน โดยแบ่งเป็นสถานพยาบาลของภาครัฐ จ านวน 29 หน่วยงานสถานพยาบาล
ของภาคเอกชน จ านวน 8 หน่วยงาน หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ (ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมอุทยาน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)) จ านวน 42 หน่วยงาน และเป็นมูลนิธิ/สมาคมต่าง ๆ จ านวน 
19 หน่วยงาน โดยมีเป้าหมายท่ีจะน าส่งผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ได้รับการเคล่ือนย้าย
ท่ีถูกต้อง มีมาตรฐาน รวดเร็วและปลอดภัย ให้ได้รับรักษาท่ีรวดเร็วท่ีสุด เพื่อลดการสูญเสียชีวิต หรือ
เกิดความบกพร่องแก่ร่างกาย ลดความรุนแรงของการบาดเจ็บ 

นอกจากนี้ได้มีการวางระบบสายด่วนเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการได้โดยงานผ่าน
หมายเลข 1669 ของศูนย์สั่งการกู้ชีพตาปีที่มีหน้าที่จะประสานสั่งการไปยังหน่วยงานในพื้นที่ท่ีมี
การแจ้งเหตุ ซึ่งการด าเนินการด้านการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้น โดยส่วนใหญ่เป็น
การด าเนินการโดยชุดปฏิบัติการประเภท BLS ซึ่งด าเนินการโดยมูลนิธิต่าง ๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
มากกว่าชุดปฏิบัติการประเภท FR ของหน่วยงานภาครัฐ และชุดปฏิบัติการประเภท ALS ของ
โรงพยาบาล ส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้น 
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ไม่ได้มีหน่วยปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินในการให้บริการประชาชนครบทุกพื้นท่ี เนื่องจากเงื่อนไข
ของสภาพการเงิน การขาดบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผู้น าท่ีขับเคล่ือนกิจกรรม รวมไปถึง
นโยบายของผู้บริหารในแต่ละท้องท่ีนั้น ๆ ท่ีมีความแตกต่างกัน  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นองค์กรท่ีมี่ความใกล้ชิดกับประชาชนเป็นอย่างมาก 
โดยได้รับการกระจายอ านาจให้มีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนใน
พื้นท่ีนั้นๆ โดยการด าเนินการด้านการแพทย์ฉุกเฉินของ อปท. ถึงแม้จะไม่ใ ช่บริการสาธารณะขั้น
พื้นฐานท่ีต้องมี แต่ก็เป็นอีก 1 บริการสาธารณะท่ีถูกก าหนดให้มีตามความพร้อมของ อปท. แต่ละแห่ง 
ซึ่งใน 19 อ าเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้น มี อปท ด าเนินการด้านการแพทย์ฉุกเฉินท้ังหมด 16 
อ าเภอ โดยมี 3 อ าเภอท่ีไม่มี อปท. ด าเนินการในด้านนี้ (อ าเภอชัยบุรี อ าเภอวิภาวดี และอ าเภอเกาะ
พะงัน) ถึงกระนั้นท้ัง 16 อ าเภอท่ีมีการด าเนินการโดย อปท. นั้นยังมีการด าเนินการเป็นส่วนน้อย โดย
ส่วนใหญ่แล้วนั้นเป็นการด าเนินการจากมูลนิธิกุศลศรัทธาท่ีมีการกระจายอยู่ในทุกอ าเภอ โดยมีเพียง 
4 อ าเภอเท่านั้นท่ีมีการด าเนินการของ อปท เกิน 50% ของ อปท. ท้ังหมดในอ าเภอนั้น ๆ ได้แก่ 
อ าเภอบ้านนาสาร อ าเภอเกาะสมุย อ าเภอเวียงสระ และอ าเภอพระแสง ซึ่งเห็นอย่างนี้แล้วท าให้เรารู้
ได้เลยว่า อปท ส่วนใหญ่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้น ยังไม่มีความพร้อมในการให้บริการสาธารณะใน
ด้านการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชนในพื้นท่ีการดูแลของ อปท. เอง 

อ าเภอบ้านนาสารเป็นอ าเภอท่ีมี อปท. ด าเนินการด้านการแพทย์ฉุกเฉินมากท่ีสุด โดยมีถึง 
9 อปท. จาก 11 อปท. ในพื้นท่ีท่ีมีชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ได้แก่ อปท. ในต าบลนาสาร ต าบล
พรุพี ต าบลล าพูน ต าบลท่าชี ต าบลควนศรี ต าบลควนสุบรรณ ต าบลคลองปราบ ต าบลน้ าพุ และ
ต าบลทุ่งเตาใหม่ท่ีมีการด าเนินการ ขาดแต่เพียง อปท. ในต าบลทุ่งเตาและต าบลเพิ่มพูนทรัพย์  
เท่านั้นที่ไม่มีการด าเนินการจัดให้มีบริการในด้านนี้นับว่าเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน
ให้พื้นที่ว่าเมื่อเกิดเหตุในพื้นที่แล้วจะได้รับบริการด้วยความรวดเร็วและปลอดภัย โดยได้มีข้อมูล
การปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินในปี 2560-2564พบว่าการด าเนินการของชุดปฏิบัติการ
การแพทย์ฉุกเฉินของอ าเภอบ้านนาสารอยู่ใน 10 อันดับแรกของ อปท. ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่ีด าเนิน
ถึง 5 ชุดปฏิบัติการด้วยกัน ได้แก่ ชุดปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าพุ ปฏิบัติงานเฉล่ียจ านวน 
364 ครั้งต่อปี ชุดปฏิบัติการเทศบาลต าบลควนศรีปฏิบัติงานเฉล่ียจ านวน 353 ครั้งต่อปี ชุดปฏิบัติการ
เทศบาลต าบลพรุพีปฏิบัติงานเฉล่ียจ านวน 352 ครั้งต่อปี ชุดปฏิบัติการเทศบาลต าบลท่าชีปฏิบัติงาน
เฉล่ียจ านวน 315 ครั้งต่อปี ชุดปฏิบัติการเทศบาลเมืองนาสารปฏิบัติงานเฉล่ียจ านวน 273 ครั้งต่อปี 
โดยเฉล่ียอยู่ท่ีจ านวนครั้งท่ีออกปฏิบัติงานของท้ัง 5 อปท.ในพื้นท่ีอ าเภอบ้านนาสารนั้น มากกว่า
ค่าเฉล่ียของการออกปฏิบัติงานรวมทุก อปท. ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ี 200 ครั้งต่อปี  

ถึงแม้ว่าการด าเนินการด้านการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นท่ีอ าเภอบ้านนาสารนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ใน
ระดับท่ีดี เกินกว่าค่าเฉล่ีย แต่ส่ิงท่ีก าลังเกิดขึ้นคือแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของการออกปฏิบัติงาน
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การแพทย์ฉุกเฉิน โดยต้ังแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเริ่มด าเนินการด้านการแพทย์ฉุกเฉินมานั้น การออก
ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินก็มีแนวโน้มท่ีสูงขึ้นในทุก ๆ ปี โดยค่าเฉล่ียของการปฏิบัติงานการแพทย์
ฉุกเฉินอยู่ท่ี 23,000 ครั้ง โดยเฉพาะ 2 ปีล่าสุด (พ.ศ.2562-2563) ท่ีมีจ านวนการปฏิบัติงานท่ีสูง
มากกว่า 30,000 ครั้ง มากกว่าค่าเฉล่ียมากกว่า 7,000 ครั้ง และแนวโน้มในปี พ.ศ. 2564 จากการเก็บ
ข้อมูลถึงเดือนเมษายนก็พบว่า ยังมีแนวโน้มการออกปฏิบัติงานท่ีสูงขึ้นกว่าเดิมโดยคาดว่าในส้ินปีนี้จะ
มียอดการปฏิบัติงานถึง 33,000 ครั้งเลยทีเดียว  
 จากแนวโน้มการเกิดเหตุท่ีเพิ่มสูงขึ้นนั้น ท าให้ อปท. ท่ีด าเนินการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 
จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านทรัพยากรส าหรับการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้ผลการปฏิบัติงาน (Output) ในการน าส่งผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นท่ีอย่างถูกต้องและมี
ความปลอดภัยมากท่ีสุด แต่ในภาพของความเป็นจริงนั้นส่ิงท่ีเกิดขึ้นนั้นได้สวนทางกับความคาดหวัง 
ถึงแม้ว่าการด าเนินการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ของ อปท ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยตรง
จากทางภาครัฐจะยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างคงท่ี ซึ่งส่งผลให้ผลการด าเนินการยังรักษา
ระดับได้อย่างต่อเนื่องได้นั้น แต่อันท่ีจริงแล้วการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นท่ี ยังพบปัญหาในการบริหาร
จัดการงานทางการแพทย์ฉุกเฉิน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัจจัยน าเข้า ( Input) ด้านทรัพยากรท่ีมี
ความขาดแคลนและลดน้อยลง ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน ซึ่งการบริหารจัดการหน่วยบริการให้มีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการให้บริการก่อนถึง
โรงพยาบาล ต้องค านึงถึงการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ อันประกอบไปด้วย 

ด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงานก าลังคนท่ีมีแนวโน้มน้อยลงจากการโรยราไปตามอายุ หรือจาก
สภาวะของเศรษฐกิจท่ีต้องเปล่ียนแปลงการท างานเพื่อหารายได้ให้เพียงพอกับคนในครอบครัว 
นอกจากนี้สถานการณ์ของโรคอุบัติใหม่ท่ีเกิดขึ้นก็ยังส่งผลต่อการตัดสินใจในเข้ามาด าเนินงานด้านนี้ 
อีกทั้งการไม่มีคนรุ่นใหม่ที ่ขึ ้นมาทดแทนจากการเปลี่ยนแปลงค่านิยมที่ไม่มีความสนใจงานใน
ลักษณะนี้ และปัญหาการเปล่ียนแปลงทีมคณะผู้บริหารของ อปท. ก็มีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจใน
การเข้ามาร่วมปฏิบัติงาน 

ด้านยานพาหนะ ท่ีมีการเส่ือมสภาพจากอายุและการใช้งาน ไม่มีซ่อมแซมให้กลับคืนสภาพ
เดิม หรือเสียหายบ่อยครั้ง และต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมนาน ไม่มีรถทดแทน ส่งผลให้ต้องหยุด
ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลานาน 

วัสดุ และอุปกรณ์ ท่ีมีการใช้แต่ไม่ได้รับการซื้อทดแทนให้มีความเพียงพอต่อการใช้งาน หรือ
บางรายการท่ีไม่มีตามท่ีมาตรฐานก าหนดไว้ 
 ด้านงบประมาณ การลดลดงบประมาณ หรืออาจตัดงบประมาณส่วนนี้ออก เนื่องจากสภาพ
คล่องของการคลังของ อปท. โดยแต่ละ อปท. นั้นก็จะมีการจัดต้ังงบประมาณในส่วนนี้ไว้ไม่เท่ากัน
ขึ้นอยู่กับการท าข้อตกลงและรูปแบบการให้บริการของแต่ละ อปท 
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ด้านนโยบายและบริหารจัดการ ในการบริหารจัดการ รูปแบบการด าเนินการของแต่ อปท. 
ที่มีความแตกต่างกัน และยังมีการเปล่ียนแปลงผู้น าในองค์การจากการหมดวาระ หรือเลือกต้ัง
ผู้บริหารชุดใหม่ ท าให้เปล่ียนแปลงนโยบายในการด าเนินการในด้านนี้  

โดยในส่วนของชุดปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าพุก็พบปัญหาในเรื่องของก าลังคนท่ี
ลดลง ยานพาหนะท่ีเส่ือมสภาพโดยเป็นรถท่ีมีการขอยืมจากโรงพยาบาลบ้านนาสาร ซึ่งมีปัญหาใน
การซ่อมแซมและต่อทะเบียน และแนวโน้มการต้องซ่อมแซมรถก็มีจ านวนครั้งท่ีเพิ่มมากขึ้น โดยเพิ่ม
จากปีละ 2 ครั้ง เป็น 4 ครั้งในปี พ.ศ. 2564 นอกจากนี้ไม่ได้งบสนับสนุนในการจัดซื้อยานพาหนะใหม่ 
มีเพียงงบประมาณในการซื้ออุปกรณ์เล็ก ๆ น้อย ๆ และมีการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารชุดใหม่ท่ีก าลัง
จะมีการเลือกต้ัง ซึ่ง อปท. ในพื้นท่ีอ าเภอบ้านนนาสารนั้นก็มีรูปแบบของปัญหาท่ีมีความแตกต่างกัน
ไป และก็มีความพยายามท่ีจะแก้ปัญหาในรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมของบริบทของตน แต่บางครั้ง
แนวทางในการแก้ไขนั้นอาจจะไม่ถูกต้อง ไม่ถูกวิธี หรือดีท่ีสุด เนื่องจากไม่มีโอกาสได้ศึกษาหรือหา
แนวทางการแก้ไขปัญหาจาก อปท. อื่น ๆ ท่ีด าเนินการ ท าให้ปัญหาต่าง ๆ ยังเรื้อรังและไม่หมดไปเสีย
ที ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนท่ีอาจไม่สามารถได้รับบริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงท าให้เกิด
ความสนใจท่ีจะการวิเคราะห์เปรียบเทียบการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาทีมปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน 
(งานกู้ชีพ) ขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าพุกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นท่ีอ าเภอบ้านนาสาร 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และใช้การศึกษาการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน เพื่อระดมไอเดีย 
แลกเปล่ียนปัญหา และหาแนวทางการแก้ไขร่วมกันจากผู้มีประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญท่ี
แตกต่างกัน ซึ่งท าให้มีโอกาสท่ีจะส าเร็จมากกว่าการคิดและแก้ปัญหาเพียงล าพังคนเดียว เพื่อท่ีจะได้
น าข้อมูลท่ีได้จากการเรียนรู้นี้ไปสรุปส าหรับใช้ในการปรับปรุง ก าหนดเป็นมาตรฐานในการน าไป
พัฒนาการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในอ าเภอบ้านนาสาร
ต่อไป และสามารถตอบสนองความต้องการในการเข้ารับบริการของประชาชนในแต่ละพื้นท่ีได้ดีและมี
ผลการปฏิบัติงาน (Output) ในการน าส่งผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นท่ีได้รับความถูกต้องปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

# 
1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพในการการจัดบริการทางการแพทย์

ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าพุกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ในระยะเวลา 3 ปีท่ี
ผ่านมา  
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การแพทย์ฉุกเฉิน โดยต้ังแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเริ่มด าเนินการด้านการแพทย์ฉุกเฉินมานั้น การออก
ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินก็มีแนวโน้มท่ีสูงขึ้นในทุก ๆ ปี โดยค่าเฉล่ียของการปฏิบัติงานการแพทย์
ฉุกเฉินอยู่ท่ี 23,000 ครั้ง โดยเฉพาะ 2 ปีล่าสุด (พ.ศ.2562-2563) ท่ีมีจ านวนการปฏิบัติงานท่ีสูง
มากกว่า 30,000 ครั้ง มากกว่าค่าเฉล่ียมากกว่า 7,000 ครั้ง และแนวโน้มในปี พ.ศ. 2564 จากการเก็บ
ข้อมูลถึงเดือนเมษายนก็พบว่า ยังมีแนวโน้มการออกปฏิบัติงานท่ีสูงขึ้นกว่าเดิมโดยคาดว่าในส้ินปีนี้จะ
มียอดการปฏิบัติงานถึง 33,000 ครั้งเลยทีเดียว  
 จากแนวโน้มการเกิดเหตุท่ีเพิ่มสูงขึ้นนั้น ท าให้ อปท. ท่ีด าเนินการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 
จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านทรัพยากรส าหรับการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้ผลการปฏิบัติงาน (Output) ในการน าส่งผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นท่ีอย่างถูกต้องและมี
ความปลอดภัยมากท่ีสุด แต่ในภาพของความเป็นจริงนั้นส่ิงท่ีเกิดขึ้นนั้นได้สวนทางกับความคาดหวัง 
ถึงแม้ว่าการด าเนินการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ของ อปท ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยตรง
จากทางภาครัฐจะยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างคงท่ี ซึ่งส่งผลให้ผลการด าเนินการยังรักษา
ระดับได้อย่างต่อเนื่องได้นั้น แต่อันท่ีจริงแล้วการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นท่ี ยังพบปัญหาในการบริหาร
จัดการงานทางการแพทย์ฉุกเฉิน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัจจัยน าเข้า ( Input) ด้านทรัพยากรท่ีมี
ความขาดแคลนและลดน้อยลง ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน ซึ่งการบริหารจัดการหน่วยบริการให้มีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการให้บริการก่อนถึง
โรงพยาบาล ต้องค านึงถึงการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ อันประกอบไปด้วย 

ด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงานก าลังคนท่ีมีแนวโน้มน้อยลงจากการโรยราไปตามอายุ หรือจาก
สภาวะของเศรษฐกิจท่ีต้องเปล่ียนแปลงการท างานเพื่อหารายได้ให้เพียงพอกับคนในครอบครัว 
นอกจากนี้สถานการณ์ของโรคอุบัติใหม่ท่ีเกิดขึ้นก็ยังส่งผลต่อการตัดสินใจในเข้ามาด าเนินงานด้านนี้ 
อีกทั้งการไม่มีคนรุ่นใหม่ที ่ขึ ้นมาทดแทนจากการเปลี่ยนแปลงค่านิยมที่ไม่มีความสนใจงานใน
ลักษณะนี้ และปัญหาการเปล่ียนแปลงทีมคณะผู้บริหารของ อปท. ก็มีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจใน
การเข้ามาร่วมปฏิบัติงาน 

ด้านยานพาหนะ ท่ีมีการเส่ือมสภาพจากอายุและการใช้งาน ไม่มีซ่อมแซมให้กลับคืนสภาพ
เดิม หรือเสียหายบ่อยครั้ง และต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมนาน ไม่มีรถทดแทน ส่งผลให้ต้องหยุด
ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลานาน 

วัสดุ และอุปกรณ์ ท่ีมีการใช้แต่ไม่ได้รับการซื้อทดแทนให้มีความเพียงพอต่อการใช้งาน หรือ
บางรายการท่ีไม่มีตามท่ีมาตรฐานก าหนดไว้ 
 ด้านงบประมาณ การลดลดงบประมาณ หรืออาจตัดงบประมาณส่วนนี้ออก เนื่องจากสภาพ
คล่องของการคลังของ อปท. โดยแต่ละ อปท. นั้นก็จะมีการจัดต้ังงบประมาณในส่วนนี้ไว้ไม่เท่ากัน
ขึ้นอยู่กับการท าข้อตกลงและรูปแบบการให้บริการของแต่ละ อปท 
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ด้านนโยบายและบริหารจัดการ ในการบริหารจัดการ รูปแบบการด าเนินการของแต่ อปท. 
ที่มีความแตกต่างกัน และยังมีการเปล่ียนแปลงผู้น าในองค์การจากการหมดวาระ หรือเลือกต้ัง
ผู้บริหารชุดใหม่ ท าให้เปล่ียนแปลงนโยบายในการด าเนินการในด้านนี้  

โดยในส่วนของชุดปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าพุก็พบปัญหาในเรื่องของก าลังคนท่ี
ลดลง ยานพาหนะท่ีเส่ือมสภาพโดยเป็นรถท่ีมีการขอยืมจากโรงพยาบาลบ้านนาสาร ซึ่งมีปัญหาใน
การซ่อมแซมและต่อทะเบียน และแนวโน้มการต้องซ่อมแซมรถก็มีจ านวนครั้งท่ีเพิ่มมากขึ้น โดยเพิ่ม
จากปีละ 2 ครั้ง เป็น 4 ครั้งในปี พ.ศ. 2564 นอกจากนี้ไม่ได้งบสนับสนุนในการจัดซื้อยานพาหนะใหม่ 
มีเพียงงบประมาณในการซื้ออุปกรณ์เล็ก ๆ น้อย ๆ และมีการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารชุดใหม่ท่ีก าลัง
จะมีการเลือกต้ัง ซึ่ง อปท. ในพื้นท่ีอ าเภอบ้านนนาสารนั้นก็มีรูปแบบของปัญหาท่ีมีความแตกต่างกัน
ไป และก็มีความพยายามท่ีจะแก้ปัญหาในรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมของบริบทของตน แต่บางครั้ง
แนวทางในการแก้ไขนั้นอาจจะไม่ถูกต้อง ไม่ถูกวิธี หรือดีท่ีสุด เนื่องจากไม่มีโอกาสได้ศึกษาหรือหา
แนวทางการแก้ไขปัญหาจาก อปท. อื่น ๆ ท่ีด าเนินการ ท าให้ปัญหาต่าง ๆ ยังเรื้อรังและไม่หมดไปเสีย
ที ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนท่ีอาจไม่สามารถได้รับบริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงท าให้เกิด
ความสนใจท่ีจะการวิเคราะห์เปรียบเทียบการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาทีมปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน 
(งานกู้ชีพ) ขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าพุกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นท่ีอ าเภอบ้านนาสาร 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และใช้การศึกษาการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน เพื่อระดมไอเดีย 
แลกเปล่ียนปัญหา และหาแนวทางการแก้ไขร่วมกันจากผู้มีประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญท่ี
แตกต่างกัน ซึ่งท าให้มีโอกาสท่ีจะส าเร็จมากกว่าการคิดและแก้ปัญหาเพียงล าพังคนเดียว เพื่อท่ีจะได้
น าข้อมูลท่ีได้จากการเรียนรู้นี้ไปสรุปส าหรับใช้ในการปรับปรุง ก าหนดเป็นมาตรฐานในการน าไป
พัฒนาการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในอ าเภอบ้านนาสาร
ต่อไป และสามารถตอบสนองความต้องการในการเข้ารับบริการของประชาชนในแต่ละพื้นท่ีได้ดีและมี
ผลการปฏิบัติงาน (Output) ในการน าส่งผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นท่ีได้รับความถูกต้องปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

# 
1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพในการการจัดบริการทางการแพทย์

ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าพุกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ในระยะเวลา 3 ปีท่ี
ผ่านมา  
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2) เพื่อหาทางการแก้ไขปัญหาการจัดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วน
ต าบลน้ าพุ ให้มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีดีขึ้น 

 
วิธีการศึกษา 

 
ใช้กระบวนการและข้ันตอนการด าเนินกิจกรรมจากการเรียนรู้จากการปฏิบัติในการศึกษา

และวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบการจัดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าพุ
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง  มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

กลุ่ม ค าถาม การสะท้อนการเรียนรู้ 
1) กลุ่มกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เลือกสมาชิกกลุ่มจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยเป็นผู้

ท่ีรู้ปัญหา (Who Know) ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าพุกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ผู้ท่ีมีความสนใจในการแก้ปัญหา (Who Care) และผู้ท่ีมีอ านาจ
ผลักดันการแก้ปัญหาให้ประสบความส าเร็จ (Who Can) แต่งต้ังผู้อ านวยการ ประธาน เลขานุการกลุ่ม 

2) ค าถามในการศึกษาการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
 (1) ประสิทธิภาพในการจัดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนต าบล

น้ าพุกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา เป็นเช่นไร 
 (2) แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วน

ต าบลน้ าพุ เพื่อพัฒนาให้มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีดีขึ้นได้อย่างไร 
3) การสะท้อนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ การด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ โดย

การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติมาใช้ศึกษาและวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพใน
การการจัดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าพุกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 3 แห่ง ส่ิงท่ีสะท้อนการเรียนรู้คือการทบทวนการปฏิบัติงานท่ีผ่านมาว่ามีปัญหาอะไรท่ีเกิด
ขึ้นมา และได้มีการด าเนินการแก้ไขอะไรไปบ้าง อะไรท่ียังคงเป็นปัญหาอยู่ โดยใช้การซักถาม พูดคุย
ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของแต่ละพื้นท่ีได้อย่างอิสระ แล้วช่วยกัน
ระดมความคิดเพื่อสรุปเป็นแนวทางในการแก้ไข เพื่อท่ีจะน าไปปรับใช้และสร้างเป็นมาตรฐานในพื้นท่ี
ได้ต่อไป 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมการประชุม 
1) การก าหนดปัญหา สมาชิกในกลุ่มได้ก าหนดปัญหาท่ีเกิดขึ้น จากการพูดคุยการปฏิบัติงาน

ของแต่ละพื้นท่ี มีการแลกเปล่ียนปัญหาท่ีเกิดขึ้นและด าเนินการแก้ไขไปแล้วแต่ยังไม่ส าเร็จ และสรุป
ความเกี่ยวข้องกันของปัญหาท่ีเกิดขึ้นในแต่ละพื้นท่ี ท่ีมีความสัมพันธ์กัน โดยเป็นปัญหาในเรื่องของ
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ปัจจัยน าเข้า (Input) ด้านทรัพยากรท่ีมีความขาดแคลนและลดน้อยลง ซึ่งอาจส่งส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 

2) กลุ่มการเรียนรู้จากการปฏิบัติ สมาชิกท่ีถูกเลือกโดยเป็นผู้ท่ีรู้ปัญหา (Who Know) ได้แก่ 
ผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าพุกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง 
ผู้ท่ีมีความสนใจในการแก้ปัญหา (Who Care) และผู้ท่ีมีอ านาจผลักดันการแก้ปัญหาให้ประสบ
ความส าเร็จ (Who Can)  

3) กระบวนการซักถามและสะท้อนมุมมอง จัดการประชุมสมาชิกกลุ่ม จ านวน 3 ครั้ง โดย
ใช้กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Michael J. Marquardt  “L = P+Q+R+I+R” ซึ่งการประชุม
สมาชิกกลุ่มต้องใช้กระบวนการซักถาม โดยการต้ังค าถามเป็นค าถามประเภทปลายเปิด เพื่อให้เกิด
ความคิดพิจารณา สะท้อนมุมมอง และแนวความคิดในแง่มุมต่าง ๆ ออกมา การรับฟังความเห็นและ
การระดมความคิดเห็น โดยมีจุดประสงค์เพื่อหาแนวทางไปสู่การปฏิบัติได้จริง ตามหลักของการเรียนรู้
จากการปฏิบัติ โดยก่อนการประชุมทุกครั้งสมาชิกกลุ่มจะต้องมีการคิดใคร่ครวญเพื่อวิเคราะห์
ประเด็นนั้น ๆ อย่างเป็นระบบ และเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งจะก่อให้เกิดการไหลเวียนข้อมูลให้กับสมาชิก 
โดยกลุ่มได้ก าหนดการประชุมกลุ่มจ านวน 3 ครั้ง  

4) การก าหนดแนวทางการพัฒนา สมาชิกในกลุ่มทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย 
โดยน าเสนอแนวทางการปฏิบัติและเสนอแนวทางจากการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติมา
วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพในการการจัดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลน้ าพุกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ว่าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงตามแนวทางท่ี
ประชุม และพบปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง 

5) การเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง จากการท่ีสมาชิกกลุ่มได้มีการพบปะกันตามช่วงเวลา
ท่ีก าหนด การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติมาใช้วิเคราะห์เปรียบเทียบการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา
ทีมปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน (งานกู้ชีพ) ขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าพุกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีอ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยจะต้องมีความคืบหน้ามารายงานใน
การประชุมทุกครั้ง และสมาชิกกลุ่มทุกคนจะต้องเรียนรู้ร่วมกันจากผลของการปฏิบัติในแต่ละครั้งเพื่อ
น าอุปสรรคมาทบทวนแนวทางให้สามารถปรับปรุงแก้ไขตามบริบทของงานได้อย่างแท้จริง 

6)  ผู้อ านวยการกลุ่ม เป็นผู้มีอ านาจในการตัดสินใจแก้ปัญหาหรือน าเสนอประเด็นต่าง ๆ  มี
หน้าท่ีในการกระตุ้นกลุ่มให้มีผลงานความคืบหน้ามารายงานให้สมาชิกกลุ่มได้รับทราบ คอยสร้าง
บรรยากาศท่ีดีในการพบประในการประชุมแต่ละครั้ง คอยช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มในการสะท้อนส่ิงท่ีได้
เรียนรู้ร่วมกัน คอยกระตุ้นให้กลุ่มได้ข้อสรุปในประเด็นท่ีสนใจ พร้อมน าข้อมูลจากการเก็บข้อมูลไปสู่
การใช้แก้ไขปัญหาท่ีสามารถใช้ได้จริงต่อไป 
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2) เพื่อหาทางการแก้ไขปัญหาการจัดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วน
ต าบลน้ าพุ ให้มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีดีขึ้น 

 
วิธีการศึกษา 

 
ใช้กระบวนการและขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมจากการเรียนรู้จากการปฏิบัติในการศึกษา

และวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบการจัดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าพุ
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง  มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

กลุ่ม ค าถาม การสะท้อนการเรียนรู้ 
1) กลุ่มกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เลือกสมาชิกกลุ่มจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยเป็นผู้

ท่ีรู้ปัญหา (Who Know) ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าพุกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ผู้ท่ีมีความสนใจในการแก้ปัญหา (Who Care) และผู้ท่ีมีอ านาจ
ผลักดันการแก้ปัญหาให้ประสบความส าเร็จ (Who Can) แต่งต้ังผู้อ านวยการ ประธาน เลขานุการกลุ่ม 

2) ค าถามในการศึกษาการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
 (1) ประสิทธิภาพในการจัดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนต าบล

น้ าพุกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา เป็นเช่นไร 
 (2) แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วน

ต าบลน้ าพุ เพื่อพัฒนาให้มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีดีขึ้นได้อย่างไร 
3) การสะท้อนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ การด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ โดย

การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติมาใช้ศึกษาและวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพใน
การการจัดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าพุกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 3 แห่ง ส่ิงท่ีสะท้อนการเรียนรู้คือการทบทวนการปฏิบัติงานท่ีผ่านมาว่ามีปัญหาอะไรท่ีเกิด
ขึ้นมา และได้มีการด าเนินการแก้ไขอะไรไปบ้าง อะไรท่ียังคงเป็นปัญหาอยู่ โดยใช้การซักถาม พูดคุย
ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของแต่ละพื้นท่ีได้อย่างอิสระ แล้วช่วยกัน
ระดมความคิดเพื่อสรุปเป็นแนวทางในการแก้ไข เพื่อท่ีจะน าไปปรับใช้และสร้างเป็นมาตรฐานในพื้นท่ี
ได้ต่อไป 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมการประชุม 
1) การก าหนดปัญหา สมาชิกในกลุ่มได้ก าหนดปัญหาท่ีเกิดขึ้น จากการพูดคุยการปฏิบัติงาน

ของแต่ละพื้นท่ี มีการแลกเปล่ียนปัญหาท่ีเกิดขึ้นและด าเนินการแก้ไขไปแล้วแต่ยังไม่ส าเร็จ และสรุป
ความเกี่ยวข้องกันของปัญหาท่ีเกิดขึ้นในแต่ละพื้นท่ี ท่ีมีความสัมพันธ์กัน โดยเป็นปัญหาในเรื่องของ
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ปัจจัยน าเข้า (Input) ด้านทรัพยากรท่ีมีความขาดแคลนและลดน้อยลง ซึ่งอาจส่งส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 

2) กลุ่มการเรียนรู้จากการปฏิบัติ สมาชิกท่ีถูกเลือกโดยเป็นผู้ท่ีรู้ปัญหา (Who Know) ได้แก่ 
ผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าพุกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง 
ผู้ท่ีมีความสนใจในการแก้ปัญหา (Who Care) และผู้ท่ีมีอ านาจผลักดันการแก้ปัญหาให้ประสบ
ความส าเร็จ (Who Can)  

3) กระบวนการซักถามและสะท้อนมุมมอง จัดการประชุมสมาชิกกลุ่ม จ านวน 3 ครั้ง โดย
ใช้กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Michael J. Marquardt  “L = P+Q+R+I+R” ซึ่งการประชุม
สมาชิกกลุ่มต้องใช้กระบวนการซักถาม โดยการต้ังค าถามเป็นค าถามประเภทปลายเปิด เพื่อให้เกิด
ความคิดพิจารณา สะท้อนมุมมอง และแนวความคิดในแง่มุมต่าง ๆ ออกมา การรับฟังความเห็นและ
การระดมความคิดเห็น โดยมีจุดประสงค์เพื่อหาแนวทางไปสู่การปฏิบัติได้จริง ตามหลักของการเรียนรู้
จากการปฏิบัติ โดยก่อนการประชุมทุกครั้งสมาชิกกลุ่มจะต้องมีการคิดใคร่ครวญเพื่อวิเคราะห์
ประเด็นนั้น ๆ อย่างเป็นระบบ และเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งจะก่อให้เกิดการไหลเวียนข้อมูลให้กับสมาชิก 
โดยกลุ่มได้ก าหนดการประชุมกลุ่มจ านวน 3 ครั้ง  

4) การก าหนดแนวทางการพัฒนา สมาชิกในกลุ่มทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย 
โดยน าเสนอแนวทางการปฏิบัติและเสนอแนวทางจากการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติมา
วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพในการการจัดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลน้ าพุกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ว่าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงตามแนวทางท่ี
ประชุม และพบปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง 

5) การเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง จากการท่ีสมาชิกกลุ่มได้มีการพบปะกันตามช่วงเวลา
ท่ีก าหนด การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติมาใช้วิเคราะห์เปรียบเทียบการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา
ทีมปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน (งานกู้ชีพ) ขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าพุกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีอ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยจะต้องมีความคืบหน้ามารายงานใน
การประชุมทุกครั้ง และสมาชิกกลุ่มทุกคนจะต้องเรียนรู้ร่วมกันจากผลของการปฏิบัติในแต่ละครั้งเพื่อ
น าอุปสรรคมาทบทวนแนวทางให้สามารถปรับปรุงแก้ไขตามบริบทของงานได้อย่างแท้จริง 

6)  ผู้อ านวยการกลุ่ม เป็นผู้มีอ านาจในการตัดสินใจแก้ปัญหาหรือน าเสนอประเด็นต่าง ๆ  มี
หน้าท่ีในการกระตุ้นกลุ่มให้มีผลงานความคืบหน้ามารายงานให้สมาชิกกลุ่มได้รับทราบ คอยสร้าง
บรรยากาศท่ีดีในการพบประในการประชุมแต่ละครั้ง คอยช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มในการสะท้อนส่ิงท่ีได้
เรียนรู้ร่วมกัน คอยกระตุ้นให้กลุ่มได้ข้อสรุปในประเด็นท่ีสนใจ พร้อมน าข้อมูลจากการเก็บข้อมูลไปสู่
การใช้แก้ไขปัญหาท่ีสามารถใช้ได้จริงต่อไป 
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ผลการศึกษา 
 

สรุปปัญหาและสาเหตุการจัดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน 

จากการประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อหาสาเหตุของปัญหาการจัดบริการทางการแพทย์
ฉุกเฉิน ซึ่งทางทีมได้ประชุมสรุปแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้าน
ยานพาหนะ ด้านระบบปฏิบัติงาน ด้านสถานท่ีต้ัง และด้านนโยบายการบริหาร โดยสามารถสรุปได้
ดังนี้ 

1) สาเหตุของปัญหาบุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉินไม่เพียงพอ ได้แก่ 
 (1) ผู้ปฏิบัติงานติดงานประจ าและขาดแรงจูงใจ เนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจในครอบครัว 

เริ่มมาต้ังแต่ปัญหาราคายางพาราตกต่ า ซึ่งเป็นอาชีพหลักของครอบครัวผู้ปฏิบัติงานในพื้น ท่ี 
ประกอบการท่ีโควิด-19 ระบาด ส่งผลให้บุคลากรในด้านนี้ต้องหยุดการปฏิบัติเพื่อไปหางานท่ีมีรายได้
เพียงพอต่อการเล้ียงครอบครัว รายได้จากการเข้าปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินนั้นน้อย ไม่เพียงพอ
ต่อการด ารงชีพของตนเองและครอบครับ จึงไม่จูงใจในการเข้ามาปฏิบัติ 

 (2) สมรรถนะของคน ผู้ท่ีเข้ามาปฏิบัติงานได้นั้นไม่ใช่ใครก็จะสามารถปฏิบัติงานได้ โดย
จะต้องผ่านการอบรมในหลักสูตรท่ีได้รับการรับรองจาก สพฉ. และได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูก
กฎหมาย มีใบอนุญาตในการปฏิบัติงาน ซึ่งการฝึกอบรมท่ีผ่านการรับรองก็มีจ ากัด แค่ปีละ 1 ครั้ง 
และถูกงดในช่วงสถานการณ์โควิดแพร่ระบาด 

 (3) การเปล่ียนแปลงผู้บริหาร การท่ีบุคลากรทางการแพทย์อยู่คนและทีมกับทาง
ผู้บริหารก็ส่งผลต่อการอยากเข้าร่วม หรืออาจถูกกีดกันไม่ให้เข้าร่วมปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉิน 

2) สาเหตุของปัญหาวัสดุอุปกรณ์ไม่ครบตามมาตรฐาน ได้แก่ 
 (1)  ไม่ได้รับการสนับสนุนด้านอุปกรณ์อย่างครบถ้วน เนื่องจากไม่มีการตรวจเช็ครายการ

อุปกรณ์เทียบกับมาตรฐาน ท าให้ไม่ทราบว่าอะไรท่ียังขาด จึงไม่มีการจัดซื้อเพิ่มเติม อีกท้ังงบประมาณ
ก็มีอยู่อย่างจ ากัด ท าให้ไม่สามารถจัดซื้ออุปกรณ์หลายอย่างได้พร้อมกัน 

 (2)  โรงพยาบาลสนับสนุนไม่เพียงพอ โดยปกติทางโรงพยาบาลจะสนับสนุนของใช้
ส้ินเปลือง พวกผ้าก็อต ผ้ายืด น้ ายาล้างแผล ซึ่งถ้าการบริการเหตุท่ีไม่ประสงค์ไป โรงพยาบาลก็จะไม่
สามารถท าเบิกอุปกรณ์คืนได้ อีกท้ังบางครั้งการลืมของผู้ปฏิบัติงาน หรือการเบิกแล้วท าหายระหว่าง
ทางก็ท าให้จ านวนวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ 

3) สาเหตุของปัญหายานพาหนะท่ีใช้ไม่มีความพร้อม ได้แก่ 
 (1) รถเก่า เสียบ่อย ซ่อมนาน เป็นการเสียท่ีมาจากกรเส่ือมสภาพของรถท่ีมีอายุการใช้

งานมาก และความไม่พร้อมของร้านซ่อมในพื้นท่ี ขั้นตอนการท าเอกสารซ่อมยาวนาน  
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 (2) ไม่มีการตั้งงบประมาณในการซื้อ เนื่องจากทางผู้บริหารไม่ได้ให้ความส าคัญกับ
การจัดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินมากเพียงพอ จึงได้น าเงินส่วนนี้ไปพัฒนาพื้นท่ีในด้านอื่น ๆ แทน 

4) สาเหตุของปัญหาสถานท่ีต้ังไม่ได้ตามมาตรฐาน ได้แก่ 
 พื้นท่ียังไม่มีการแบ่งเป็นสัดส่วนท่ีชัดเจน ความจ ากัดของพื้นท่ีและผู้บริหารไม่ได้แบ่ง

สัดส่วนให้ชัดเจน นอกจากนี้สถานท่ี อบต.น้ าพุ อยู่ลึก ซึ่งส่งผลต่อ Response time ในการออก
ปฏิบัติงาน คนเข้าถึงจุดให้บริการน้อย 

5) สาเหตุของปัญหาการเปล่ียนแปลงผู้บริหาร ได้แก่ 
 การท่ีผู้บริหารชุดใหม่ไม่ให้ความส าคัญของงานการจัดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินท่ีมาก

พอก็ส่งผลอย่างมากถึงเรื่องงบประมาณและอื่น ๆ อีกท้ังยังกระทบไปถึงเรื่องการเปล่ียนแปลงทีม
ปฏิบัติงานและรูปแบบการปฏิบัติงานอีกด้วย 

6) สาเหตุของปัญหาการไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตลอด 24 ช่ัวโมง ได้แก่ 
 เนื่องจากจ านวนบุคลากรท่ีลดลง การไม่ให้ความส าคัญของงานการจัดบริการทาง

การแพทย์ฉุกเฉิน ไปจนถึงงบประมาณท่ีเริ่มไม่เพียงพอ 
 

 
 
ภาพที่ 1 ปัญหางานบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน 
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ผลการศึกษา 
 

สรุปปัญหาและสาเหตุการจัดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน 

จากการประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อหาสาเหตุของปัญหาการจัดบริการทางการแพทย์
ฉุกเฉิน ซึ่งทางทีมได้ประชุมสรุปแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้าน
ยานพาหนะ ด้านระบบปฏิบัติงาน ด้านสถานท่ีต้ัง และด้านนโยบายการบริหาร โดยสามารถสรุปได้
ดังนี้ 

1) สาเหตุของปัญหาบุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉินไม่เพียงพอ ได้แก่ 
 (1) ผู้ปฏิบัติงานติดงานประจ าและขาดแรงจูงใจ เนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจในครอบครัว 

เริ่มมาต้ังแต่ปัญหาราคายางพาราตกต่ า ซึ่งเป็นอาชีพหลักของครอบครัวผู้ปฏิบัติงานในพื้น ท่ี 
ประกอบการท่ีโควิด-19 ระบาด ส่งผลให้บุคลากรในด้านนี้ต้องหยุดการปฏิบัติเพื่อไปหางานท่ีมีรายได้
เพียงพอต่อการเล้ียงครอบครัว รายได้จากการเข้าปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินนั้นน้อย ไม่เพียงพอ
ต่อการด ารงชีพของตนเองและครอบครับ จึงไม่จูงใจในการเข้ามาปฏิบัติ 

 (2) สมรรถนะของคน ผู้ท่ีเข้ามาปฏิบัติงานได้นั้นไม่ใช่ใครก็จะสามารถปฏิบัติงานได้ โดย
จะต้องผ่านการอบรมในหลักสูตรท่ีได้รับการรับรองจาก สพฉ. และได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูก
กฎหมาย มีใบอนุญาตในการปฏิบัติงาน ซึ่งการฝึกอบรมท่ีผ่านการรับรองก็มีจ ากัด แค่ปีละ 1 ครั้ง 
และถูกงดในช่วงสถานการณ์โควิดแพร่ระบาด 

 (3) การเปล่ียนแปลงผู้บริหาร การท่ีบุคลากรทางการแพทย์อยู่คนและทีมกับทาง
ผู้บริหารก็ส่งผลต่อการอยากเข้าร่วม หรืออาจถูกกีดกันไม่ให้เข้าร่วมปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉิน 

2) สาเหตุของปัญหาวัสดุอุปกรณ์ไม่ครบตามมาตรฐาน ได้แก่ 
 (1)  ไม่ได้รับการสนับสนุนด้านอุปกรณ์อย่างครบถ้วน เนื่องจากไม่มีการตรวจเช็ครายการ

อุปกรณ์เทียบกับมาตรฐาน ท าให้ไม่ทราบว่าอะไรท่ียังขาด จึงไม่มีการจัดซื้อเพิ่มเติม อีกท้ังงบประมาณ
ก็มีอยู่อย่างจ ากัด ท าให้ไม่สามารถจัดซื้ออุปกรณ์หลายอย่างได้พร้อมกัน 

 (2)  โรงพยาบาลสนับสนุนไม่เพียงพอ โดยปกติทางโรงพยาบาลจะสนับสนุนของใช้
ส้ินเปลือง พวกผ้าก็อต ผ้ายืด น้ ายาล้างแผล ซึ่งถ้าการบริการเหตุท่ีไม่ประสงค์ไป โรงพยาบาลก็จะไม่
สามารถท าเบิกอุปกรณ์คืนได้ อีกท้ังบางครั้งการลืมของผู้ปฏิบัติงาน หรือการเบิกแล้วท าหายระหว่าง
ทางก็ท าให้จ านวนวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ 

3) สาเหตุของปัญหายานพาหนะท่ีใช้ไม่มีความพร้อม ได้แก่ 
 (1) รถเก่า เสียบ่อย ซ่อมนาน เป็นการเสียท่ีมาจากกรเส่ือมสภาพของรถท่ีมีอายุการใช้

งานมาก และความไม่พร้อมของร้านซ่อมในพื้นท่ี ขั้นตอนการท าเอกสารซ่อมยาวนาน  

379 
 

 (2) ไม่มีการตั้งงบประมาณในการซื้อ เนื่องจากทางผู้บริหารไม่ได้ให้ความส าคัญกับ
การจัดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินมากเพียงพอ จึงได้น าเงินส่วนนี้ไปพัฒนาพื้นท่ีในด้านอื่น ๆ แทน 

4) สาเหตุของปัญหาสถานท่ีต้ังไม่ได้ตามมาตรฐาน ได้แก่ 
 พื้นท่ียังไม่มีการแบ่งเป็นสัดส่วนท่ีชัดเจน ความจ ากัดของพื้นท่ีและผู้บริหารไม่ได้แบ่ง

สัดส่วนให้ชัดเจน นอกจากนี้สถานท่ี อบต.น้ าพุ อยู่ลึก ซึ่งส่งผลต่อ Response time ในการออก
ปฏิบัติงาน คนเข้าถึงจุดให้บริการน้อย 

5) สาเหตุของปัญหาการเปล่ียนแปลงผู้บริหาร ได้แก่ 
 การท่ีผู้บริหารชุดใหม่ไม่ให้ความส าคัญของงานการจัดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินท่ีมาก

พอก็ส่งผลอย่างมากถึงเรื่องงบประมาณและอื่น ๆ อีกท้ังยังกระทบไปถึงเรื่องการเปล่ียนแปลงทีม
ปฏิบัติงานและรูปแบบการปฏิบัติงานอีกด้วย 

6) สาเหตุของปัญหาการไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตลอด 24 ช่ัวโมง ได้แก่ 
 เนื่องจากจ านวนบุคลากรท่ีลดลง การไม่ให้ความส าคัญของงานการจัดบริการทาง

การแพทย์ฉุกเฉิน ไปจนถึงงบประมาณท่ีเริ่มไม่เพียงพอ 
 

 
 
ภาพที่ 1 ปัญหางานบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน 
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 แนวทางการแก้ปัญหาการจัดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน 
1) แนวทางการแก้ปัญหาบุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉินไม่เพียงพอ 
 (1)  ผู้ปฏิบัติงานติดงานประจ าและขาดแรงจูงใจ 
  (1.1)  สร้างแรงจูงใจในเรื่องของค่าปฏิบัติงาน 
  (1.2)  เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์การท างาน 
  (1.3)  เพิ่มช่องทางการประชุมออนไลน ์
  (1.4)  จัดโครงการสอนการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นในโรงเรียน 
 (2) สมรรถนะของบุคลากร การส่งคนเข้าฝึกอบรมกับทางโรงพยาบาล 
 (3) การเปล่ียนแปลงผู้บริหาร ใช้การสร้างแรงจูงใจในเรื่องของค่าปฏิบัติงานตามหัวข้อ 

(1.1) 
2) แนวทางการแก้ปัญหาการเปล่ียนแปลงผู้บริหาร  
 ผู้บริหารชุดไม่ให้ความส าคัญของการจัดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน รอนโยบายจาก

ผู้บริหารชุดใหม่ (การเลือกตั้งครั้งล่าสุด 28 พ.ย. 64) 
3) แนวทางการแก้ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ไม่ครบตามมาตรฐาน ไม่ได้รับการสนับสนุนด้านอุปกรณ์

อย่างครบถ้วนและโรงพยาบาล.สนับสนุนไม่เพียงพอ 
 (1) จัดท าเช็คลิสต์รายการอุปกรณ์ 
 (2) โรงพยาบาลสนับสนุนไม่เพียงพอ 
4) แนวทางการแก้ปัญหายานพาหนะท่ีใช้ไม่มีความพร้อม 
 (1) รถเก่า เสียบ่อย ซ่อมนาน ด าเนินการติดต่อหาร้านซ่อมท่ีมีความพร้อม 
 (2) ไม่มีการตั้งงบประมาณในการซื้อ สรุปรายงานการซ่อมแซมประจ าปี 
5) แนวทางการแก้ปัญหาสถานท่ีต้ังไม่ได้ตามมาตรฐาน 
 พื้นท่ียังไม่มีการแบ่งเป็นสัดส่วนท่ีชัดเจน (รอการพิจารณาจัดสรรพื้นท่ีหลังจากผู้บริหาร) 

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการแก้ไข/ป้องกันปัญหาท่ีได้จากการศึกษา 

 
การด าเนินกิจกรรมและการศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจัด 

บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าพุกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง 
ได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ (Action Learning) สามารถสรุป
สาเหตุของปัญหาการจัดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ได้ 10 สาเหตุด้วยกัน ซึ่งเป็นสาเหตุท่ีสมาชิกใน
ทีมระดมความคิดร่วมกันอย่างอิสระ จากประสบการณ์ท างานจริง สะท้อนปัญหาออกมาเป็นแนวทาง
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ในการแก้ไข โดยจุดส าคัญคือการท่ีผู้ท่ีปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ์ ไปจนถึงผู้ริเริ่มผลักดันงาน
การแพทย์ฉุกเฉินในพื้นท่ีอ าเภอบ้านนาสาร ท าให้เข้าใจและมองเห็นถึงสภาพปัญหาท่ีแท้จริง และลง
ลึกรายละเอียดได้อย่างเต็มท่ี แต่กระนั้นการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นสะสมมาอย่างยาวนานนั้น อาจจะต้อง
ใช้ความพยายามและเวลาท่ีมากพอเพื่อให้เห็นผลส าเร็จ ซึ่งระยะเวลาเพียงเล็กน้อยคงยังไม่เห็นผล
อะไรมากนั้น แต่การท่ีได้เข้ามาเริ่มต้นท่ีจะด าเนินการแก้ไขก็นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นท่ีดี ท่ีจะปรับปรุง
เปล่ียนแปลงให้ดีขึ้น ซึ่งส่ิงท่ีสะท้อนออกมาจากการเข้ามาร่วมมือกันจากพื้นท่ีต่าง ๆ ก็ถือว่าเป็นการส่ง
สัญญาณท่ีดีในความร่วมมือครั้งนี้ และเช่ือว่าปัญหาและส่ิงต่าง ๆ ท่ีสมาชิกมาร่วมกันแชร์ ร่วมกันหา
แนวทางแก้ไขในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์แก่ทุกทีมท่ีสมาชิกได้ปฏิบัติงานอยู่ และเป็นประโยชน์กับทีม
อื่น ๆ ในพื้นท่ีใกล้เคียงท่ีจะน าแนวทางนี้ไปปรับใช้ได้ในพื้นท่ี นอกจากนี้ควรมีการสร้างการท างาน    
เชิงรุก โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นท่ี เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ทีม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ทีมก านันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นการลดการเกิดท่ีต้นตอ
ของการเหตุฉุกเฉินท่ีแท้จริง 
 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
 

ทุกองค์การโดยเฉพาะภาครัฐควรมีการน าแนวทางการกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติไป
ประยุกต์ใช้ในทุกองค์การ เพราะรูปแบบกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัตินั้นจะช่วยสร้างความร่วมมือ
จากสมาชิกในการร่วมแสดงความคิดเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาได้จริง ซึ่งต่างจากรูปแบบเดิมท่ี
เป็นการส่ังการจากผู้บริหารโดยไม่ถามปัญหา หรือแนวทางแก้ไขจากผู้ท่ีปฏิบัติงานจริง 
 

ข้อเสนอเชิงปฏิบัติ 
 

1)  สมาชิกกลุ่มการเรียนรู้จากการปฏิบัติควรน ากระบวนการท่ีได้ไปปรับประยุกต์ใช้ในงาน
ของตัวเอง เพื่อในเกิดบรรยากาศท่ีดีในการร่วมแก้ไขปัญหา 

2) กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติเป็นรูปแบบของการแชร์ความคิดโดยอิสระ ดังนั้นจึง
ไม่ควรปิดกั้นแนวความคิดใหม่ๆ เพื่อท่ีจะได้แนวคิดท่ีหลากหลาย และรูปแบบการแก้ไขปัญหาแบบ
ใหม่ท่ีอาจจะดีกว่าแบบเดิม 

3) บทสรุปจากกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติของปัญหาการจัดการบริการทางการแพทย์
ฉุกเฉินในครั้งนี้ จะสามารถน าไปปรับใช้ตามบริบทของ อปท. อื่น ๆ ในอ าเภอบ้านนาสารและอ าเภอ
ใกล้เคียงท่ีมีปัญหาในลักษณะท่ีใกล้เคียงกัน หรือเป็นแนวทางส าหรับ อปท. ท่ียังไม่มีการจัดบริการ
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 แนวทางการแก้ปัญหาการจัดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน 
1) แนวทางการแก้ปัญหาบุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉินไม่เพียงพอ 
 (1)  ผู้ปฏิบัติงานติดงานประจ าและขาดแรงจูงใจ 
  (1.1)  สร้างแรงจูงใจในเรื่องของค่าปฏิบัติงาน 
  (1.2)  เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์การท างาน 
  (1.3)  เพิ่มช่องทางการประชุมออนไลน ์
  (1.4)  จัดโครงการสอนการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นในโรงเรียน 
 (2) สมรรถนะของบุคลากร การส่งคนเข้าฝึกอบรมกับทางโรงพยาบาล 
 (3) การเปล่ียนแปลงผู้บริหาร ใช้การสร้างแรงจูงใจในเรื่องของค่าปฏิบัติงานตามหัวข้อ 

(1.1) 
2) แนวทางการแก้ปัญหาการเปล่ียนแปลงผู้บริหาร  
 ผู้บริหารชุดไม่ให้ความส าคัญของการจัดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน รอนโยบายจาก

ผู้บริหารชุดใหม่ (การเลือกตั้งครั้งล่าสุด 28 พ.ย. 64) 
3) แนวทางการแก้ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ไม่ครบตามมาตรฐาน ไม่ได้รับการสนับสนุนด้านอุปกรณ์

อย่างครบถ้วนและโรงพยาบาล.สนับสนุนไม่เพียงพอ 
 (1) จัดท าเช็คลิสต์รายการอุปกรณ์ 
 (2) โรงพยาบาลสนับสนุนไม่เพียงพอ 
4) แนวทางการแก้ปัญหายานพาหนะท่ีใช้ไม่มีความพร้อม 
 (1) รถเก่า เสียบ่อย ซ่อมนาน ด าเนินการติดต่อหาร้านซ่อมท่ีมีความพร้อม 
 (2) ไม่มีการตั้งงบประมาณในการซื้อ สรุปรายงานการซ่อมแซมประจ าปี 
5) แนวทางการแก้ปัญหาสถานท่ีต้ังไม่ได้ตามมาตรฐาน 
 พื้นท่ียังไม่มีการแบ่งเป็นสัดส่วนท่ีชัดเจน (รอการพิจารณาจัดสรรพื้นท่ีหลังจากผู้บริหาร) 

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการแก้ไข/ป้องกันปัญหาท่ีได้จากการศึกษา 

 
การด าเนินกิจกรรมและการศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจัด 

บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าพุกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง 
ได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ (Action Learning) สามารถสรุป
สาเหตุของปัญหาการจัดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ได้ 10 สาเหตุด้วยกัน ซึ่งเป็นสาเหตุท่ีสมาชิกใน
ทีมระดมความคิดร่วมกันอย่างอิสระ จากประสบการณ์ท างานจริง สะท้อนปัญหาออกมาเป็นแนวทาง
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ในการแก้ไข โดยจุดส าคัญคือการท่ีผู้ท่ีปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ์ ไปจนถึงผู้ริเริ่มผลักดันงาน
การแพทย์ฉุกเฉินในพื้นท่ีอ าเภอบ้านนาสาร ท าให้เข้าใจและมองเห็นถึงสภาพปัญหาท่ีแท้จริง และลง
ลึกรายละเอียดได้อย่างเต็มท่ี แต่กระนั้นการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นสะสมมาอย่างยาวนานนั้น อาจจะต้อง
ใช้ความพยายามและเวลาท่ีมากพอเพื่อให้เห็นผลส าเร็จ ซึ่งระยะเวลาเพียงเล็กน้อยคงยังไม่เห็นผล
อะไรมากนั้น แต่การท่ีได้เข้ามาเริ่มต้นท่ีจะด าเนินการแก้ไขก็นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นท่ีดี ท่ีจะปรับปรุง
เปล่ียนแปลงให้ดีขึ้น ซึ่งส่ิงท่ีสะท้อนออกมาจากการเข้ามาร่วมมือกันจากพื้นท่ีต่าง ๆ ก็ถือว่าเป็นการส่ง
สัญญาณท่ีดีในความร่วมมือครั้งนี้ และเช่ือว่าปัญหาและส่ิงต่าง ๆ ท่ีสมาชิกมาร่วมกันแชร์ ร่วมกันหา
แนวทางแก้ไขในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์แก่ทุกทีมท่ีสมาชิกได้ปฏิบัติงานอยู่ และเป็นประโยชน์กับทีม
อื่น ๆ ในพื้นท่ีใกล้เคียงท่ีจะน าแนวทางนี้ไปปรับใช้ได้ในพื้นท่ี นอกจากนี้ควรมีการสร้างการท างาน    
เชิงรุก โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นท่ี เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ทีม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ทีมก านันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นการลดการเกิดท่ีต้นตอ
ของการเหตุฉุกเฉินท่ีแท้จริง 
 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
 

ทุกองค์การโดยเฉพาะภาครัฐควรมีการน าแนวทางการกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติไป
ประยุกต์ใช้ในทุกองค์การ เพราะรูปแบบกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัตินั้นจะช่วยสร้างความร่วมมือ
จากสมาชิกในการร่วมแสดงความคิดเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาได้จริง ซึ่งต่างจากรูปแบบเดิมท่ี
เป็นการส่ังการจากผู้บริหารโดยไม่ถามปัญหา หรือแนวทางแก้ไขจากผู้ท่ีปฏิบัติงานจริง 
 

ข้อเสนอเชิงปฏิบัติ 
 

1)  สมาชิกกลุ่มการเรียนรู้จากการปฏิบัติควรน ากระบวนการท่ีได้ไปปรับประยุกต์ใช้ในงาน
ของตัวเอง เพื่อในเกิดบรรยากาศท่ีดีในการร่วมแก้ไขปัญหา 

2) กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติเป็นรูปแบบของการแชร์ความคิดโดยอิสระ ดังนั้นจึง
ไม่ควรปิดกั้นแนวความคิดใหม่ๆ เพื่อท่ีจะได้แนวคิดท่ีหลากหลาย และรูปแบบการแก้ไขปัญหาแบบ
ใหม่ท่ีอาจจะดีกว่าแบบเดิม 

3) บทสรุปจากกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติของปัญหาการจัดการบริการทางการแพทย์
ฉุกเฉินในครั้งนี้ จะสามารถน าไปปรับใช้ตามบริบทของ อปท. อื่น ๆ ในอ าเภอบ้านนาสารและอ าเภอ
ใกล้เคียงท่ีมีปัญหาในลักษณะท่ีใกล้เคียงกัน หรือเป็นแนวทางส าหรับ อปท. ท่ียังไม่มีการจัดบริการ
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ทางการแพทย์ฉุกเฉินในการเตรียมความพร้อมท่ีจะรับมือกับปัญหา และใช้เป็นแนวทางในการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพได้ในเบ้ืองต้นอีกด้วย 

4) สร้างการท างานเชิงรุก โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  ในพื้นท่ี เช่น โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล ทีมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ทีมก านันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็น
การลดการเกิดท่ีต้นเหตุของการเหตุฉุกเฉินท่ีแท้จริง 

 
กิตติกรรมประกาศ 

# 
การค้นคว้าอิสระ เรื่อง การศึกษาและวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบการจัดบริการทางการแพทย์

ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าพุกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้
ด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาและให้ค าปรึกษาแนะน าอย่างดียิ่งจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระวัฒน์ 
ปันนิตามัย ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ท่ีได้กรุณาเสียสละเวลาในการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด วิธีการ 
ค าแนะน า และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้  

ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ทุกท่านในวันน าเสนอการค้นคว้าอิสระ ท่ีท่านได้กรุณาสละเวลา
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ทางการแพทย์ฉุกเฉินในการเตรียมความพร้อมท่ีจะรับมือกับปัญหา และใช้เป็นแนวทางในการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพได้ในเบ้ืองต้นอีกด้วย 

4) สร้างการท างานเชิงรุก โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  ในพื้นท่ี เช่น โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล ทีมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ทีมก านันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็น
การลดการเกิดท่ีต้นเหตุของการเหตุฉุกเฉินท่ีแท้จริง 

 
กิตติกรรมประกาศ 
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสพยาบา้ของเยาวชนในต าบลไทรทอง  

อ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี
 

พงศ์วัฒน์ สายแก้ว * 
 

บทคัดย่อ 
 

การค้นคว้าอิสระ เรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเสพยาบ้าของเยาวชนในต าบลไทรทอง อ าเภอ
ชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการแพร่ระบาดของยาบ้าในต าบล
ไทรทอง อ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ค้นหาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเสพยาบ้าของเยาวชนในต าบล
ไทรทอง อ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจัดท าข้อเสนอแนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ เยาวชนที่พักอาศัยในต าบลไทรทอง อ าเภอ
ชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ีเคยเสพยาบ้า จ านวน 10 คน ท าการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ 
และวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ 
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บทน า 
 

ความเป็นเมือง (Urbanization) ก าลังเป็นปัจจัยในตลาดยาเสพติดปัจจุบันและในอนาคต 
การใช้ยาเสพติดในเขตเมืองสูงกว่าในเขตชนบท ท้ังในประเทศพัฒนาแล้วและก าลังพัฒนา ซึ่งการใช้  
ยาเสพติดท่ีเพิ่มขึ้นในภาพรวมนั้น ส่วนหนึ่งสามารถอธิบายได้จกกการเคล่ือนย้ายเข้าเมืองของ
ประชากรจากชนบท โดยในปัจจุบันประชากรโลกมากกว่าครึ่งหนึ่งอาศัยอยู่ในเมือง เมื่อเทียบกับ
ร้อยละ 34 ในค.ศ. 1960 ความเป็นเมืองอาจเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ตลาดยาเสพติดเปล่ียนแปลงใน
อนาคต โดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนา ซึ่งแนวโน้มความเป็นเมืองมีความโดดเด่นมากกว่า (ส านัก
การต่างประเทศ และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, ผู้แปล, 2020: 2) 

ยาเสพติดท่ีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นคือ ยาเสพติดประเภทสารสังเคราะห์กลุ่ม ATS โดยเฉพาะ
เมทแอมเฟตามีนท่ีมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พื้นท่ีท่ีมีการจับกุมเมทแอมเฟตามีนได้มากท่ีสุด 
ได้แก่ ทวีปเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทวีปอเมริกาเหนือ ข้อมูลจากรายงาน 
Transnational Organized Crime in Southeast Asia: Evolution, Growth and Impact 2019 
ของ UNODC พบว่าทวีปเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นตลาดเมทแอมเฟตามีน
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก  

เยาวชน คือทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณค่า หากเยาวชนเป็นผู้มีพฤติกรรมติดยาเสพติด จะส่งผล
ต่อความมั่นคงของชาติ เพราะเป็นภาระของประเทศท่ีจะต้องใช้งบประมาณในการบ าบัดรักษาผู้ป่วย
ท่ีเกิดจากการเสพยาเสพติด ในฐานะท่ีผู้วิจัยมีหน้าท่ีในการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดผู้เสพ
ยาเสพติด ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเสพยาบ้าของเยาวชนในต าบล
ไทรทอง อ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรับรู้สาเหตุ และค้นหาแนวทางในการป้องกันไม่ให้
เยาวชน เป็นผู้มีพฤติกรรมติดยาเพติด  และเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ มีศักยภาพ และเป็นก าลังส าคัญ
ในการพัฒนา ประเทศชาติในอนาคต อันจะส่งผลให้ประเทศมีความ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

 
เพื่อศึกษาการแพร่ระบาดของยาบ้าและค้นหาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเสพยาบ้าของเยาวชนใน

ต าบลไทรทอง อ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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วิธีการศึกษา 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสัมภาษณ์ไปด าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งก็คือ
เยาวชนที่มีพฤติกรรมเสพยาบ้า และมีผลตรวจสารเสพติดในปัสสาวะเป็นบวก และยืนยันว่าเสพยาบ้า 
หรือเยาวชนผู้ท่ีผ่านการบ าบัดฟื้นฟู เพราะเคยเสพยาบ้าแล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการเชิง
คุณภาพ  
 

ผลการศึกษา 
 

1) ปัจจัยส่วนบุคคล 
 การเริ่มเสพยาบ้าครั้งแรก กลุ่มตัวอย่างจ านวน 7 คนมีอาชีพรับจ้าง จ านวน 3 คน มี

อาชีพเกษตรกร มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีรายได้เฉล่ียเดือนละ 8,750 บาท มีสถานะโสด และ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (จ านวน 7 คน) ให้สัมภาษณ์ว่าตนเองจะเริ่มเสพยาบ้าครั้งแรกเมื่ออายุ 17 ปี 
กลุ่มตัวอย่าง (จ านวน 3 คน) ให้สัมภาษณ์ว่าตนเองจะเริ่มเสพยาบ้าครั้งแรกเมื่ออายุ 16 ปี โดยกลุ่ม
ตัวอย่างท้ังหมดให้เหตุผลว่า เพราะอยากลอง คึกคะนอง  โดยการเสพยาบ้าครั้งแรกนี้จะมีเพื่อนท่ีเสพ
ยาบ้าอยู่แล้วเป็นคนชักชวนให้เสพ โดยเพื่อนจะเป็นคนจัดหายาบ้ามาเอง และตนเองก็เคยสูบบุหรี่มา
ก่อนท่ีจะเสพยาบ้าครั้งแรกด้วย ดังต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 “ตนเองจะเริ่มเสพยาบ้าครั้งแรกเมื่ออายุ 17 ปี ท่ีเสพครั้งนั้นเพราะ อยากลอง อยากโชว์ 
เพื่อนจะเป็นคนชักชวนให้เสพ และตนเองก็เคยสูบบุหรี่มาก่อน” (เยาวชนคนท่ี 1) 

 “จะเริ่มเสพยาบ้าครั้งแรกตอนอายุ 16 ปี เพราะอยากลองเสพ แต่ตนเองไม่ได้ซื้อยาบ้า
มาเสพเอง เพื่อนเป็นคนหายาบ้ามา และมาชวนตนเองเสพ โดยขณะนั้นตนเองก็สูบบุหรี่อยู่แล้ว” 
(เยาวชนคนท่ี 3)  

 ความต้องการเสพยาบ้า กลุ่มตัวอย่างท้ังหมดกล่าวว่า ตนเองไม่ได้รู้สึกอยากเสพยาบ้าจน
ทนไม่ได้ เมื่อไม่มียาบ้าให้เสพก็ไม่ได้รู้สึกหงุดหงิด กระวนกระวาย หรือท าลายข้าวของ สามารถใช้ชีวิต
ปกติได้ ไม่มีอาการทางร่างกาย หรือจิตใจแต่อย่างใด ดังต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 “เมื่อตนเองอยากเสพยาบ้า แต่ไม่สามารถติดต่อเพื่อนให้ไปซื้อยาบาได้ ตนเองก็สามารถ
ท างานได้ปกติ” (เยาวชนคนท่ี 4) 

 “เมื่อไม่ได้เสพยาบ้า ตนเองก็ไม่ได้ออกอาการหงุดหงิด ท าลายส่ิงของแต่อย่างใด” 
(เยาวชนคนท่ี 5) 
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บทน า 
 

ความเป็นเมือง (Urbanization) ก าลังเป็นปัจจัยในตลาดยาเสพติดปัจจุบันและในอนาคต 
การใช้ยาเสพติดในเขตเมืองสูงกว่าในเขตชนบท ท้ังในประเทศพัฒนาแล้วและก าลังพัฒนา ซึ่งการใช้  
ยาเสพติดท่ีเพิ่มขึ้นในภาพรวมนั้น ส่วนหนึ่งสามารถอธิบายได้จกกการเคล่ือนย้ายเข้าเมืองของ
ประชากรจากชนบท โดยในปัจจุบันประชากรโลกมากกว่าครึ่งหนึ่งอาศัยอยู่ในเมือง เมื่อเทียบกับ
ร้อยละ 34 ในค.ศ. 1960 ความเป็นเมืองอาจเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ตลาดยาเสพติดเปล่ียนแปลงใน
อนาคต โดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนา ซึ่งแนวโน้มความเป็นเมืองมีความโดดเด่นมากกว่า (ส านัก
การต่างประเทศ และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, ผู้แปล, 2020: 2) 

ยาเสพติดท่ีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นคือ ยาเสพติดประเภทสารสังเคราะห์กลุ่ม ATS โดยเฉพาะ
เมทแอมเฟตามีนท่ีมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พื้นท่ีท่ีมีการจับกุมเมทแอมเฟตามีนได้มากท่ีสุด 
ได้แก่ ทวีปเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทวีปอเมริกาเหนือ ข้อมูลจากรายงาน 
Transnational Organized Crime in Southeast Asia: Evolution, Growth and Impact 2019 
ของ UNODC พบว่าทวีปเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นตลาดเมทแอมเฟตามีน
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก  

เยาวชน คือทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณค่า หากเยาวชนเป็นผู้มีพฤติกรรมติดยาเสพติด จะส่งผล
ต่อความมั่นคงของชาติ เพราะเป็นภาระของประเทศท่ีจะต้องใช้งบประมาณในการบ าบัดรักษาผู้ป่วย
ท่ีเกิดจากการเสพยาเสพติด ในฐานะท่ีผู้วิจัยมีหน้าท่ีในการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดผู้เสพ
ยาเสพติด ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเสพยาบ้าของเยาวชนในต าบล
ไทรทอง อ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรับรู้สาเหตุ และค้นหาแนวทางในการป้องกันไม่ให้
เยาวชน เป็นผู้มีพฤติกรรมติดยาเพติด  และเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ มีศักยภาพ และเป็นก าลังส าคัญ
ในการพัฒนา ประเทศชาติในอนาคต อันจะส่งผลให้ประเทศมีความ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

 
เพื่อศึกษาการแพร่ระบาดของยาบ้าและค้นหาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเสพยาบ้าของเยาวชนใน

ต าบลไทรทอง อ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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วิธีการศึกษา 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสัมภาษณ์ไปด าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งก็คือ
เยาวชนที่มีพฤติกรรมเสพยาบ้า และมีผลตรวจสารเสพติดในปัสสาวะเป็นบวก และยืนยันว่าเสพยาบ้า 
หรือเยาวชนผู้ท่ีผ่านการบ าบัดฟื้นฟู เพราะเคยเสพยาบ้าแล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการเชิง
คุณภาพ  
 

ผลการศึกษา 
 

1) ปัจจัยส่วนบุคคล 
 การเริ่มเสพยาบ้าครั้งแรก กลุ่มตัวอย่างจ านวน 7 คนมีอาชีพรับจ้าง จ านวน 3 คน มี

อาชีพเกษตรกร มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีรายได้เฉล่ียเดือนละ 8,750 บาท มีสถานะโสด และ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (จ านวน 7 คน) ให้สัมภาษณ์ว่าตนเองจะเริ่มเสพยาบ้าครั้งแรกเมื่ออายุ 17 ปี 
กลุ่มตัวอย่าง (จ านวน 3 คน) ให้สัมภาษณ์ว่าตนเองจะเริ่มเสพยาบ้าครั้งแรกเมื่ออายุ 16 ปี โดยกลุ่ม
ตัวอย่างท้ังหมดให้เหตุผลว่า เพราะอยากลอง คึกคะนอง  โดยการเสพยาบ้าครั้งแรกนี้จะมีเพื่อนท่ีเสพ
ยาบ้าอยู่แล้วเป็นคนชักชวนให้เสพ โดยเพื่อนจะเป็นคนจัดหายาบ้ามาเอง และตนเองก็เคยสูบบุหรี่มา
ก่อนท่ีจะเสพยาบ้าครั้งแรกด้วย ดังต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 “ตนเองจะเริ่มเสพยาบ้าครั้งแรกเมื่ออายุ 17 ปี ท่ีเสพครั้งนั้นเพราะ อยากลอง อยากโชว์ 
เพื่อนจะเป็นคนชักชวนให้เสพ และตนเองก็เคยสูบบุหรี่มาก่อน” (เยาวชนคนท่ี 1) 

 “จะเริ่มเสพยาบ้าครั้งแรกตอนอายุ 16 ปี เพราะอยากลองเสพ แต่ตนเองไม่ได้ซื้อยาบ้า
มาเสพเอง เพื่อนเป็นคนหายาบ้ามา และมาชวนตนเองเสพ โดยขณะนั้นตนเองก็สูบบุหรี่อยู่แล้ว” 
(เยาวชนคนท่ี 3)  

 ความต้องการเสพยาบ้า กลุ่มตัวอย่างท้ังหมดกล่าวว่า ตนเองไม่ได้รู้สึกอยากเสพยาบ้าจน
ทนไม่ได้ เมื่อไม่มียาบ้าให้เสพก็ไม่ได้รู้สึกหงุดหงิด กระวนกระวาย หรือท าลายข้าวของ สามารถใช้ชีวิต
ปกติได้ ไม่มีอาการทางร่างกาย หรือจิตใจแต่อย่างใด ดังต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 “เมื่อตนเองอยากเสพยาบ้า แต่ไม่สามารถติดต่อเพื่อนให้ไปซื้อยาบาได้ ตนเองก็สามารถ
ท างานได้ปกติ” (เยาวชนคนท่ี 4) 

 “เมื่อไม่ได้เสพยาบ้า ตนเองก็ไม่ได้ออกอาการหงุดหงิด ท าลายส่ิงของแต่อย่างใด” 
(เยาวชนคนท่ี 5) 
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 ข้อสังเกตประการหนึ่ง กล่าวคือ เยาวชนทุกคนได้ผ่านการลองสูบบุหรี่มาแล้ว อาจเพราะ
บุหรี่หาซื้อได้ง่าย และถูกปลูกฝังอยู่ในวัฒนธรรมของกลุ่มชนต่าง  ๆ มีการปรุงแต่งรูปแบบและ
ชนิดใหม่ เพื่อสนองต่อค่านิยมของวัยรุ่นหน้าใหม่ การท่ีเยาวชนไปซื้อบุหรี่จึงไม่ใช่เรื่องแปลก และ
ได้รับการยอมรับว่าเป็นเรื่องปกติ การสูบบุหรี่เป็นจุดเริ่มต้นในการลองยาเสพติดชนิดอื่นท่ีออกฤทธิ์
รุนแรงกว่า เพราะเมื่อเริ่มต้นสูบบุหรี่จนติด และเคยชินกับมันแล้ว ก็จะมองว่ายาเสพติดชนิดอ่ืน
ก็ไม่ต่างจากการสูบบุหรี่ อีกทั้งด้านอายุซึ่งวัยเช่นนี้อาจไม่สามารถตระหนักรู้โทษของยาเสพติดได้ 
จึงกล้าได้กล้าเสีย คึกคะนอง อยากโชว์ อยากลองเสพยาบ้าได้ 

2)  ปัจจัยด้านครอบครัว 
 ครอบครัวท่ีพักอาศัยและความผูกพัน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่กับบิดามารดา 

จ านวน 4 คน พักอาศัยอยู่กับบิดา จ านวน 3 คน พักอาศัยอยู่กับมารดา จ านวน 1 คน และแยกไปพัก
อาศัยกับคู่สมรส จ านวน 2 คน โดยกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดจะพักอาศัยอยู่ภายในต าบลเป็นการประจ า 
และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (จ านวน 9 คน) ไม่มีบุคคลในครอบครัวท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด กลุ่ม
ตัวอย่าง (จ านวน 1 คน) ท่ีมีพี่ชายเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเสียชีวิตแล้ว และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ให้สัมภาษณ์ว่าครอบครัวรักใคร่ผูกพันกันดี แต่ก็มีทะเลาะกันบ้างในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ และครอบครัว
มีเวลาให้ ส่วนครอบครัวที่บิดามารดาไม่ได้อยู่ด้วยกันก็จะมีการพบปะกันเมื่อว่าง หรือโทรศัพท์คุยกัน 
อีกท้ังเมื่อมีปัญหา ครอบครัวก็จะรับฟังและสามารถให้ค าปรึกษาแก่ตนเองได้ ดังต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง
ของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 “ตนเองจะพักอาศัยอยู่กับบิดามารดา โดยครอบครัวของตนเองนั้นไม่มีใครเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด แต่จะมีทะเลาะกันบ้างเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ก็รักใคร่กันดี เมื่อตนเองมีปัญหาก็สามารถ
บอกเล่า และบิดามารดาก็ให้ค าปรึกษาได้” (เยาวชนคนท่ี 6) 

 การให้ความรู้เกี่ยวกับยาบ้าโดยครอบครัว กลุ่มตัวอย่างท้ังหมดจะมีบิดาและมารดา บิดา
หรือมารดาคนใดคนหนึ่งท่ีคอยบอกกล่าว แนะน าให้ความรู้ และเตือนเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดอยู่
เสมอ และมีจ านวน 1 คน จากกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด ท่ีมีพี่ชายเสียชีวิตจากยาเสพติด โดยบิดาจะ
ยกตัวอย่างเหตุการณ์ท่ีพี่ชายเสียชีวิตจากยาเสพติดให้ฟัง เพื่อคอยเตือนใจอยู่เสมอ ดังต่อไปนี้เป็น
ตัวอย่างของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 “พ่อแม่เคยบอกกล่าวให้ฟังว่าอย่าไปเล่นยาเพราะมันไม่ดี” (เยาวชนคนท่ี 7) 
 “พ่อจะบอกอยุ่เสมอว่าอย่าไปยุ่งกับยาเสพติด โดยจะยกตัวอย่างท่ีพี่ชายเสียชีวิตจากยา

เสพติดให้ฟัง” (เยาวชนคนท่ี 8) 
 ข้อสังเกตประการหนึ่ง กล่าวคือ เยาวชนจะมีคนคอยดูแล เอาใจใส่ และติดตามพฤติกรรม

อยู่เสมอ อีกท้ังได้มีการห้ามปราม หรือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด ปัจจัยข้างต้นนี้ถือว่า
เป็นการให้ความอบอุ่นโดยครอบครัว จะเห็นได้ว่าเยาวชนไม่ได้รู้สึกอยากเสพยาบ้าจนทนไม่ได้ หาก
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เยาวชนซึ่งเป็นวัยที่เส่ียงต่อการใช้สารเสพติด ขาดการดูแลโดยครอบครัวจะเป็นปัจจัยเส่ียงท่ีจะท าให้
เกิดการเสพติดอย่างรุนแรงได้ 

3)  ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 
 การเข้าถึงยาบ้าในต าบล กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้สัมภาษณ์ว่าในต าบลท่ีพักอาศัยอยู่นั้น 

จะมีบุคคลท่ีจ าหน่ายยาบ้าอยู่ประมาณ 2-3 ราย โดยคนท่ีจ าหน่ายนั้นจะเป็นคนในพื้นท่ีเอง อีกท้ัง
ผู้ให้สัมภาษณ์บอกอีกว่าผู้จ าหน่ายนั้นจะมียาบ้าเก็บไว้เพื่อจ าหน่ายไม่เคยขาด  แต่ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วน
ใหญ่ไม่เคยไปซื้อยาบ้าโดยตรงกับผู้จ าหน่าย เนื่องจากจะจ าหน่ายให้เฉพาะกับบุคคลท่ีรู้จักคุ้นเคย
เท่านั้น ดังต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 “ในชุมชนจะมีคนขายยาบ้าอยู่ 3 คน โดยเมื่อตนเองอยากเสพก็จะฝากเพื่อนไปซื้อ
ยาบ้า” (เยาวชนคนท่ี 9) 

 “ในต าบลท่ีอยู่นั้น เท่าท่ีทราบจะมีคนขายยาบ้าประมาณ 2-3 รายโดยตนเองจะส่ังซื้อ
ผ่านเพื่อน เพราะตนเองเคนไปขอซื้อ แต่คนขายอ้างว่าไม่มียาบ้า” (เยาวชนคนท่ี 2) 

 กลุ่มเพื่อนท่ีคบหา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้สัมภาษณ์ว่ากลุ่มเพื่อนท่ีคบหาอยู่นั้นจะ
ประกอบอาชีพรับจ้างในท่ีท างานเดียวกัน และส่วนใหญ่จะเสพยาบ้า โดยเพื่อนท่ีคบหาอยู่นั้นจะเป็น
คนจัดหายาบ้ามาให้ และตนเองก็มีความต้องการอยากลองด้วย โดยไม่ได้ค านึงถึงโทษท่ีตามมา แค่
อยากแสดงความกล้าให้เพื่อนในกลุ่มยอมรับ ดังต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 “กลุ่มเพื่อนท่ีรับจ้างท่ีท างานเดียวกัน เมื่อมียาบ้าก็มักจะเอามาแบ่งให้เสพ” (เยาวชนคนท่ี 7) 
 “เมื่อตนเองอยากเสพยาบ้า ก็จะฝากเพื่อนท่ีรับจ้างด้วยกันไปซื้อยาบ้ามาให”้ (เยาวชนคนท่ี 6) 
 ข้อสังเกตประการหนึ่ง กล่าวคือ ชุมชนและกลุ่มเพื่อนมีส่วนส าคัญในการด าเนินชีวิตของ

เยาวชน เนื่องจากเป็นวัยที่มีความต้องการการแสดงออก หากมีการชักชวนให้ลองท าส่ิงต่างๆท่ีท้าทาย 
ก็จะขาดการยั้งคิด เพราะหากได้รวมกลุ่มกับเพื่อนแล้ว จะไม่นึกถึงครอบครัว อีกท้ังหากชุมชนท่ีพัก
อาศัยอยู่นั้นเป็นแหล่งแพร่ระบาดของยาเสพติดด้วยแล้วนั้น จะเกิดการคล้อยตามส่ิงแวดล้อมท่ีคอย
กระตุ้นให้เกิดการอยากลองยาเสพติดได้ 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
เยาวชนส่วนใหญ่ให้สัมภาษณ์ว่าจะเริ่มเสพยาบ้าครั้งแรกเมื่ออายุ 17 ปี เพราะมีความ

ต้องการอยากลอง คึกคะนอง และในการเสพยาบ้าครั้งแรกนั้นจะมีเพื่อนท่ีคบหาอยู่เป็นคนจัดหา
ยาบ้ามาเองและชักชวนให้เสพ โดยเยาวชนทั้งหมดจะเคยสูบบุหรี่มาก่อนท่ีจะเสพยาบ้าครั้งแรก บุหรี่
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 ข้อสังเกตประการหนึ่ง กล่าวคือ เยาวชนทุกคนได้ผ่านการลองสูบบุหรี่มาแล้ว อาจเพราะ
บุหรี่หาซื้อได้ง่าย และถูกปลูกฝังอยู่ในวัฒนธรรมของกลุ่มชนต่าง  ๆ มีการปรุงแต่งรูปแบบและ
ชนิดใหม่ เพื่อสนองต่อค่านิยมของวัยรุ่นหน้าใหม่ การท่ีเยาวชนไปซื้อบุหรี่จึงไม่ใช่เรื่องแปลก และ
ได้รับการยอมรับว่าเป็นเรื่องปกติ การสูบบุหรี่เป็นจุดเริ่มต้นในการลองยาเสพติดชนิดอื่นท่ีออกฤทธิ์
รุนแรงกว่า เพราะเมื่อเริ่มต้นสูบบุหรี่จนติด และเคยชินกับมันแล้ว ก็จะมองว่ายาเสพติดชนิดอ่ืน
ก็ไม่ต่างจากการสูบบุหรี่ อีกทั้งด้านอายุซึ่งวัยเช่นนี้อาจไม่สามารถตระหนักรู้โทษของยาเสพติดได้ 
จึงกล้าได้กล้าเสีย คึกคะนอง อยากโชว์ อยากลองเสพยาบ้าได้ 

2)  ปัจจัยด้านครอบครัว 
 ครอบครัวท่ีพักอาศัยและความผูกพัน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่กับบิดามารดา 

จ านวน 4 คน พักอาศัยอยู่กับบิดา จ านวน 3 คน พักอาศัยอยู่กับมารดา จ านวน 1 คน และแยกไปพัก
อาศัยกับคู่สมรส จ านวน 2 คน โดยกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดจะพักอาศัยอยู่ภายในต าบลเป็นการประจ า 
และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (จ านวน 9 คน) ไม่มีบุคคลในครอบครัวท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด กลุ่ม
ตัวอย่าง (จ านวน 1 คน) ท่ีมีพี่ชายเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเสียชีวิตแล้ว และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ให้สัมภาษณ์ว่าครอบครัวรักใคร่ผูกพันกันดี แต่ก็มีทะเลาะกันบ้างในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ และครอบครัว
มีเวลาให้ ส่วนครอบครัวที่บิดามารดาไม่ได้อยู่ด้วยกันก็จะมีการพบปะกันเมื่อว่าง หรือโทรศัพท์คุยกัน 
อีกท้ังเมื่อมีปัญหา ครอบครัวก็จะรับฟังและสามารถให้ค าปรึกษาแก่ตนเองได้ ดังต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง
ของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 “ตนเองจะพักอาศัยอยู่กับบิดามารดา โดยครอบครัวของตนเองนั้นไม่มีใครเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด แต่จะมีทะเลาะกันบ้างเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ก็รักใคร่กันดี เมื่อตนเองมีปัญหาก็สามารถ
บอกเล่า และบิดามารดาก็ให้ค าปรึกษาได้” (เยาวชนคนท่ี 6) 

 การให้ความรู้เกี่ยวกับยาบ้าโดยครอบครัว กลุ่มตัวอย่างท้ังหมดจะมีบิดาและมารดา บิดา
หรือมารดาคนใดคนหนึ่งท่ีคอยบอกกล่าว แนะน าให้ความรู้ และเตือนเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดอยู่
เสมอ และมีจ านวน 1 คน จากกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด ท่ีมีพี่ชายเสียชีวิตจากยาเสพติด โดยบิดาจะ
ยกตัวอย่างเหตุการณ์ท่ีพี่ชายเสียชีวิตจากยาเสพติดให้ฟัง เพื่อคอยเตือนใจอยู่เสมอ ดังต่อไปนี้เป็น
ตัวอย่างของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 “พ่อแม่เคยบอกกล่าวให้ฟังว่าอย่าไปเล่นยาเพราะมันไม่ดี” (เยาวชนคนท่ี 7) 
 “พ่อจะบอกอยุ่เสมอว่าอย่าไปยุ่งกับยาเสพติด โดยจะยกตัวอย่างท่ีพี่ชายเสียชีวิตจากยา

เสพติดให้ฟัง” (เยาวชนคนท่ี 8) 
 ข้อสังเกตประการหนึ่ง กล่าวคือ เยาวชนจะมีคนคอยดูแล เอาใจใส่ และติดตามพฤติกรรม

อยู่เสมอ อีกท้ังได้มีการห้ามปราม หรือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด ปัจจัยข้างต้นนี้ถือว่า
เป็นการให้ความอบอุ่นโดยครอบครวั จะเห็นได้ว่าเยาวชนไม่ได้รู้สึกอยากเสพยาบ้าจนทนไม่ได้ หาก

389 
 

เยาวชนซึ่งเป็นวัยที่เส่ียงต่อการใช้สารเสพติด ขาดการดูแลโดยครอบครัวจะเป็นปัจจัยเส่ียงท่ีจะท าให้
เกิดการเสพติดอย่างรุนแรงได้ 

3)  ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 
 การเข้าถึงยาบ้าในต าบล กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้สัมภาษณ์ว่าในต าบลท่ีพักอาศัยอยู่นั้น 

จะมีบุคคลท่ีจ าหน่ายยาบ้าอยู่ประมาณ 2-3 ราย โดยคนท่ีจ าหน่ายนั้นจะเป็นคนในพื้นท่ีเอง อีกท้ัง
ผู้ให้สัมภาษณ์บอกอีกว่าผู้จ าหน่ายนั้นจะมียาบ้าเก็บไว้เพื่อจ าหน่ายไม่เคยขาด  แต่ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วน
ใหญ่ไม่เคยไปซื้อยาบ้าโดยตรงกับผู้จ าหน่าย เนื่องจากจะจ าหน่ายให้เฉพาะกับบุคคลท่ีรู้จักคุ้นเคย
เท่านั้น ดังต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 “ในชุมชนจะมีคนขายยาบ้าอยู่ 3 คน โดยเมื่อตนเองอยากเสพก็จะฝากเพื่อนไปซื้อ
ยาบ้า” (เยาวชนคนท่ี 9) 

 “ในต าบลท่ีอยู่นั้น เท่าท่ีทราบจะมีคนขายยาบ้าประมาณ 2-3 รายโดยตนเองจะส่ังซื้อ
ผ่านเพื่อน เพราะตนเองเคนไปขอซื้อ แต่คนขายอ้างว่าไม่มียาบ้า” (เยาวชนคนท่ี 2) 

 กลุ่มเพื่อนท่ีคบหา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้สัมภาษณ์ว่ากลุ่มเพื่อนท่ีคบหาอยู่นั้นจะ
ประกอบอาชีพรับจ้างในท่ีท างานเดียวกัน และส่วนใหญ่จะเสพยาบ้า โดยเพื่อนท่ีคบหาอยู่นั้นจะเป็น
คนจัดหายาบ้ามาให้ และตนเองก็มีความต้องการอยากลองด้วย โดยไม่ได้ค านึงถึงโทษท่ีตามมา แค่
อยากแสดงความกล้าให้เพื่อนในกลุ่มยอมรับ ดังต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 “กลุ่มเพื่อนท่ีรับจ้างท่ีท างานเดียวกัน เมื่อมียาบ้าก็มักจะเอามาแบ่งให้เสพ” (เยาวชนคนท่ี 7) 
 “เมื่อตนเองอยากเสพยาบ้า ก็จะฝากเพื่อนท่ีรับจ้างด้วยกันไปซื้อยาบ้ามาให”้ (เยาวชนคนท่ี 6) 
 ข้อสังเกตประการหนึ่ง กล่าวคือ ชุมชนและกลุ่มเพื่อนมีส่วนส าคัญในการด าเนินชีวิตของ

เยาวชน เนื่องจากเป็นวัยที่มีความต้องการการแสดงออก หากมีการชักชวนให้ลองท าส่ิงต่างๆท่ีท้าทาย 
ก็จะขาดการยั้งคิด เพราะหากได้รวมกลุ่มกับเพื่อนแล้ว จะไม่นึกถึงครอบครัว อีกท้ังหากชุมชนท่ีพัก
อาศัยอยู่นั้นเป็นแหล่งแพร่ระบาดของยาเสพติดด้วยแล้วนั้น จะเกิดการคล้อยตามส่ิงแวดล้อมท่ีคอย
กระตุ้นให้เกิดการอยากลองยาเสพติดได้ 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
เยาวชนส่วนใหญ่ให้สัมภาษณ์ว่าจะเริ่มเสพยาบ้าครั้งแรกเมื่ออายุ 17 ปี เพราะมีความ

ต้องการอยากลอง คึกคะนอง และในการเสพยาบ้าครั้งแรกนั้นจะมีเพื่อนท่ีคบหาอยู่เป็นคนจัดหา
ยาบ้ามาเองและชักชวนให้เสพ โดยเยาวชนทั้งหมดจะเคยสูบบุหรี่มาก่อนท่ีจะเสพยาบ้าครั้งแรก บุหรี่
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ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการลองเสพยาเสพติดชนิดอื่น เพราะเยาวชนอาจมองว่ายาเสพติดชนิดอื่นท่ีออก
ฤทธิ์รุนแรงกว่า ก็ไม่ต่างจากการสูบบุหรี่ เพราะเมื่อเริ่มต้นสูบบุหรี่จนติดแล้วจะเคยชินกับมัน อีกท้ัง
เยาวชนเป็นวัยท่ียังไม่อาจตระหนักรู้โทษของยาเสพติดได้ จึงท าให้มีความกล้าในการท่ีจะลองยาบ้า 
แต่เยาวชนที่ให้สัมภาษณ์ทุกคนจะไม่มีอาการเสพติดยาบ้าอย่างรุนแรง กล่าวคือ เมื่อไม่มียาบ้าให้เสพ 
เยาวชนก็สามารถใช้ชีวิตปกติได้ ไม่มีอาการหวาดระแวงคลุ้มคล่ัง  ท าร้ายร่างการตนเองหรือบุคคลอื่น 
อีกท้ังเยาวชนไม่มีสาเหตุทางร่างกาย เช่นมีโรคประจ าตัวและเจ็บป่วยเรื้อรังท่ีท าให้มีความจ าเป็นต้อง
ใช้ยาแต่อย่างใด  

ปัจจัยด้านครอบครัว 
กลุ่มเยาวชนท้ังท่ีพักอาศัยอยู่กับบิดามารดาและไม่ได้พักอาศัยอยู่กับบิดามารดา จะมี

ครอบครัวที่รักใคร่ผูกพันกันดี แต่ก็มีทะเลาะกันบ้างในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ครอบครัวมีเวลาให้ แม้กลุ่ม
ท่ีเยาวชนท่ีไม่ได้พักอาศัยอยู่กับบิดามารดา เมื่อบิดาหรือมารดามีเวลาว่างก็จะมีการพบปะกัน หรือ
โทรศัพท์คุยกัน และสามารถให้ค าปรึกษาแก่เยาวชนได้ อีกท้ังครอบครัวของเยาวชนส่วนใหญ่จะไม่มี
บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และครอบครัวจะมีการแนะน า ให้ความรู้ ห้ามปราม และเตือนเกี่ยวกับ
โทษของยาเสพติดแก่เยาวชนอยู่เสมอ ปัจจัยด้านครอบครัวท่ีรักใคร่ผูกพัน เอาใจใส่ และติดตาม
พฤติกรรมเยาวชน  จะเป็นเหมือนเกราะท่ีคอยป้องกันไม่ให้เยาวชนเกิดการเสพติดยาบ้าอย่างรุนแรง
ได้ เพราะหากเยาวชนถูกอบรมเล้ียงดูแบบตามใจ ไม่มีการแนะน าแนวทางท่ีถูกต้อง หรือถูกอบรม
เล้ียงดูแบบเข้มงวด เยาวชนจะขาดความเช่ือมั่นในตนเอง ไม่กล้าตัดสินใจด้วยตนเองและมีลักษณะ
พึ่งพิงผู้อื่นและถูกชักจูงให้กระท าความผิดได้ง่าย ซึ่งอาจท าให้มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับการใช้ยา
เสพติดร้ายแรงได้ 

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 
ชุมชนและกลุ่มเพื่อน เป็นปัจจัยท่ีมีส่วนส าคัญในการด าเนินชีวิตของเยาวชน หากมีกลุ่มเพื่อน

ท่ีคบหาอยู่เสพยาบ้าด้วยแล้ว ก็อาจจะมีชักชวนให้ลองเสพยาบ้าได้ ท าให้เยาวชนขาดการยั้งคิด ไม่
ค านึงถึงโทษท่ีตามมา ต้องการแสดงออกให้เหมือนกลุ่มเพื่อนท่ีคบหาอยู่ยอมรับ เพื่อไม่ให้ตัวเองโดน
แปลกแยกจากกลุ่ม อีกท้ังหากในชุมชนท่ีพักอาศัยอยู่นั้นเป็นแหล่งแพร่ระบาดของยาเสพติดด้วยแล้ว
นั้น ก็จะเกิดการคล้อยตามส่ิงแวดล้อมท่ีคอยกระตุ้นให้เกิดการอยากลองได้ เนื่องจากเยาวชนจะรู้
แหล่งจ าหน่าย จะไปซื้อมาเสพเมื่อไหร่ก็ได้ หรือจะฝากเพื่อนกลุ่มท่ีคบหาไปซื้อให้ก็ได้ ฉะนั้นแล้วเมื่อ
ยาบ้าสามารถเข้าถึงได้ง่ายจะเป็นปัจจัยเส่ียงท่ีจะท าให้เยาวชนอยากลองเสพยาบ้า หรืออยากลองเสพ
ยาเสพติดชนิดอื่นท่ีออกฤทธิ์รุนแรงกว่าได้ 
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ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการ 
 

 1) จากการศึกษาพบว่า เยาวชนจะเริ่มเสพยาบ้าเมื่ออายุ 17 ปี ซึ่งเป็นวัยท่ีอยากลอง และ
กลุ่มเพื่อนจะมีอิทธิพลมากในการชักชวนให้เสพ ฉะนั้นแล้วผู้ท่ีเก่ียวข้องรวมท้ังบิดามารดา ต้องไม่
สร้างกรอบเพื่อบีบบังคับมากเกินไป ควรให้อิสระในการตัดสินใจ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องคอยช้ีแนะ 
ดูแล ให้ก าลังใจไม่ห่าง เพื่อไม่ให้เยาวชนท าอะไรท่ีออกนอกลู่นอกทางมากจนเกินไป 

2) เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า ครอบครัวมีส่วนส าคัญท่ีไม่ให้เยาวชนเสพติดยาบ้า เพราะ
การอบรมเล้ียงดูแบบใช้เหตุผล โดยยอมรับความคิดเห็นของเยาวชน เป็นท่ีปรึกษาเมื่อเขาต้องการ ซึ่ง
การเล้ียงดูแบบนี้ เยาวชนจะมีความสัมพันธ์ในทางลบกับการใช้ยาเสพติดร้ายแรงได้ 

3) จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองพบว่า มีการแพร่ระบาดของยาบ้าจ านวนมาก 
แหล่งมั่วสุมอยู่ห่างไกลจากชุมชน และเส้นทางทุรกันดาร ยากท่ีเจ้าหน้าท่ีจะตรวจตราท่ัวถึง และกลุ่ม
เยาวชนอยู่ในวัยที่อยากรู้อยากเห็น อยากลอง อีกท้ังกลุ่มเยาวชนท่ีศึกษาจะมีอาชีพรับจ้างด้วย จึงท า
ให้มีความต้องการเสพยาบ้าเพราะเช่ือว่าจะท าให้กระตุ้นก าลัง และท างานได้นานขึ้น และกลุ่มเยาวชน
จะใช้ชีวิตอย่างใกล้ชิดกับกลุ่มท่ีมีพฤติกรรมเสพยาบ้าและจ าหน่ายยาบ้า จึงท าให้เป็นปัจจัยท่ีท าให้มี
การแพร่ระบาดของยาบ้าในชุมชน ฉะนั้นแล้วในด้านการป้องกัน จึงควรใช้คนในชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการสร้างเครือข่ายป้องกันยาเสพติด เพราะคนในชุมชนจะรู้ปัญหาดี โดยใช้มาตรการทางสังคม
ในการกดดันผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่วนด้านการแก้ไข จะต้องมองว่า
ผู้เสพคือผู้ป่วยท่ีต้องได้รับการบ าบัดรักษาโดยไม่มีความผิด และต้องใช้ครอบครัวในการดูแลติดตาม
เยาวชนตั้งแต่ขัน้เข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูจนถึงขั้นติดตามผล 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 
การค้นคว้าอิสระ เรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเสพยาบ้าของเยาวชนในต าบลไทรทอง 

อ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ดี เพราะได้รับความกรุณาและให้ค าปรึกษา
แนะน าอย่างดียิ่งจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ท่ีได้กรุณา
ถ่ายทอดความรู้ แนวคิด วิธีการ ค าแนะน า และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง  ๆ ตลอดทั้งให้
ความเมตตาและก าลังใจตลอดมา ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ในวันน าเสนอการค้นคว้าอิสระ ท่ีท่านได้กรุณาสละเวลาในการให้
ข้อเสนอแนะท่ีมีคุณค่า ซึ่งท าให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
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ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการลองเสพยาเสพติดชนิดอื่น เพราะเยาวชนอาจมองว่ายาเสพติดชนิดอื่นท่ีออก
ฤทธิ์รุนแรงกว่า ก็ไม่ต่างจากการสูบบุหรี่ เพราะเมื่อเริ่มต้นสูบบุหรี่จนติดแล้วจะเคยชินกับมัน อีกท้ัง
เยาวชนเป็นวัยท่ียังไม่อาจตระหนักรู้โทษของยาเสพติดได้ จึงท าให้มีความกล้าในการท่ีจะลองยาบ้า 
แต่เยาวชนที่ให้สัมภาษณ์ทุกคนจะไม่มีอาการเสพติดยาบ้าอย่างรุนแรง กล่าวคือ เมื่อไม่มียาบ้าให้เสพ 
เยาวชนก็สามารถใช้ชีวิตปกติได้ ไม่มีอาการหวาดระแวงคลุ้มคล่ัง  ท าร้ายร่างการตนเองหรือบุคคลอื่น 
อีกท้ังเยาวชนไม่มีสาเหตุทางร่างกาย เช่นมีโรคประจ าตัวและเจ็บป่วยเรื้อรังท่ีท าให้มีความจ าเป็นต้อง
ใช้ยาแต่อย่างใด  

ปัจจัยด้านครอบครัว 
กลุ่มเยาวชนท้ังท่ีพักอาศัยอยู่กับบิดามารดาและไม่ได้พักอาศัยอยู่กับบิดามารดา จะมี

ครอบครัวที่รักใคร่ผูกพันกันดี แต่ก็มีทะเลาะกันบ้างในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ครอบครัวมีเวลาให้ แม้กลุ่ม
ท่ีเยาวชนท่ีไม่ได้พักอาศัยอยู่กับบิดามารดา เมื่อบิดาหรือมารดามีเวลาว่างก็จะมีการพบปะกัน หรือ
โทรศัพท์คุยกัน และสามารถให้ค าปรึกษาแก่เยาวชนได้ อีกท้ังครอบครัวของเยาวชนส่วนใหญ่จะไม่มี
บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และครอบครัวจะมีการแนะน า ให้ความรู้ ห้ามปราม และเตือนเกี่ยวกับ
โทษของยาเสพติดแก่เยาวชนอยู่เสมอ ปัจจัยด้านครอบครัวท่ีรักใคร่ผูกพัน เอาใจใส่ และติดตาม
พฤติกรรมเยาวชน  จะเป็นเหมือนเกราะท่ีคอยป้องกันไม่ให้เยาวชนเกิดการเสพติดยาบ้าอย่างรุนแรง
ได้ เพราะหากเยาวชนถูกอบรมเล้ียงดูแบบตามใจ ไม่มีการแนะน าแนวทางท่ีถูกต้อง หรือถูกอบรม
เล้ียงดูแบบเข้มงวด เยาวชนจะขาดความเช่ือมั่นในตนเอง ไม่กล้าตัดสินใจด้วยตนเองและมีลักษณะ
พึ่งพิงผู้อื่นและถูกชักจูงให้กระท าความผิดได้ง่าย ซึ่งอาจท าให้มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับการใช้ยา
เสพติดร้ายแรงได้ 

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 
ชุมชนและกลุ่มเพื่อน เป็นปัจจัยท่ีมีส่วนส าคัญในการด าเนินชีวิตของเยาวชน หากมีกลุ่มเพื่อน

ท่ีคบหาอยู่เสพยาบ้าด้วยแล้ว ก็อาจจะมีชักชวนให้ลองเสพยาบ้าได้ ท าให้เยาวชนขาดการยั้งคิด ไม่
ค านึงถึงโทษท่ีตามมา ต้องการแสดงออกให้เหมือนกลุ่มเพื่อนท่ีคบหาอยู่ยอมรับ เพื่อไม่ให้ตัวเองโดน
แปลกแยกจากกลุ่ม อีกท้ังหากในชุมชนท่ีพักอาศัยอยู่นั้นเป็นแหล่งแพร่ระบาดของยาเสพติดด้วยแล้ว
นั้น ก็จะเกิดการคล้อยตามส่ิงแวดล้อมท่ีคอยกระตุ้นให้เกิดการอยากลองได้ เนื่องจากเยาวชนจะรู้
แหล่งจ าหน่าย จะไปซื้อมาเสพเมื่อไหร่ก็ได้ หรือจะฝากเพื่อนกลุ่มท่ีคบหาไปซื้อให้ก็ได้ ฉะนั้นแล้วเมื่อ
ยาบ้าสามารถเข้าถึงได้ง่ายจะเป็นปัจจัยเส่ียงท่ีจะท าให้เยาวชนอยากลองเสพยาบ้า หรืออยากลองเสพ
ยาเสพติดชนิดอื่นท่ีออกฤทธิ์รุนแรงกว่าได้ 
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ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการ 
 

 1) จากการศึกษาพบว่า เยาวชนจะเริ่มเสพยาบ้าเมื่ออายุ 17 ปี ซึ่งเป็นวัยท่ีอยากลอง และ
กลุ่มเพื่อนจะมีอิทธิพลมากในการชักชวนให้เสพ ฉะนั้นแล้วผู้ท่ีเกี่ยวข้องรวมท้ังบิดามารดา ต้องไม่
สร้างกรอบเพื่อบีบบังคับมากเกินไป ควรให้อิสระในการตัดสินใจ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องคอยช้ีแนะ 
ดูแล ให้ก าลังใจไม่ห่าง เพื่อไม่ให้เยาวชนท าอะไรท่ีออกนอกลู่นอกทางมากจนเกินไป 

2) เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า ครอบครัวมีส่วนส าคัญท่ีไม่ให้เยาวชนเสพติดยาบ้า เพราะ
การอบรมเล้ียงดูแบบใช้เหตุผล โดยยอมรับความคิดเห็นของเยาวชน เป็นท่ีปรึกษาเมื่อเขาต้องการ ซึ่ง
การเล้ียงดูแบบนี้ เยาวชนจะมีความสัมพันธ์ในทางลบกับการใช้ยาเสพติดร้ายแรงได้ 

3) จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองพบว่า มีการแพร่ระบาดของยาบ้าจ านวนมาก 
แหล่งมั่วสุมอยู่ห่างไกลจากชุมชน และเส้นทางทุรกันดาร ยากท่ีเจ้าหน้าท่ีจะตรวจตราท่ัวถึง และกลุ่ม
เยาวชนอยู่ในวัยที่อยากรู้อยากเห็น อยากลอง อีกท้ังกลุ่มเยาวชนท่ีศึกษาจะมีอาชีพรับจ้างด้วย จึงท า
ให้มีความต้องการเสพยาบ้าเพราะเช่ือว่าจะท าให้กระตุ้นก าลัง และท างานได้นานขึ้น และกลุ่มเยาวชน
จะใช้ชีวิตอย่างใกล้ชิดกับกลุ่มท่ีมีพฤติกรรมเสพยาบ้าและจ าหน่ายยาบ้า จึงท าให้เป็นปัจจัยท่ีท าให้มี
การแพร่ระบาดของยาบ้าในชุมชน ฉะนั้นแล้วในด้านการป้องกัน จึงควรใช้คนในชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการสร้างเครือข่ายป้องกันยาเสพติด เพราะคนในชุมชนจะรู้ปัญหาดี โดยใช้มาตรการทางสังคม
ในการกดดันผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่วนด้านการแก้ไข จะต้องมองว่า
ผู้เสพคือผู้ป่วยท่ีต้องได้รับการบ าบัดรักษาโดยไม่มีความผิด และต้องใช้ครอบครัวในการดูแลติดตาม
เยาวชนตั้งแต่ขั้นเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูจนถึงขั้นติดตามผล 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 
การค้นคว้าอิสระ เรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเสพยาบ้าของเยาวชนในต าบลไทรทอง 

อ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ดี เพราะได้รับความกรุณาและให้ค าปรึกษา
แนะน าอย่างดียิ่งจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ท่ีได้กรุณา
ถ่ายทอดความรู้ แนวคิด วิธีการ ค าแนะน า และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง  ๆ ตลอดทั้งให้
ความเมตตาและก าลังใจตลอดมา ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ในวันน าเสนอการค้นคว้าอิสระ ท่ีท่านได้กรุณาสละเวลาในการให้
ข้อเสนอแนะท่ีมีคุณค่า ซึ่งท าให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการตดิเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม ่2019 ศึกษากรณี เทศบาลต าบลล าทับ 
อ าเภอล าทบั จังหวดักระบี ่

 
พรธิดา วัชรคีรินทร์ * 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ในพื้นท่ีเทศบาลต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ 
จังหวัดกระบี่ และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 
ของประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 
ประชาชน ในพื้นท่ีเทศบาลต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ จ านวน 365 คน  เครื่องมือวิจัย 
ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณนา (ร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) สถิติ Independent-Samples t-test ค่าสถิติ F-test และทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีทดสอบแบบเชฟเฟ่ (Scheffé’s Method) กับวิเคราะห์ความถดถอย
เชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Stepwise 

ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมใน
การป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 คือ ด้านปัจจัยส่ิงจูงใจ ด้านปัจจัยภายนอก
ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม  และด้านปัจจัยอ านาจในการส่งเสริมกิจกรรมของการมีส่วนร่วม คิดเป็น
ระดับมากทุกด้าน ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
สายพันธุ์ใหม่ 2019  คิดเป็นระดับ มาก  เช่นเดียวกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 คือ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา
สูงสุด และรายได้เฉล่ียต่อเดือน สอดคล้องกับสมมติฐาน และผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Stepwise พบว่า ตัวแปรอิสระท่ีสามารถพยากรณ์การมี
ส่วนร่วมในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ได้แก่ รายได้เฉล่ียต่อเดือน โดยมี
                                                             
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   

395 
 

อ านาจพยากรณ์ทางลบ คือ ถ้ารายได้ลดลง 0.087 จะส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนเพิ่มข้ึน 1 
ส่วน ส่วนปัจจัยส่ิงจูงใจ มีอ านาจพยากรณ์ทางบวก คือ ถ้ามีปัจจัยส่ิงจูงใจเพิ่มข้ึน 0.101 จะส่งผลต่อ
การมีส่วนร่วมของประชาชน เพิ่มขึ้น 1 ส่วน และปัจจัยอ านาจในการส่งเสริมกิจกรรมของการมีส่วน
ร่วม สามารถอ านาจพยากรณ์ทางบวก คือ ถ้ามีปัจจัยอ านาจ เพิ่มขึ้น 0.047 จะส่งผลต่อการมีส่วน
ร่วมของประชาชน เพิ่มขึ้น 1 ส่วน โดยมีข้อเสนอแนะคือ ควรให้ความส าคัญกับการให้การยกย่อง 
อาสามัคร หรือจิตอาสา ควรให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสในการเข้าร่วม
ก าหนดเป้าหมาย ควรรักษาและให้ความส าคัญกับการก าหนดเวลาท่ีแน่ชัด และควรให้ความส าคัญและ
ให้สนใจกิจกรรมของอาสาสมัครหรือจิตอาสา เป็นกรณีพิเศษ 
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ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม ่2019 ศึกษากรณี เทศบาลต าบลล าทับ 
อ าเภอล าทบั จังหวดักระบี ่

 
พรธิดา วัชรคีรินทร์ * 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ในพื้นท่ีเทศบาลต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ 
จังหวัดกระบี่ และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 
ของประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 
ประชาชน ในพื้นท่ีเทศบาลต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ จ านวน 365 คน  เครื่องมือวิจัย 
ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณนา (ร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) สถิติ Independent-Samples t-test ค่าสถิติ F-test และทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีทดสอบแบบเชฟเฟ่ (Scheffé’s Method) กับวิเคราะห์ความถดถอย
เชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Stepwise 

ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมใน
การป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 คือ ด้านปัจจัยส่ิงจูงใจ ด้านปัจจัยภายนอก
ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม  และด้านปัจจัยอ านาจในการส่งเสริมกิจกรรมของการมีส่วนร่วม คิดเป็น
ระดับมากทุกด้าน ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
สายพันธุ์ใหม่ 2019  คิดเป็นระดับ มาก  เช่นเดียวกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 คือ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา
สูงสุด และรายได้เฉล่ียต่อเดือน สอดคล้องกับสมมติฐาน และผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Stepwise พบว่า ตัวแปรอิสระท่ีสามารถพยากรณ์การมี
ส่วนร่วมในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ได้แก่ รายได้เฉล่ียต่อเดือน โดยมี
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การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ในพื้นท่ีเทศบาลต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ 
จังหวัดกระบี่ และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 
ของประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบ่ี กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 
ประชาชน ในพื้นท่ีเทศบาลต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบ่ี จ านวน 365 คน  เครื่องมือวิจัย 
ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณนา (ร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) สถิติ Independent-Samples t-test ค่าสถิติ F-test และทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีทดสอบแบบเชฟเฟ่ (Scheffé’s Method) กับวิเคราะห์ความถดถอย
เชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Stepwise 

ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมใน
การป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 คือ ด้านปัจจัยส่ิงจูงใจ ด้านปัจจัยภายนอก
ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม  และด้านปัจจัยอ านาจในการส่งเสริมกิจกรรมของการมีส่วนร่วม คิดเป็น
ระดับมากทุกด้าน ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
สายพันธุ์ใหม่ 2019  คิดเป็นระดับ มาก  เช่นเดียวกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 คือ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา
สูงสุด และรายได้เฉล่ียต่อเดือน สอดคล้องกับสมมติฐาน และผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Stepwise พบว่า ตัวแปรอิสระท่ีสามารถพยากรณ์การมี
ส่วนร่วมในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ได้แก่ รายได้เฉล่ียต่อเดือน โดยมี
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อ านาจพยากรณ์ทางลบ คือ ถ้ารายได้ลดลง 0.087 จะส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนเพิ่มข้ึน 1 
ส่วน ส่วนปัจจัยส่ิงจูงใจ มีอ านาจพยากรณ์ทางบวก คือ ถ้ามีปัจจัยส่ิงจูงใจเพิ่มข้ึน 0.101 จะส่งผลต่อ
การมีส่วนร่วมของประชาชน เพิ่มขึ้น 1 ส่วน และปัจจัยอ านาจในการส่งเสริมกิจกรรมของการมีส่วน
ร่วม สามารถอ านาจพยากรณ์ทางบวก คือ ถ้ามีปัจจัยอ านาจ เพิ่มขึ้น 0.047 จะส่งผลต่อการมีส่วน
ร่วมของประชาชน เพิ่มขึ้น 1 ส่วน โดยมีข้อเสนอแนะคือ ควรให้ความส าคัญกับการให้การยกย่อง 
อาสามัคร หรือจิตอาสา ควรให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสในการเข้าร่วม
ก าหนดเป้าหมาย ควรรักษาและให้ความส าคัญกับการก าหนดเวลาท่ีแน่ชัด และควรให้ความส าคัญและ
ให้สนใจกิจกรรมของอาสาสมัครหรือจิตอาสา เป็นกรณีพิเศษ 
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การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ในพื้นท่ีเทศบาลต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ 
จังหวัดกระบี่ และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 
ของประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบ่ี กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 
ประชาชน ในพื้นท่ีเทศบาลต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบ่ี จ านวน 365 คน  เครื่องมือวิจัย 
ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณนา (ร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) สถิติ Independent-Samples t-test ค่าสถิติ F-test และทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีทดสอบแบบเชฟเฟ่ (Scheffé’s Method) กับวิเคราะห์ความถดถอย
เชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Stepwise 

ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมใน
การป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 คือ ด้านปัจจัยส่ิงจูงใจ ด้านปัจจัยภายนอก
ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม  และด้านปัจจัยอ านาจในการส่งเสริมกิจกรรมของการมีส่วนร่วม คิดเป็น
ระดับมากทุกด้าน ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
สายพันธุ์ใหม่ 2019  คิดเป็นระดับ มาก  เช่นเดียวกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 คือ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา
สูงสุด และรายได้เฉล่ียต่อเดือน สอดคล้องกับสมมติฐาน และผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Stepwise พบว่า ตัวแปรอิสระท่ีสามารถพยากรณ์การมี
ส่วนร่วมในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ได้แก่ รายได้เฉล่ียต่อเดือน โดยมี
                                                             
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   
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ในปัจจุบันเป็นท่ีทราบกันดีว่าภัยท่ีร้ายแรงและครอบคลุมไปท่ัวโลกคือ การระบาดของไวรัส
โคโรนา หรือท่ีเรียกกันว่า COVID-19 (โควิด-19) เหตุการณ์เริ่มต้นจากเมื่อวันท่ี 30 ธันวาคม 2562 
ส านักงานสาธารณสุขเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ออกประกาศเป็น
ทางการพบโรคปอดอักเสบไม่ทราบสาเหตุ จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของไวรัสระบาดแห่งศตวรรษ ต่อมา
เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2563 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ออกประกาศให้โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) เป็นโรคระบาดใหญ่ท่ัวโลก (Corona Virus Pandemic) ซึ่งหลายประเทศในยุโรป 
เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน เป็นต้น รวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกา บราซิล รัสเซีย อินเดีย และ
แอฟริกาใต้ ได้ทยอยเป็นศูนย์กลางการระบาดและเป็นพื้นท่ีระบาดต่อเนื่องหรือระลอกใหม่ ซึ่งพบว่า
การเกิดวิกฤติกลายพันธุ์ของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นสาเหตุของการแพร่กระจาย
ท่ีรวดเร็วมากขึ้นนอกจากนี้สภาพของอากาศท่ีหนาวเย็นในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกา ยังเป็นปัจจัย
ส าคัญท่ีเอื้อต่อการระบาดมากขึ้นด้วยเช่นกัน ส่วนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพพม่าถือเป็นศูนย์กลางการระบาดแห่งหนึ่งของโลก การระบาดในเริ่มเมื่อกลางเดือนสิงหาคม 
2563 (10 – 20 สิงหาคม 2563) จากการท่ีมีคนเดินทางจากพื้นท่ีระบาด เมืองสิตตะเว และรัฐยะไข่
เข้าสู่กรุงย่างกุ้ง ประมาณ 5,000 คน โดยท่ีติดตามสืบสวนและประเมินความเส่ียงได้น้อยกว่าร้อยละ 
50 ซึ่งการระบาดระลอกนี้ในพม่าสายพันธุ์ของเชื้อแตกต่างจากครั้งแรก ทั้งนี้ปัจจัยส าคัญที่ท าให้มี
การระบาด เพราะติดตามได้น้อยและมีการปิดบังความจริง (กรมควบคุมโรค, 2564) 

จากสาเหตุดังกล่าวข้าวต้นส่งผลให้ผู้คนท่ัวโลกเกิดความวิตกกังวล มีการปิดเมือง ปิดประเทศ 
เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค สนามบิน สถานท่ีท่องเท่ียว รวมถึง หลายธุรกิจได้รับผลกระทบ
ท้ังทางตรงและทางอ้อม หรือการลดจ านวนพนักงาน เลิกจ้าง หรือปิดตัวเองลง ถ้าไม่มีความไม่จ าเป็น
ประชาชนจะไม่ออกนอกบ้าน ไม่กล้าอยู่ในที่คนพลุกพล่าน และคอยติดตามข่าวสารเพื่ออัพเดท
การแพร่ระบาดของไวรัสตัวนี้  ซึ่งข้อมูลท่ีได้รับนั้นก็มีท้ังจริงและปลอมปะปนกัน หรือบางข้อมูลท่ีเรา
เคยยึดถือเป็นแนวทางในการป้องกันการติดเช้ือ ก็อาจต้องปรับเปล่ียนให้เข้ากับสถานการณ์ขึ้น เช่น 
การใช้ช้อนกลางตักอาหารก็มีโอกาสเส่ียงติดเช้ือจากการสัมผัสช้อนร่วมกันได้ ต้องเปล่ียนมากินร้อน 
ช้อนส่วนตัว และหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ แม้สถานการณ์ในบางประเทศจะดีขึ้น และมาตรการ
ควบคุมโรคมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่จ านวนผู้ติดเช้ือในภาพรวมท่ัวโลกยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

ซึ่งประเทศไทยเช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ ผลจากการระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ COVID-
19 (โควิด-19) ส่งผลกระทบต่อรายได้ของประชาชนและท าให้ประชาชนตกงาน การเว้นระยะห่างทาง
สังคม (Social Distancing) และการอยู่บ้าน (Staying at Home) เป็นหลักส าคัญสองประการของ
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มาตรการภาครัฐเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 ซึ่งนับเป็นความท้าทายท่ีส าคัญส าหรับ
ประชากรกลุ่มเส่ียง ได้แก่ แรงงานอพยพ แรงงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ เป็นต้น ท่ีต้องประสบกับความ
ยากล าบากในการใช้ชีวิต ซึ่งรัฐบาลได้บังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ท่ีก าหนดให้ "โควิด 19" 
เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยมีผลบังคับใช้ให้ท้ังประชาชน 
ผู้ประกอบการ เช่น โรงแรม มีหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีต้องรายงานและแจ้ง เมื่อสงสัยหรือมีเหตุอันควร
สงสัยว่าจะเป็นโรคติดต่ออันตราย ในวันเดียวกัน กระทรวงสาธารณสุข แถลงพบผู้ป่วยโควิด 19 คน
ไทยเสียชีวิตเป็นรายแรก เป็นชายไทย อายุ 35 ปี ท่ีมีประวัติติดต่อใกล้ชิดกับนักท่องเท่ียวชาวจีนแล้ว
ล้มป่วย ก่อนท่ีจะเสียชีวิตในวันท่ี 29 ก.พ. 2563 ต่อมาในเดือน มี.ค.ไทยมียอดผู้ติดเช้ือเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วจากการแพร่โรคเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ เช่น ในสถานบันเทิง โดยการแพร่เช้ือกลุ่มใหญ่สุด
เกิดขึ้นในการชกมวยไทย ท่ีสนามมวยลุมพินี เม่ือวันท่ี 6 มี.ค. 2563 ซึ่งท าให้ในหนึ่งสัปดาห์ถัดมามี
ยอดผู้ติดเช้ือรายใหม่เพิ่มเกิน 100 คนต่อวัน มีผลท าให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้
ประกาศใช้พระราชก าหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ให้มีผล
วันท่ี 26 มี.ค. 2563 และมีประกาศห้ามออกนอกเคหะสถานยามวิกาล ต้ังแต่คืนวันท่ี 3 เม.ย. โดยส่ัง
ให้ประชาชนชะลอการเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อควบคุมโรค 

โรคระบาดท่ีเกิดขึ้นไม่ใช่แค่ภัยคุกคามชีวิตและสุขภาพประชากรโลกเท่านั้น ทว่ายังได้สร้าง
ความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจโลก เพราะการใช้มาตรการควบคุมโรค เช่น การเว้น
ระยะห่างทางสังคม และการล็อกดาวน์ในประเทศต่าง ๆ ได้สร้างความเสียหายอย่างหนักต่อธุรกิจ
หลายภาคส่วน ต้ังแต่ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว สายการบิน ภาคการส่งออก อุตสาหกรรม
น้ ามัน อุตสาหกรรมบันเทิง งานบริการ ตลอดจนห้างร้านค้าปลีกต่าง ๆ โดยกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ หรือไอเอ็มเอฟ (IMF) เตือนเม่ือเดือน เม.ย. 2563 ว่า เศรษฐกิจโลกในปี 2563 จะหดตัวลง 
3% จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งจะท าให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งเลวร้ายท่ีสุดนับแต่ยุค
เศรษฐกิจตกต่ าครั้งใหญ่ท่ีเรียกว่า Great Depression ในช่วงทศวรรษท่ี 1930 โดยอาจสร้างความ
เสียหายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ของประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก ในช่วง 2 ปีข้างหน้า เป็น
มูลค่าราว 9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 288 ล้านล้านบาท) ท้ังนี้องค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
(ไอแอลโอ) ระบุในรายงานเมื่อวันท่ี 23 ก.ย. 2563 ประเมินว่าวิกฤตโควิด-19 ท าให้จ านวนช่ัวโมงการ
ท างานของคนท่ัวโลกในช่วงไตรมาสท่ีสองของปี 2020 หายไป 17.3% หรือเทียบเท่ากับงานเต็มเวลา
จ านวน 495 ล้านต าแหน่ง ขณะท่ีรายได้ของแรงงานท่ัวโลกลดลง 10% ในช่วง 9 เดือนแรกของปี  
2563หรือคิดเป็นความเสียหายกว่า 3.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 150 ล้านล้านบาท) โดยไอ
แอลโอ ช้ีว่า คนในประเทศกลุ่มรายได้ปานกลางระดับล่าง (Lower-middle Income Country) คือ
กลุ่มท่ีได้รับผลกระทบหนักท่ีสุด โดยมีช่ัวโมงการท างานลดลงประมาณ 23.3% หรือเทียบเท่ากับงาน
เต็มเวลาจ านวน 240 ล้านต าแหน่ง ในช่วงไตรมาสท่ีสองของปี  
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ในปัจจุบันเป็นท่ีทราบกันดีว่าภัยท่ีร้ายแรงและครอบคลุมไปท่ัวโลกคือ การระบาดของไวรัส
โคโรนา หรือท่ีเรียกกันว่า COVID-19 (โควิด-19) เหตุการณ์เริ่มต้นจากเมื่อวันท่ี 30 ธันวาคม 2562 
ส านักงานสาธารณสุขเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ออกประกาศเป็น
ทางการพบโรคปอดอักเสบไม่ทราบสาเหตุ จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของไวรัสระบาดแห่งศตวรรษ ต่อมา
เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2563 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ออกประกาศให้โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) เป็นโรคระบาดใหญ่ท่ัวโลก (Corona Virus Pandemic) ซึ่งหลายประเทศในยุโรป 
เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน เป็นต้น รวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกา บราซิล รัสเซีย อินเดีย และ
แอฟริกาใต้ ได้ทยอยเป็นศูนย์กลางการระบาดและเป็นพื้นท่ีระบาดต่อเนื่องหรือระลอกใหม่ ซึ่งพบว่า
การเกิดวิกฤติกลายพันธุ์ของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นสาเหตุของการแพร่กระจาย
ท่ีรวดเร็วมากขึ้นนอกจากนี้สภาพของอากาศท่ีหนาวเย็นในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกา ยังเป็นปัจจัย
ส าคัญท่ีเอื้อต่อการระบาดมากขึ้นด้วยเช่นกัน ส่วนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพพม่าถือเป็นศูนย์กลางการระบาดแห่งหนึ่งของโลก การระบาดในเริ่มเมื่อกลางเดือนสิงหาคม 
2563 (10 – 20 สิงหาคม 2563) จากการท่ีมีคนเดินทางจากพื้นท่ีระบาด เมืองสิตตะเว และรัฐยะไข่
เข้าสู่กรุงย่างกุ้ง ประมาณ 5,000 คน โดยท่ีติดตามสืบสวนและประเมินความเส่ียงได้น้อยกว่าร้อยละ 
50 ซึ่งการระบาดระลอกนี้ในพม่าสายพันธุ์ของเชื้อแตกต่างจากครั้งแรก ทั้งนี้ปัจจัยส าคัญที่ท าให้มี
การระบาด เพราะติดตามได้น้อยและมีการปิดบังความจริง (กรมควบคุมโรค, 2564) 

จากสาเหตุดังกล่าวข้าวต้นส่งผลให้ผู้คนท่ัวโลกเกิดความวิตกกังวล มีการปิดเมือง ปิดประเทศ 
เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค สนามบิน สถานท่ีท่องเท่ียว รวมถึง หลายธุรกิจได้รับผลกระทบ
ท้ังทางตรงและทางอ้อม หรือการลดจ านวนพนักงาน เลิกจ้าง หรือปิดตัวเองลง ถ้าไม่มีความไม่จ าเป็น
ประชาชนจะไม่ออกนอกบ้าน ไม่กล้าอยู่ในที่คนพลุกพล่าน และคอยติดตามข่าวสารเพื่ออัพเดท
การแพร่ระบาดของไวรัสตัวนี้  ซึ่งข้อมูลท่ีได้รับนั้นก็มีท้ังจริงและปลอมปะปนกัน หรือบางข้อมูลท่ีเรา
เคยยึดถือเป็นแนวทางในการป้องกันการติดเช้ือ ก็อาจต้องปรับเปล่ียนให้เข้ากับสถานการณ์ขึ้น เช่น 
การใช้ช้อนกลางตักอาหารก็มีโอกาสเส่ียงติดเช้ือจากการสัมผัสช้อนร่วมกันได้ ต้องเปล่ียนมากินร้อน 
ช้อนส่วนตัว และหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ แม้สถานการณ์ในบางประเทศจะดีขึ้น และมาตรการ
ควบคุมโรคมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่จ านวนผู้ติดเช้ือในภาพรวมท่ัวโลกยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

ซึ่งประเทศไทยเช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ ผลจากการระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ COVID-
19 (โควิด-19) ส่งผลกระทบต่อรายได้ของประชาชนและท าให้ประชาชนตกงาน การเว้นระยะห่างทาง
สังคม (Social Distancing) และการอยู่บ้าน (Staying at Home) เป็นหลักส าคัญสองประการของ
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มาตรการภาครัฐเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 ซึ่งนับเป็นความท้าทายท่ีส าคัญส าหรับ
ประชากรกลุ่มเส่ียง ได้แก่ แรงงานอพยพ แรงงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ เป็นต้น ท่ีต้องประสบกับความ
ยากล าบากในการใช้ชีวิต ซึ่งรัฐบาลได้บังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ท่ีก าหนดให้ "โควิด 19" 
เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยมีผลบังคับใช้ให้ท้ังประชาชน 
ผู้ประกอบการ เช่น โรงแรม มีหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีต้องรายงานและแจ้ง เมื่อสงสัยหรือมีเหตุอันควร
สงสัยว่าจะเป็นโรคติดต่ออันตราย ในวันเดียวกัน กระทรวงสาธารณสุข แถลงพบผู้ป่วยโควิด 19 คน
ไทยเสียชีวิตเป็นรายแรก เป็นชายไทย อายุ 35 ปี ท่ีมีประวัติติดต่อใกล้ชิดกับนักท่องเท่ียวชาวจีนแล้ว
ล้มป่วย ก่อนท่ีจะเสียชีวิตในวันท่ี 29 ก.พ. 2563 ต่อมาในเดือน มี.ค.ไทยมียอดผู้ติดเช้ือเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วจากการแพร่โรคเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ เช่น ในสถานบันเทิง โดยการแพร่เช้ือกลุ่มใหญ่สุด
เกิดขึ้นในการชกมวยไทย ท่ีสนามมวยลุมพินี เมื่อวันท่ี 6 มี.ค. 2563 ซึ่งท าให้ในหนึ่งสัปดาห์ถัดมามี
ยอดผู้ติดเช้ือรายใหม่เพิ่มเกิน 100 คนต่อวัน มีผลท าให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้
ประกาศใช้พระราชก าหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ให้มีผล
วันท่ี 26 มี.ค. 2563 และมีประกาศห้ามออกนอกเคหะสถานยามวิกาล ต้ังแต่คืนวันท่ี 3 เม.ย. โดยส่ัง
ให้ประชาชนชะลอการเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อควบคุมโรค 

โรคระบาดท่ีเกิดขึ้นไม่ใช่แค่ภัยคุกคามชีวิตและสุขภาพประชากรโลกเท่านั้น ทว่ายังได้สร้าง
ความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจโลก เพราะการใช้มาตรการควบคุมโรค เช่น การเว้น
ระยะห่างทางสังคม และการล็อกดาวน์ในประเทศต่าง ๆ ได้สร้างความเสียหายอย่างหนักต่อธุรกิจ
หลายภาคส่วน ต้ังแต่ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว สายการบิน ภาคการส่งออก อุตสาหกรรม
น้ ามัน อุตสาหกรรมบันเทิง งานบริการ ตลอดจนห้างร้านค้าปลีกต่าง ๆ โดยกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ หรือไอเอ็มเอฟ (IMF) เตือนเมื่อเดือน เม.ย. 2563 ว่า เศรษฐกิจโลกในปี 2563 จะหดตัวลง 
3% จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งจะท าให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งเลวร้ายท่ีสุดนับแต่ยุค
เศรษฐกิจตกต่ าครั้งใหญ่ท่ีเรียกว่า Great Depression ในช่วงทศวรรษท่ี 1930 โดยอาจสร้างความ
เสียหายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ของประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก ในช่วง 2 ปีข้างหน้า เป็น
มูลค่าราว 9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 288 ล้านล้านบาท) ท้ังนี้องค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
(ไอแอลโอ) ระบุในรายงานเมื่อวันท่ี 23 ก.ย. 2563 ประเมินว่าวิกฤตโควิด-19 ท าให้จ านวนช่ัวโมงการ
ท างานของคนท่ัวโลกในช่วงไตรมาสท่ีสองของปี 2020 หายไป 17.3% หรือเทียบเท่ากับงานเต็มเวลา
จ านวน 495 ล้านต าแหน่ง ขณะท่ีรายได้ของแรงงานท่ัวโลกลดลง 10% ในช่วง 9 เดือนแรกของปี  
2563หรือคิดเป็นความเสียหายกว่า 3.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 150 ล้านล้านบาท) โดยไอ
แอลโอ ช้ีว่า คนในประเทศกลุ่มรายได้ปานกลางระดับล่าง (Lower-middle Income Country) คือ
กลุ่มท่ีได้รับผลกระทบหนักท่ีสุด โดยมีช่ัวโมงการท างานลดลงประมาณ 23.3% หรือเทียบเท่ากับงาน
เต็มเวลาจ านวน 240 ล้านต าแหน่ง ในช่วงไตรมาสท่ีสองของปี  



398398 
 

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ 
ศบค. รายงานการเปรียบเทียบข้อมูลการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในแต่ละระลอก พบว่า 
"ระลอกแรก" (2563 ท้ังปี) พบผู้ป่วยท้ังส้ิน 6,772 ราย เสียชีวิตสะสม 67 คน คิดเป็นอัตรา 0.82% 
โดย“ระลอกสอง” (1 ม.ค.-31 มี.ค. 2564) พบผู้ป่วยท้ังส้ิน 21,035 ราย เสียชีวิตสะสม 27 คน คิด
เป็น 0.13%  และส าหรับ “โควิด 19 ระลอกใหม่” (ต้ังแต่เม.ย. 2564) ข้อมูล ณ วันท่ี 28 กันยายน 
2564 ว่า มีผู้ติดเช้ือรายใหม่ 9,489 ราย เสียชีวิต 129 ศพ รักษาหายเพิ่มขึ้น 12,805 ราย ผู้ป่วย
ยืนยันสะสม 1,552,552 ราย เสียชีวิตสะสม 15,061 คน รักษาตัว 116,711 ราย ค่ามัธยฐานของ
ระยะเวลา ต้ังแต่วันท่ีทราบผลติดเช้ือ-วันเสียชีวิตของผู้ป่วย 10 รายล่าสุด พบว่า ใช้เวลา 3 วัน (นาน
สุด 16 วัน ) ในจ านวนนี้ 5 ราย (50%) ใช้เวลาต้ังแต่ 6-16 วัน ขณะท่ี 2 ราย (20%) เสียชีวิตก่อน
ทราบผลติดเช้ือ และ 1 ราย (10%) เสียชีวิตวันเดียวกับวันท่ีทราบผลติดเช้ือ โดยข้อมูลเหล่านี้ท าให้
เรียนรู้ว่า ขณะนี้ระยะเวลาการติดเช้ือจนเสียชีวิตค่อนข้างเร็ว  

จากผลเสียดังกล่าวที่เกิดขึ้นเนื่องจากการไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 จ าเป็นต้องได้รับ
การแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของประชาชน เนื่องจากการเข้ามามีส่วนร่วม
ของประชาชนจะท าให้การปฏิบัติง่ายข้ึน ซึ่งการเปิดโอกาสให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ในลักษณะของการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมติดตามผล จะท าให้ส่งส าเร็จได้มากขึ้น 

ท้ังนี้เนื่องจากการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นกระบวนการ การด าเนินงาน รวมพลัง
ประชาชนกับองค์กรภาครัฐหรือองค์กรเอกชนเ พื่อประโยชน์ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของชุมชน
โดยยึดหลักการว่าสมาชิกในชุมชนนั้น ๆ จะต้องร่วมมือกันวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความ
ต้องการหรือแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน (โกวิทย์  พวงงาม, 2552, 30) ดังนั้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชน จึงมีความส าคัญในทุกเรื่องรวมถึงการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 
2019 ท่ีจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชน (William, 1976) ดังนั้นในการด าเนินการท่ีจะ
การป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 จึงต้องได้รับความร่วมมือจากชุมชน หรือการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี เพื่อส่งผลให้การด าเนินการเป็นรูปธรรมและประผลส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ได้เสนอรายงาน
สถานการณ์โควิดของวันท่ี 14 ตุลาคม 2564 ว่า มีผู้ติดเช้ือรายใหม่ 11,276 ราย เสียชีวิต 114 ศพ 
รักษาหายเพิ่มขึ้น 10,407 ราย ส่วนจังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย เป็น
เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงแห่งหนึ่ง มีแหล่งท่องเท่ียวหลายแห่ง มีหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 100 เกาะ 
และเป็นท่ีต้ังของเรือนรับรองท่ีประทับแหลมหางนาค ท้ังนี้จังหวัดกระบี่ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับ
จังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทย โดยพบผู้ป่วย ระลอกแรก ในปี 2563 จ านวน 21 ราย ระลอก 2 จ านวน 
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8 ราย และระลอก 3 จ านวน 6,050 ราย (ยอด ณ วันท่ี 13 ตุลาคม 2564 เวลา 23.00 น.) นั่นแสดง
ถึง การเพิ่มขึ้นของจ านวนผู้ป่วย อย่างน่าตกใจ จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องมีความร่วมมือ
ระหว่างชุมชนและภาครัฐในการหาแนวทางการป้องกันการติดเช้ือไวรสัโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 
ให้ประสบผลส าเร็จ 

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้ศึกษาซึ่งเป็นนักพัฒนาชุมชน ของเทศบาลต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ 
จังหวัดกระบ่ี จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน
การติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ของประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ 
จังหวัดกระบี่ เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีสามารถประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ของประชาชนในพื้นท่ีเทศบาล
ต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ ท้ังนี้ เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 
2019 ซึ่งส่งผลร้ายต่อสังคมและประเทศชาติในทุกด้าน ดังนั้นผลของการศึกษาครั้งนี้ น่าจะส่งผลดียัง
ประโยชน์ให้แก่ประชาชน และประเทศชาติโดยรวมต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
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ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ 
ศบค. รายงานการเปรียบเทียบข้อมูลการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในแต่ละระลอก พบว่า 
"ระลอกแรก" (2563 ท้ังปี) พบผู้ป่วยท้ังส้ิน 6,772 ราย เสียชีวิตสะสม 67 คน คิดเป็นอัตรา 0.82% 
โดย“ระลอกสอง” (1 ม.ค.-31 มี.ค. 2564) พบผู้ป่วยท้ังส้ิน 21,035 ราย เสียชีวิตสะสม 27 คน คิด
เป็น 0.13%  และส าหรับ “โควิด 19 ระลอกใหม่” (ต้ังแต่เม.ย. 2564) ข้อมูล ณ วันท่ี 28 กันยายน 
2564 ว่า มีผู้ติดเช้ือรายใหม่ 9,489 ราย เสียชีวิต 129 ศพ รักษาหายเพิ่มขึ้น 12,805 ราย ผู้ป่วย
ยืนยันสะสม 1,552,552 ราย เสียชีวิตสะสม 15,061 คน รักษาตัว 116,711 ราย ค่ามัธยฐานของ
ระยะเวลา ต้ังแต่วันท่ีทราบผลติดเช้ือ-วันเสียชีวิตของผู้ป่วย 10 รายล่าสุด พบว่า ใช้เวลา 3 วัน (นาน
สุด 16 วัน ) ในจ านวนนี้ 5 ราย (50%) ใช้เวลาต้ังแต่ 6-16 วัน ขณะท่ี 2 ราย (20%) เสียชีวิตก่อน
ทราบผลติดเช้ือ และ 1 ราย (10%) เสียชีวิตวันเดียวกับวันท่ีทราบผลติดเช้ือ โดยข้อมูลเหล่านี้ท าให้
เรียนรู้ว่า ขณะนี้ระยะเวลาการติดเช้ือจนเสียชีวิตค่อนข้างเร็ว  

จากผลเสียดังกล่าวที่เกิดขึ้นเนื่องจากการไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 จ าเป็นต้องได้รับ
การแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของประชาชน เนื่องจากการเข้ามามีส่วนร่วม
ของประชาชนจะท าให้การปฏิบัติง่ายข้ึน ซึ่งการเปิดโอกาสให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ในลักษณะของการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมติดตามผล จะท าให้ส่งส าเร็จได้มากขึ้น 

ท้ังนี้เนื่องจากการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นกระบวนการ การด าเนินงาน รวมพลัง
ประชาชนกับองค์กรภาครัฐหรือองค์กรเอกชนเ พื่อประโยชน์ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของชุมชน
โดยยึดหลักการว่าสมาชิกในชุมชนนั้น ๆ จะต้องร่วมมือกันวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความ
ต้องการหรือแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน (โกวิทย์  พวงงาม, 2552, 30) ดังนั้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชน จึงมีความส าคัญในทุกเรื่องรวมถึงการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 
2019 ท่ีจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชน (William, 1976) ดังนั้นในการด าเนินการท่ีจะ
การป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 จึงต้องได้รับความร่วมมือจากชุมชน หรือการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี เพื่อส่งผลให้การด าเนินการเป็นรูปธรรมและประผลส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ได้เสนอรายงาน
สถานการณ์โควิดของวันท่ี 14 ตุลาคม 2564 ว่า มีผู้ติดเช้ือรายใหม่ 11,276 ราย เสียชีวิต 114 ศพ 
รักษาหายเพิ่มขึ้น 10,407 ราย ส่วนจังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย เป็น
เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงแห่งหนึ่ง มีแหล่งท่องเท่ียวหลายแห่ง มีหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 100 เกาะ 
และเป็นท่ีต้ังของเรือนรับรองท่ีประทับแหลมหางนาค ท้ังนี้จังหวัดกระบี่ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับ
จังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทย โดยพบผู้ป่วย ระลอกแรก ในปี 2563 จ านวน 21 ราย ระลอก 2 จ านวน 
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8 ราย และระลอก 3 จ านวน 6,050 ราย (ยอด ณ วันท่ี 13 ตุลาคม 2564 เวลา 23.00 น.) นั่นแสดง
ถึง การเพิ่มขึ้นของจ านวนผู้ป่วย อย่างน่าตกใจ จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องมีความร่วมมือ
ระหว่างชุมชนและภาครัฐในการหาแนวทางการป้องกันการติดเช้ือไวรสัโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 
ให้ประสบผลส าเร็จ 

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้ศึกษาซึ่งเป็นนักพัฒนาชุมชน ของเทศบาลต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ 
จังหวัดกระบ่ี จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน
การติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ของประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ 
จังหวัดกระบ่ี เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีสามารถประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ของประชาชนในพื้นท่ีเทศบาล
ต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ ท้ังนี้ เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 
2019 ซึ่งส่งผลร้ายต่อสังคมและประเทศชาติในทุกด้าน ดังนั้นผลของการศึกษาครั้งนี้ น่าจะส่งผลดียัง
ประโยชน์ให้แก่ประชาชน และประเทศชาติโดยรวมต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
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ในพื้นท่ีเทศบาลต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ จ านวน 365 คน  เครื่องมือวิจัยได้แก่ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติพรรณนา (ร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน) สถิติ Independent-Samples t-test, ค่าสถิติ F-test และทดสอบความ
แตกต่างรายคู่ด้วยวิธีทดสอบแบบเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) กับวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Stepwise โดยก าหนดตัวแปรในการศึกษาไว้ ดังนี้ 
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ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ผลการศึกษา 
  

น าเสนอการสรุปผลการวิจัยท่ีส าคัญตามล าดับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
1) ข้อมูลท่ัวไปของประชาชน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจ านวน 204 คน คิดเป็น

ร้อยละ 55.89 และเพศหญิง จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 44.11 มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี 
มีจ านวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 44.66 มีสถานภาพการสมรส มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 77.81 
มีระดับการศึกษาข้ันสูงสุด ปริญญาตรี มีจ านวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 41.10 มีอาชีพ รับจ้างท่ัวไป 
มีจ านวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 44.38 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท 

การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

สายพันธุใ์หม่ 2019  
ในพืน้ที่เทศบาลต าบลล าทับ 
อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ  
- อายุ  
- สถานภาพสมรส  
- ระดับการศึกษา  
- อาชีพ  
- รายได้  
- ระยะเวลาท่ีอยู่ในท้องถิ่น  

ปัจจัยภายนอก 
- ปัจจัยส่ิงจูงใจ  
- ปัจจัยโครงสร้างช่องทางการมีส่วน

ร่วม  
- ปัจจัยอ านาจในการส่งเสริม

กิจกรรมของการมีส่วนร่วม 
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มีจ านวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 60.00 และมีระยะเวลาท่ีอยู่ในท้องถิ่น มากกว่า 15 ปี มีจ านวนมาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 37.53  

2)  ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันการติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ของกลุ่มตัวอย่าง มีดังนี้ ด้านปัจจัยส่ิงจูงใจของประชาชน มีค่า
คะแนนเฉล่ียรวม 3.65 คิดเป็นระดับมาก โดยเรื่องท่ีค่าคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ได้รับประโยชน์
ทางตรง เช่น วัคซีน ฯลฯ จากการเข้าร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
สายพันธุ์ใหม่ 2019 มีค่าคะแนนเฉล่ีย 3.73 คิดเป็นระดับมาก รองลงมาคือ ได้รับการชักชวนจาก
เพื่อน ญาติหรือบุคคลใกล้ชิดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
สายพันธุ์ใหม่ 2019 มีค่าคะแนนเฉล่ีย 3.63 คิดเป็นระดับมาก และเรื่องได้รับค าชมเชย การยกย่อง 
จากบุคคลอื่น ฯลฯ จากการเข้าร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สาย
พันธุ์ใหม่ 2019 มีค่าคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ 3.60 คิดเป็นระดับมาก ส่วนด้านปัจจัยโครงสร้างของ
ช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน มีค่าคะแนนเฉล่ียรวม 3.89 คิดเป็นระดับมาก โดย 
เรื่องท่ีค่าคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุดคือ มีก าหนดเวลาท่ีแน่ชัด เพื่อให้ท่านหรือผู้เข้าร่วมคนอื่น ๆ สามารถ
ก าหนดเงื่อนไขของตนเองได้ มีค่าคะแนนเฉล่ีย 3.98 คิดเป็นระดับมาก รองลงมาคือ มีการก าหนด
ลักษณะกิจกรรมที่แน่นอน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.93 คิดเป็นระดับมาก และเรื่องมีการเปิดโอกาสให้
ทุกคนและทุกกลุ่มในชุมชนมีโอกาสเข้าร่วมในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 
มีค่าคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ 3.75 คิดเป็นระดับมาก และด้านปัจจัยอ านาจในการส่งเสริมกิจกรรม
ของการมีส่วนร่วมของประชาชน มีค่าคะแนนเฉล่ียรวม 3.67 คิดเป็นระดับมาก โดยเรื่องท่ีค่าคะแนน
เฉล่ียมากท่ีสุดคือ สามารถเข้าร่วมก าหนด ผลประโยชน์ของกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการป้องกันการติด
เช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 มีค่าคะแนนเฉล่ีย 3.75 คิดเป็นระดับมาก รองลงมาคือ สามารถ
เข้าร่วมก าหนด วิธีการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 
2019 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.70 คิดเป็นระดับมาก และเรื่องสามารถเข้าร่วมก าหนดเป้าหมายใน
การป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 มีค่าคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ 3.55 คิดเป็น
ระดับ มาก 

3)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
สายพันธุ์ใหม่ 2019 มีค่าคะแนนเฉล่ียรวม 4.01 คิดเป็นระดับมาก โดยเรื่องท่ีค่าคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด 
คือ ได้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครหรือจิตอาสา ในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 
มีค่าคะแนนเฉล่ีย 4.36 คิดเป็นระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ เรื่องได้เข้าร่วมในการประชุม/ประชาคม 
เก่ียวกับป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 มีค่าคะแนนเฉล่ีย 4.27 คิดเป็นระดับ 
มากที่สุด และเรื่องมีโอกาสเสนอแนวทาง ข้อดี ข้อเสียการแก้ไขปัญหาในการด าเนินการป้องกัน
การติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 มีค่าคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ 3.71 คิดเป็นระดับมาก  
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         ตัวแปรต้น                       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ผลการศึกษา 
  

น าเสนอการสรุปผลการวิจัยท่ีส าคัญตามล าดับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
1) ข้อมูลท่ัวไปของประชาชน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจ านวน 204 คน คิดเป็น

ร้อยละ 55.89 และเพศหญิง จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 44.11 มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี 
มีจ านวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 44.66 มีสถานภาพการสมรส มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 77.81 
มีระดับการศึกษาข้ันสูงสุด ปริญญาตรี มีจ านวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 41.10 มีอาชีพ รับจ้างท่ัวไป 
มีจ านวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 44.38 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท 

การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

สายพันธุใ์หม่ 2019  
ในพืน้ที่เทศบาลต าบลล าทับ 
อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ  
- อายุ  
- สถานภาพสมรส  
- ระดับการศึกษา  
- อาชีพ  
- รายได้  
- ระยะเวลาท่ีอยู่ในท้องถิ่น  

ปัจจัยภายนอก 
- ปัจจัยส่ิงจูงใจ  
- ปัจจัยโครงสร้างช่องทางการมีส่วน

ร่วม  
- ปัจจัยอ านาจในการส่งเสริม

กิจกรรมของการมีส่วนร่วม 
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มีจ านวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 60.00 และมีระยะเวลาท่ีอยู่ในท้องถิ่น มากกว่า 15 ปี มีจ านวนมาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 37.53  

2)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันการติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ของกลุ่มตัวอย่าง มีดังนี้ ด้านปัจจัยส่ิงจูงใจของประชาชน มีค่า
คะแนนเฉล่ียรวม 3.65 คิดเป็นระดับมาก โดยเรื่องท่ีค่าคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ได้รับประโยชน์
ทางตรง เช่น วัคซีน ฯลฯ จากการเข้าร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
สายพันธุ์ใหม่ 2019 มีค่าคะแนนเฉล่ีย 3.73 คิดเป็นระดับมาก รองลงมาคือ ได้รับการชักชวนจาก
เพื่อน ญาติหรือบุคคลใกล้ชิดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
สายพันธุ์ใหม่ 2019 มีค่าคะแนนเฉล่ีย 3.63 คิดเป็นระดับมาก และเรื่องได้รับค าชมเชย การยกย่อง 
จากบุคคลอื่น ฯลฯ จากการเข้าร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สาย
พันธุ์ใหม่ 2019 มีค่าคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ 3.60 คิดเป็นระดับมาก ส่วนด้านปัจจัยโครงสร้างของ
ช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน มีค่าคะแนนเฉล่ียรวม 3.89 คิดเป็นระดับมาก โดย 
เรื่องท่ีค่าคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุดคือ มีก าหนดเวลาท่ีแน่ชัด เพื่อให้ท่านหรือผู้เข้าร่วมคนอื่น ๆ สามารถ
ก าหนดเงื่อนไขของตนเองได้ มีค่าคะแนนเฉล่ีย 3.98 คิดเป็นระดับมาก รองลงมาคือ มีการก าหนด
ลักษณะกิจกรรมที่แน่นอน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.93 คิดเป็นระดับมาก และเรื่องมีการเปิดโอกาสให้
ทุกคนและทุกกลุ่มในชุมชนมีโอกาสเข้าร่วมในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 
มีค่าคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ 3.75 คิดเป็นระดับมาก และด้านปัจจัยอ านาจในการส่งเสริมกิจกรรม
ของการมีส่วนร่วมของประชาชน มีค่าคะแนนเฉล่ียรวม 3.67 คิดเป็นระดับมาก โดยเรื่องท่ีค่าคะแนน
เฉล่ียมากท่ีสุดคือ สามารถเข้าร่วมก าหนด ผลประโยชน์ของกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการป้องกันการติด
เช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 มีค่าคะแนนเฉล่ีย 3.75 คิดเป็นระดับมาก รองลงมาคือ สามารถ
เข้าร่วมก าหนด วิธีการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 
2019 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.70 คิดเป็นระดับมาก และเรื่องสามารถเข้าร่วมก าหนดเป้าหมายใน
การป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 มีค่าคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ 3.55 คิดเป็น
ระดับ มาก 

3)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
สายพันธุ์ใหม่ 2019 มีค่าคะแนนเฉล่ียรวม 4.01 คิดเป็นระดับมาก โดยเรื่องท่ีค่าคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด 
คือ ได้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครหรือจิตอาสา ในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 
มีค่าคะแนนเฉล่ีย 4.36 คิดเป็นระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ เรื่องได้เข้าร่วมในการประชุม/ประชาคม 
เกี่ยวกับป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 มีค่าคะแนนเฉล่ีย 4.27 คิดเป็นระดับ 
มากที่สุด และเรื่องมีโอกาสเสนอแนวทาง ข้อดี ข้อเสียการแก้ไขปัญหาในการด าเนินการป้องกัน
การติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 มีค่าคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ 3.71 คิดเป็นระดับมาก  
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4)  ผลการทดสอบสมมติฐานคือ ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลล าทับ 
อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ คือ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
ท่ีแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 แตกต่างกัน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐาน ส่วนเพศ อายุ อาชีพ และระยะเวลาท่ีอยู่ใน
ท้องถิ่น ท่ีแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ไม่แตกต่าง
กัน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน เมื่อทดสอบตัวแปรอิสระท้ังหมดด้วยสถิติวิเคราะห์ความถดถอยเชิง
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Stepwise พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัย
ภายนอก ในภาพรวมตัวแปรท้ัง 10 ตัว ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล 7 ตัวแปร และปัจจัย
ภายนอก 3 ตัวแปร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ตัวแปรอิสระท่ีสามารถพยากรณ์การมีส่วนร่วม
ในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 มี 2 ตัวแปร ได้แก่ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
และปัจจัยสิ่งจูงใจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี 1 ตัวแปร คือ ปัจจัยอ านาจใน
การส่งเสริมกิจกรรมของการมีส่วนร่วม สามารถพยากรณ์การมีส่วนร่วมในการป้องกันการติดเช้ือไวรัส
โคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
สรุปผลการศึกษา 

 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษาถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน

การติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ในพื้นท่ีเทศบาลต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ 
ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์เรื่องประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบได้ดังต่อไปนี้  

1)  ผลการศึกษา ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันการติดเช้ือไวรัส
โคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ของประชาชน ในพื้นท่ีเทศบาลต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่  
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีส่วนร่วมในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 คิดเป็น
ระดับมาก โดยเรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ การได้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครหรือจิตอาสาใน
การป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 คิดเป็นระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ
ประชาชน ในพื้นท่ีเทศบาลต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ ให้ความส าคัญกับการเป็น
อาสาสมัครหรือจิตอาสา ซึ่งสามารถเข้าร่วมป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ได้
อย่างใกล้ชิด สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมณทิพา มาลาหอม และคณะ (2564, บทคัดย่อ) ท่ีได้ศึกษา
พลังชุมชนกับการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการระบาดของโควิด–19 ในชุมชนชายแดนไทย – ลาว 
ผลการศึกษา โดยพบว่าพลังชุมชนกับการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 
เกิดจากความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันร่วมด้วย ภายใต้กฎเกณฑ์ หรือระเบียบท่ีต้ังไว้ โดยชุมชนมี
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อาสาสมัครสุขภาพระหว่างประเทศ (อสรป.) เป็นแกนน าขับเคล่ือนร่วมกับประชาชน สามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว หลากหลายช่องทาง และใกล้เคียงกับวรยุทธ นาคอ้าย กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม 
และเดชา วรรณพาหุล (2563, บทคัดย่อ) ท่ีได้ศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคโควิด-
19 กรณีศึกษาผู้สูงอายุพฤฒิพลังชุมชนหนองตะโก ผลการศึกษาสรุปได้ว่า กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ผู้สูงอายุมี 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนการปฏิบัติ ขั้นตอนการตรวจสอบ และ 
ขั้นตอนการปรับปรุงการด าเนินการ ผลท่ีได้จากกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ คือ ความสามัคคี 
ความเป็นปึกแผน ความสุข เครือข่ายและระบบจิตอาสาการพัฒนา  

2) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลล าทับ อ าเภอ
ล าทับ จังหวัดกระบ่ี คือ  ระดับการศึกษาสูงสุด ท่ีแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันการติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีต้ังไว้ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ ผู้ตอบแบบสอบถาม ท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน มี
มุมมองหรือให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม ในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 
2019 แตกต่างกัน เนื่องจากระดับการศึกษามีผลต่อความรู้ ความเข้าใจ การแพร่ระบาดและ
สถานการณ์การแพร่ระบาดต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฎฐวรรณ ค าแสน (2564, บทคัดย่อ) 
ท่ีได้ศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการติดเช้ือไวรัสโควิด -19 ของ
ประชาชนในเขตอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษา ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเช้ือไวรัสโควิด-19 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 (r = .10 )  

3) ผลการศึกษา จากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
ด้วยวิธี Stepwise พบว่า ตัวแปรอิสระท่ีสามารถพยากรณ์การมีส่วนร่วมในการป้องกันการติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 มี 3 ตัวแปร ได้แก่ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ปัจจัยส่ิงจูงใจ และปัจจัย
อ านาจในการส่งเสริมกิจกรรมของการมีส่วนร่วม สอดคล้องกับสมมติฐาน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ 
ประชาชนมองเห็นประโยชน์ในส่ิงท่ีตนท าไป และมีการเปิดโอกาสให้ทุกคนและทุกกลุ่มในชุมชนมี
โอกาสเข้าร่วม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิญญ์ทัญญู บุญทัน และคณะ (2563, บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด 19) ของผู้สูงอายุ ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุไทยมีพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพใน
การป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) อยู่ในระดับดี 
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4)  ผลการทดสอบสมมติฐานคือ ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลล าทับ 
อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ คือ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
ท่ีแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 แตกต่างกัน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐาน ส่วนเพศ อายุ อาชีพ และระยะเวลาท่ีอยู่ใน
ท้องถิ่น ท่ีแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ไม่แตกต่าง
กัน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน เมื่อทดสอบตัวแปรอิสระท้ังหมดด้วยสถิติวิเคราะห์ความถดถอยเชิง
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Stepwise พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัย
ภายนอก ในภาพรวมตัวแปรท้ัง 10 ตัว ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล 7 ตัวแปร และปัจจัย
ภายนอก 3 ตัวแปร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ตัวแปรอิสระท่ีสามารถพยากรณ์การมีส่วนร่วม
ในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 มี 2 ตัวแปร ได้แก่ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
และปัจจัยสิ่งจูงใจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี 1 ตัวแปร คือ ปัจจัยอ านาจใน
การส่งเสริมกิจกรรมของการมีส่วนร่วม สามารถพยากรณ์การมีส่วนร่วมในการป้องกันการติดเช้ือไวรัส
โคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
สรุปผลการศึกษา 

 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษาถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน

การติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ในพื้นท่ีเทศบาลต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ 
ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์เรื่องประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบได้ดังต่อไปนี้  

1)  ผลการศึกษา ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันการติดเช้ือไวรัส
โคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ของประชาชน ในพื้นท่ีเทศบาลต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่  
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีส่วนร่วมในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 คิดเป็น
ระดับมาก โดยเรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ การได้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครหรือจิตอาสาใน
การป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 คิดเป็นระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ
ประชาชน ในพื้นท่ีเทศบาลต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ ให้ความส าคัญกับการเป็น
อาสาสมัครหรือจิตอาสา ซึ่งสามารถเข้าร่วมป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ได้
อย่างใกล้ชิด สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมณทิพา มาลาหอม และคณะ (2564, บทคัดย่อ) ท่ีได้ศึกษา
พลังชุมชนกับการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการระบาดของโควิด–19 ในชุมชนชายแดนไทย – ลาว 
ผลการศึกษา โดยพบว่าพลังชุมชนกับการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 
เกิดจากความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันร่วมด้วย ภายใต้กฎเกณฑ์ หรือระเบียบท่ีต้ังไว้ โดยชุมชนมี
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อาสาสมัครสุขภาพระหว่างประเทศ (อสรป.) เป็นแกนน าขับเคล่ือนร่วมกับประชาชน สามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว หลากหลายช่องทาง และใกล้เคียงกับวรยุทธ นาคอ้าย กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม 
และเดชา วรรณพาหุล (2563, บทคัดย่อ) ท่ีได้ศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคโควิด-
19 กรณีศึกษาผู้สูงอายุพฤฒิพลังชุมชนหนองตะโก ผลการศึกษาสรุปได้ว่า กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ผู้สูงอายุมี 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนการปฏิบัติ ขั้นตอนการตรวจสอบ และ 
ขั้นตอนการปรับปรุงการด าเนินการ ผลท่ีได้จากกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ คือ ความสามัคคี 
ความเป็นปึกแผน ความสุข เครือข่ายและระบบจิตอาสาการพัฒนา  

2) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลล าทับ อ าเภอ
ล าทับ จังหวัดกระบ่ี คือ  ระดับการศึกษาสูงสุด ท่ีแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันการติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีต้ังไว้ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ ผู้ตอบแบบสอบถาม ท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน มี
มุมมองหรือให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม ในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 
2019 แตกต่างกัน เนื่องจากระดับการศึกษามีผลต่อความรู้ ความเข้าใจ การแพร่ระบาดและ
สถานการณ์การแพร่ระบาดต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฎฐวรรณ ค าแสน (2564, บทคัดย่อ) 
ท่ีได้ศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการติดเช้ือไวรัสโควิด -19 ของ
ประชาชนในเขตอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษา ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเช้ือไวรัสโควิด-19 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 (r = .10 )  

3) ผลการศึกษา จากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
ด้วยวิธี Stepwise พบว่า ตัวแปรอิสระท่ีสามารถพยากรณ์การมีส่วนร่วมในการป้องกันการติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 มี 3 ตัวแปร ได้แก่ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ปัจจัยส่ิงจูงใจ และปัจจัย
อ านาจในการส่งเสริมกิจกรรมของการมีส่วนร่วม สอดคล้องกับสมมติฐาน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ 
ประชาชนมองเห็นประโยชน์ในส่ิงท่ีตนท าไป และมีการเปิดโอกาสให้ทุกคนและทุกกลุ่มในชุมชนมี
โอกาสเข้าร่วม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิญญ์ทัญญู บุญทัน และคณะ (2563, บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด 19) ของผู้สูงอายุ ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุไทยมีพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพใน
การป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) อยู่ในระดับดี 
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ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการ 
 

1) จากผลการศึกษาพบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วม
ในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ด้านปัจจัยส่ิงจูงใจ เรื่องได้รับค าชมเชย 
การยกย่องจากบุคคลอื่น ฯลฯ จากการเข้าร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันการติดเช้ือไวรัส
โคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 มีค่าคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุด ดังนั้นจึงควรให้ความส าคัญกับการให้การยก
ย่อง อาสามัคร หรือจิตอาสา โดยมีการให้ค าชมเชย การมอบประกาศนียบัตร ฯลฯ เพื่อสร้างแรงจูงใจ 
ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 มากยิ่งขึ้น 

2) จากผลการศึกษาพบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วม
ในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ด้านปัจจัยอ านาจในการส่งเสริมกิจกรรม
ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ ผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีค่าคะแนนเฉล่ียรวมคิดเป็นระดับมาก  โดยเรื่องท่ีมีค่าคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ 
สามารถเข้าร่วมก าหนดเป้าหมาย ในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 แสดงว่า 
ประชาชนยังมองว่า รัฐยังให้โอกาสประชาชนในการเข้าร่วมก าหนดเป้าหมายในการป้องกันการติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 น้อย ดังนั้นภาครัฐจึงควรให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้มีโอกาสในการเข้าร่วมก าหนดเป้าหมาย ในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์
ใหม่ 2019 มากกว่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน 

3) จากผลการศึกษาพบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วม
ในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ด้านปัจจัยโครงสร้างของช่องทางในการเข้า
มามีส่วนร่วม คิดเป็นระดับ มาก  โดย เรื่องท่ีค่าคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด คือ มีก าหนดเวลาท่ีแน่ชัด 
เพื่อให้ผู้เข้าร่วม สามารถก าหนดเงื่อนไขของตนเองได้ ดังนั้นจึงควรรักษาและให้ความส าคัญกับ
การก าหนดเวลาท่ีแน่ชัด เพื่อรักษามาตรฐานในเรื่องนี้ 

4) จากผลการศึกษาพบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันการติด
เช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019  ของประชาชน ในพื้นท่ีเทศบาลต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ 
จังหวัดกระบี่ ผู้ตอบแบบสอบถาม เรื่องท่ีค่าคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุดคือ การได้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร
หรือจิตอาสาในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ดังนั้นจึงควรให้ความส าคัญ
และให้สนใจกิจกรรมของอาสาสมัครหรือจิตอาสา เป็นกรณีพิเศษ 

  
  

405 
 

ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
 

1) ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงลึกถึงปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันการติด
เช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 เรื่องได้รับค าชมเชย การยกย่องจากบุคคลอื่น ฯลฯ เพื่อหา
แนวทางส่งเสริมหรือกระตุ้นให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
สายพันธุ์ใหม่ 2019 ของประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ มาก
ยิ่งขึ้น 

2) ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงลึกถึง ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลล าทับ 
อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ คือ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
ท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 เพื่อหาแนวทางใน
การสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ของประชาชนใน
พื้นท่ีเทศบาลต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ ได้ตรงประเด็น 

3)  ควรท าการศึกษาวิจัยถึงความพึงพอใจของประชาชน ในพื้นท่ีเทศบาลต าบลล าทับ 
อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ ในการมีส่วนร่วมในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 
2019 เพื่อปรับปรุงพัฒนาต่อยอดการมีส่วนร่วมในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 
2019 ในพื้นท่ีเทศบาลต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่  

4) ควรมีการศึกษาวิจัยปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
สายพันธุ์ใหม่ 2019 ของประชาชน ในพื้นท่ีอื่น ๆ  ของจังหวัดกระบี่ เพื่อน าผลการวิจัยมาบูรณาการ
ในภาพรวมของจังหวัดต่อไป 
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ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการ 
 

1) จากผลการศึกษาพบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วม
ในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ด้านปัจจัยส่ิงจูงใจ เรื่องได้รับค าชมเชย 
การยกย่องจากบุคคลอื่น ฯลฯ จากการเข้าร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันการติดเช้ือไวรัส
โคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 มีค่าคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุด ดังนั้นจึงควรให้ความส าคัญกับการให้การยก
ย่อง อาสามัคร หรือจิตอาสา โดยมีการให้ค าชมเชย การมอบประกาศนียบัตร ฯลฯ เพื่อสร้างแรงจูงใจ 
ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 มากยิ่งขึ้น 

2) จากผลการศึกษาพบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วม
ในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ด้านปัจจัยอ านาจในการส่งเสริมกิจกรรม
ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบ่ี ผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีค่าคะแนนเฉล่ียรวมคิดเป็นระดับมาก  โดยเรื่องท่ีมีค่าคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ 
สามารถเข้าร่วมก าหนดเป้าหมาย ในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 แสดงว่า 
ประชาชนยังมองว่า รัฐยังให้โอกาสประชาชนในการเข้าร่วมก าหนดเป้าหมายในการป้องกันการติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 น้อย ดังนั้นภาครัฐจึงควรให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้มีโอกาสในการเข้าร่วมก าหนดเป้าหมาย ในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์
ใหม่ 2019 มากกว่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน 

3) จากผลการศึกษาพบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วม
ในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ด้านปัจจัยโครงสร้างของช่องทางในการเข้า
มามีส่วนร่วม คิดเป็นระดับ มาก  โดย เรื่องท่ีค่าคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด คือ มีก าหนดเวลาท่ีแน่ชัด 
เพื่อให้ผู้เข้าร่วม สามารถก าหนดเงื่อนไขของตนเองได้ ดังนั้นจึงควรรักษาและให้ความส าคัญกับ
การก าหนดเวลาท่ีแน่ชัด เพื่อรักษามาตรฐานในเรื่องนี้ 

4) จากผลการศึกษาพบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันการติด
เช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019  ของประชาชน ในพื้นท่ีเทศบาลต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ 
จังหวัดกระบี่ ผู้ตอบแบบสอบถาม เรื่องท่ีค่าคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุดคือ การได้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร
หรือจิตอาสาในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ดังนั้นจึงควรให้ความส าคัญ
และให้สนใจกิจกรรมของอาสาสมัครหรือจิตอาสา เป็นกรณีพิเศษ 

  
  

405 
 

ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
 

1) ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงลึกถึงปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันการติด
เช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 เรื่องได้รับค าชมเชย การยกย่องจากบุคคลอื่น ฯลฯ เพื่อหา
แนวทางส่งเสริมหรือกระตุ้นให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
สายพันธุ์ใหม่ 2019 ของประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ มาก
ยิ่งขึ้น 

2) ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงลึกถึง ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลล าทับ 
อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ คือ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
ท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 เพื่อหาแนวทางใน
การสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ของประชาชนใน
พื้นท่ีเทศบาลต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ ได้ตรงประเด็น 

3)  ควรท าการศึกษาวิจัยถึงความพึงพอใจของประชาชน ในพื้นท่ีเทศบาลต าบลล าทับ 
อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบ่ี ในการมีส่วนร่วมในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 
2019 เพื่อปรับปรุงพัฒนาต่อยอดการมีส่วนร่วมในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 
2019 ในพื้นท่ีเทศบาลต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่  

4) ควรมีการศึกษาวิจัยปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
สายพันธุ์ใหม่ 2019 ของประชาชน ในพื้นท่ีอื่น ๆ  ของจังหวัดกระบี่ เพื่อน าผลการวิจัยมาบูรณาการ
ในภาพรวมของจังหวัดต่อไป 
 

เอกสารอ้างอิง 
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การศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนต่อ 
โครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน จงัหวัดชุมพร 

 
ภัทรพร อากาศโชต * 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชน

ในจังหวัดชุมพรต่อโครงการคนละครึ่ง  และโครงการ ม.33 เรารักกัน 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรม
การใช้จ่ายของประชาชนในจังหวัดชุมพรต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน 3) เพื่อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดชุมพร และ 4) เพื่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุงมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาให้ตรงเป้าหมายและเข้าถึงความต้องการของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ผลการศึกษาพบว่า  
1)  ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มประชนโครงการคนละครึ่ง จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 

400 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20 - 29 ปี สถานภาพโสด มีบ้านพักอาศัย
เป็นของตนเอง (เจ้าบ้าน) ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ระยะเวลา
ในการท างาน ต่ ากว่า 5 ปี และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10 ,001 - 20,000 บาท ข้อมูลส่วนบุคคล
ของกลุ่มประชาชนโครงการ ม.33 เรารักกัน จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 30 - 39 ปี สถานภาพโสด มีบ้านพักอาศัยเป็นของตนเอง 
(เจ้าบ้าน) ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัท ระยะเวลาในการท างานต่ ากว่า 
5 ปี และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท 

2) ความคิดเห ็นของประชาชนในจ ังหว ัดช ุมพรต ่อโครงการคนละครึ ่ง  ป ัจจ ัย ที ่มี
ความสัมพันธ์กัน ได้แก่ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระดับรายได้ อาชีพ และระยะเวลาการท างาน 
และไม่มีปัจจัยตัวใดที่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความคิดเห็นของประชาชน  โดยภาพรวมความคิดเห็น
ของประชาชนอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ส่วนโครงการ ม.33 เรารักกัน ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ 

                                                             
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายได้ ส่วนปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความคิดเห็น
ของประชาชน ได้แก่ สถานภาพ และระยะเวลาท างาน โดยภาพรวมความคิดเห็นของประชาชน
อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

3)  พฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนต่อโครงการคนละครึ่ง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กัน 
ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระดับรายได้ อาชีพและระยะเวลาการท างาน และไม่มีปัจจัย
ตัวใดท่ีไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชน ความถ่ีในการจ่ายตามประเภทร้านค้า 
ความถ่ีอยู่ในระดับ 2 - 3 วัน/สัปดาห์ และความถ่ีในการใช้จ่ายตามประเภทสินค้าและบริการ ความถี่
อยู่ในระดับ 2 - 3 วัน/สัปดาห์ เช่นเดียวกัน ส่วนโครงการ ม.33 เรารักกัน ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กัน 
ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระดับรายได้ อาชีพและระยะเวลาการท างาน และไม่มีปัจจัย
ตัวใดท่ีไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชน ความถ่ีในการจ่ายตามประเภทร้านค้า 
ความถ่ีอยู่ในระดับ 2 - 3 วัน/สัปดาห์ และความถ่ีในการใช้จ่ายตามประเภทสินค้าและบริการ ความถี่
อยู่ในระดับ 2 - 3 วัน/สัปดาห์ เช่นเดียวกัน 
 

ค าส าคัญ: โครงการคนละครึ่ง โครงการ ม.33 เรารักกัน ชุมพร 

 

  

 

 
การศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนต่อ 
โครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน จงัหวัดชุมพร 

 
ภัทรพร อากาศโชต * 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชน

ในจังหวัดชุมพรต่อโครงการคนละครึ่ง  และโครงการ ม.33 เรารักกัน 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรม
การใช้จ่ายของประชาชนในจังหวัดชุมพรต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน 3) เพื่อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดชุมพร และ 4) เพื่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุงมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาให้ตรงเป้าหมายและเข้าถึงความต้องการของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ผลการศึกษาพบว่า  
1)  ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มประชนโครงการคนละครึ่ง จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 

400 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20 - 29 ปี สถานภาพโสด มีบ้านพักอาศัย
เป็นของตนเอง (เจ้าบ้าน) ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ระยะเวลา
ในการท างาน ต่ ากว่า 5 ปี และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10 ,001 - 20,000 บาท ข้อมูลส่วนบุคคล
ของกลุ่มประชาชนโครงการ ม.33 เรารักกัน จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 30 - 39 ปี สถานภาพโสด มีบ้านพักอาศัยเป็นของตนเอง 
(เจ้าบ้าน) ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัท ระยะเวลาในการท างานต่ ากว่า 
5 ปี และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท 

2) ความคิดเห ็นของประชาชนในจ ังหว ัดช ุมพรต ่อโครงการคนละครึ ่ง  ป ัจจ ัย ที ่มี
ความสัมพันธ์กัน ได้แก่ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระดับรายได้ อาชีพ และระยะเวลาการท างาน 
และไม่มีปัจจัยตัวใดที่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความคิดเห็นของประชาชน  โดยภาพรวมความคิดเห็น
ของประชาชนอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ส่วนโครงการ ม.33 เรารักกัน ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ 

                                                             
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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การศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนต่อ 
โครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน จงัหวัดชุมพร 

 
ภัทรพร อากาศโชต * 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชน

ในจังหวัดชุมพรต่อโครงการคนละครึ่ง  และโครงการ ม.33 เรารักกัน 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรม
การใช้จ่ายของประชาชนในจังหวัดชุมพรต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน 3) เพื่อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดชุมพร และ 4) เพื่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุงมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาให้ตรงเป้าหมายและเข้าถึงความต้องการของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ผลการศึกษาพบว่า  
1)  ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มประชนโครงการคนละครึ่ง จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 

400 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20 - 29 ปี สถานภาพโสด มีบ้านพักอาศัย
เป็นของตนเอง (เจ้าบ้าน) ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ระยะเวลา
ในการท างาน ต่ ากว่า 5 ปี และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10 ,001 - 20,000 บาท ข้อมูลส่วนบุคคล
ของกลุ่มประชาชนโครงการ ม.33 เรารักกัน จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 30 - 39 ปี สถานภาพโสด มีบ้านพักอาศัยเป็นของตนเอง 
(เจ้าบ้าน) ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัท ระยะเวลาในการท างานต่ ากว่า 
5 ปี และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท 

2) ความคิดเห ็นของประชาชนในจ ังหว ัดช ุมพรต ่อโครงการคนละครึ ่ง  ป ัจจ ัย ที ่มี
ความสัมพันธ์กัน ได้แก่ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระดับรายได้ อาชีพ และระยะเวลาการท างาน 
และไม่มีปัจจัยตัวใดที่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความคิดเห็นของประชาชน  โดยภาพรวมความคิดเห็น
ของประชาชนอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ส่วนโครงการ ม.33 เรารักกัน ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ 

                                                             
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายได้ ส่วนปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความคิดเห็น
ของประชาชน ได้แก่ สถานภาพ และระยะเวลาท างาน โดยภาพรวมความคิดเห็นของประชาชน
อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

3)  พฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนต่อโครงการคนละครึ่ง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กัน 
ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระดับรายได้ อาชีพและระยะเวลาการท างาน และไม่มีปัจจัย
ตัวใดท่ีไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชน ความถ่ีในการจ่ายตามประเภทร้านค้า 
ความถ่ีอยู่ในระดับ 2 - 3 วัน/สัปดาห์ และความถ่ีในการใช้จ่ายตามประเภทสินค้าและบริการ ความถี่
อยู่ในระดับ 2 - 3 วัน/สัปดาห์ เช่นเดียวกัน ส่วนโครงการ ม.33 เรารักกัน ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กัน 
ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระดับรายได้ อาชีพและระยะเวลาการท างาน และไม่มีปัจจัย
ตัวใดท่ีไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชน ความถ่ีในการจ่ายตามประเภทร้านค้า 
ความถ่ีอยู่ในระดับ 2 - 3 วัน/สัปดาห์ และความถ่ีในการใช้จ่ายตามประเภทสินค้าและบริการ ความถี่
อยู่ในระดับ 2 - 3 วัน/สัปดาห์ เช่นเดียวกัน 
 

ค าส าคัญ: โครงการคนละครึ่ง โครงการ ม.33 เรารักกัน ชุมพร 
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400 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20 - 29 ปี สถานภาพโสด มีบ้านพักอาศัย
เป็นของตนเอง (เจ้าบ้าน) ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ระยะเวลา
ในการท างาน ต่ ากว่า 5 ปี และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10 ,001 - 20,000 บาท ข้อมูลส่วนบุคคล
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(เจ้าบ้าน) ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัท ระยะเวลาในการท างานต่ ากว่า 
5 ปี และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท 

2) ความคิดเห ็นของประชาชนในจ ังหว ัดช ุมพรต ่อโครงการคนละครึ ่ง  ป ัจจ ัย ที ่มี
ความสัมพันธ์กัน ได้แก่ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระดับรายได้ อาชีพ และระยะเวลาการท างาน 
และไม่มีปัจจัยตัวใดที่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความคิดเห็นของประชาชน  โดยภาพรวมความคิดเห็น
ของประชาชนอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ส่วนโครงการ ม.33 เรารักกัน ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ 

                                                             
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2019 เริ่มมีผล
ท่ีเห็นชัดในหลาย ๆ ประเทศเม่ือต้นปี 2020 และได้เพิ่มระดับความรุนแรงและขยายการระบาด
ในวงกว้างระหว่างประเทศ จนองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency 
of International Concern) และเป็นการแพร่ระบาดใหญ่ระดับโลก (Pandemic) ซึ่งมีจ านวนผู้ป่วย
และผู้เสียชีวิตเพิ่มจ านวนอย่างรวดเร็ว (World Health Organization, 2020) นอกจากนั้น ปัญหานี้
ได้ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก ส าหรับในประเทศไทย มีการพบยอดผู้ติดเช้ือ
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และขยายการแพร่ระบาดไปเกือบท่ัวทุกจังหวัดในช่วงเดือนมีนาคม 2563  และ
ก าลังเผชิญวิกฤตโควิดระบาดระลอกท่ีสามต้ังแต่ต้นเดือนเมษายน 2564 จนปัจจุบัน และคาดว่าอาจ
ต้องใช้เวลาท่ียืดยาวกว่าการควบคุมในสองระลอกท่ีผ่านมา อย่างไรก็ดี สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง และมีแนวโน้มที่จะส่งผล
กระทบในวงกว้างและมีความรุนแรงยืดเยื้อมากขึ้นกว่าที่คาด แม้ว่ารัฐบาลจะได้ด าเนินมาตรการ
เพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ท่ีได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่เพียงพอท่ีจะช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้ครอบคลุมทุกภาคส่วน ในขณะเดียวกัน แนวทางการจัดหางบประมาณรายจ่ายใน
กระบวนการงบประมาณปกติจะต้องอาศัยระยะเวลาด าเนินการ  ซึ่งอาจจะไม่ทันต่อการรับมือกับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดท่ีทวีความรุนแรงมากขึ้นและยังคงมีความไม่แน่นอนสูงมาก 
ในช่วงท่ีผ่านมารัฐบาลออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจหลายแคมเปญ ทั้งโครงการชิม ช้อป ใช้ 
โครงการช้อปดีมีคืนที่เชิญชวนประชาชนให้ออกมาใช้จ่าย และยังสามารถน าไปลดหย่อนภาษีได้ 
ทว่าโครงการดังกล่าวดูเหมือนจะจ ากัดวงอยู่ในกลุ่มผู้มีรายได้ในระดับท่ีต้องจ่ายภาษีเงินได้ส่วนบุคคล 
ในขณะท่ี โครงการเราเท่ียวด้วยกัน และโครงการล่าสุดอย่าง “คนละครึ่ง และ ม.33 เรารักกัน” ท่ี
มุ่งเน้นไปเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากวิกฤตโควิดโดยเฉพาะ และมีกลุ่ม เป้าหมายอยู่ ท่ี
ประชาชนระดับกลางถึงล่าง 

1) โครงการคนละครึ่ง เป็นโครงการท่ีภาครัฐช่วยออกค่าใช้จ่ายให้ครึ่งหนึ่ง แต่ไม่เกิน 150 
บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดระยะเวลาโครงการ ภายใต้วงเงินอุดหนุน 30,000 
ล้านบาท ต้ังแต่วันท่ี 23 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 โครงการท่ีกล่าวมาข้างต้น เป็นโครงการ
ที่ภาครัฐน าออกมาใช้เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระแสเงินในระบบเศรษฐกิจของประเทศในทุกระดับ 
ทว่าโครงการคนละครึ่งดูจะเป็นโครงการที่เสียงส่วนใหญ่ให้ความนิยม นั่นเพราะสิทธิ์ของผู้ท่ีจะ
เข้าร่วมโครงการได้ในกลุ่มผู้ขายจะต้องเป็นร้านค้าขนาดเล็กที่อยู่ตามชุมชน ตลาดนัด แผงลอย 
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หาบเร่ เงื่อนไขข้อนี้เป็นเสมือนหัวใจหลัก ท่ีท าให้โครงการนี้ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งในแง่
ความนิยม ประชาชนระดับกลางถึงล่างสามารถเข้าถึงและใช้สิทธิ์ได้จริง  

2) โครงการ ม.33 เรารักกัน เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพ 
แบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจ่ายวงเงิน 
จ านวน 4,000 บาทต่อคน ซึ่งโครงการจะเริ่มต้นวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 24 กันยายน 2564 
ด้วยวิธีการโอนวงเงินผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (G-wallet) หรือผ่านบัตรประจ าตัวประชาชน
แบบอเนกประสงค์ (Smart Card) เพื่อใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย (ระยะท่ี 1) 
จ านวน 8,110,245 คน ต่อมาเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2564 รัฐบาลได้เพิ ่มวงเงิน จ านวน 
2,000 บาทต่อคน ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ท่ีได้รับสิทธิตามโครงการดังกล่าว และจ่ายวงเงิน 
จ านวน 6,000 บาท ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ส าหรับกลุ่มทบทวนสิทธิ โดยรัฐบาลคาดหวัง
ผลลัพธ์ของโครงการว่าจะสามารถสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านเกณฑ์
การคัดกรองครบจ านวนภายใต้งบประมาณที่ได้รับจัดสรร และด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนด  
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จ านวนประมาณ 8,140,245 คน ภายใต้วงเงินงบประมาณ 488,414,700 
ล้านบาท 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะเป็นประชาชนในพื้นท่ีภาคใต้ จึงมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาช่วงการแพร่ระบาดของโรคเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) กรณีศึกษาโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน พื้นท่ีจังหวัดชุมพร ซึ่งเป็น
เมืองเศรษฐกิจที่ส าคัญของภาคใต้ ผลการศึกษาจะท าให้ทราบถึงปัญหาของประชาชนในพื้นท่ีและ
ผลการเข้าถึงมาตรการการช่วยเหลือจากรัฐบาล เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาน าเสนอหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
น ามาปรับปรุงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงการแพร่ระบาดโรคเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ให้ตรงเป้าหมายและเข้าถึงความต้องการของประชาชนเพื่อสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

วีระ พุ่มเกิด (2546) ศึกษาเรื่องค่าใช้จ่ายของนักศึกษาสถาบันราชภัฏสวนดุสิต ผลการศึกษา 
พบว่า นักศึกษาชายมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อปีและการศึกษาสูงกว่านักศึกษาหญิง นักศึกษาท่ีมีภูมิล าเนา
อยู่ในกรุงเทพมหานครมีค่าใช้จ่ายสูงกว่านักศึกษาท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัด เมื่อพิจารณาแยกตาม
กลุ่ม ช้ันปี คณะ อาชีพปัจจุบันของบิดา มารดา และรายได้ครอบครัวพบว่า นักศึกษาท่ีมีค่าใช้จ่าย
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การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2019 เริ่มมีผล
ท่ีเห็นชัดในหลาย ๆ ประเทศเม่ือต้นปี 2020 และได้เพิ่มระดับความรุนแรงและขยายการระบาด
ในวงกว้างระหว่างประเทศ จนองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency 
of International Concern) และเป็นการแพร่ระบาดใหญ่ระดับโลก (Pandemic) ซึ่งมีจ านวนผู้ป่วย
และผู้เสียชีวิตเพิ่มจ านวนอย่างรวดเร็ว (World Health Organization, 2020) นอกจากนั้น ปัญหานี้
ได้ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก ส าหรับในประเทศไทย มีการพบยอดผู้ติดเช้ือ
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และขยายการแพร่ระบาดไปเกือบท่ัวทุกจังหวัดในช่วงเดือนมีนาคม 2563  และ
ก าลังเผชิญวิกฤตโควิดระบาดระลอกท่ีสามต้ังแต่ต้นเดือนเมษายน 2564 จนปัจจุบัน และคาดว่าอาจ
ต้องใช้เวลาท่ียืดยาวกว่าการควบคุมในสองระลอกท่ีผ่านมา อย่างไรก็ดี สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง และมีแนวโน้มที่จะส่งผล
กระทบในวงกว้างและมีความรุนแรงยืดเยื้อมากขึ้นกว่าที่คาด แม้ว่ารัฐบาลจะได้ด าเนินมาตรการ
เพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ท่ีได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่เพียงพอท่ีจะช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ครอบคลุมทุกภาคส่วน ในขณะเดียวกัน แนวทางการจัดหางบประมาณรายจ่ายใน
กระบวนการงบประมาณปกติจะต้องอาศัยระยะเวลาด าเนินการ  ซึ่งอาจจะไม่ทันต่อการรับมือกับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดท่ีทวีความรุนแรงมากขึ้นและยังคงมีความไม่แน่นอนสูงมาก 
ในช่วงท่ีผ่านมารัฐบาลออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจหลายแคมเปญ ทั้งโครงการชิม ช้อป ใช้ 
โครงการช้อปดีมีคืนที่เชิญชวนประชาชนให้ออกมาใช้จ่าย และยังสามารถน าไปลดหย่อนภาษีได้ 
ทว่าโครงการดังกล่าวดูเหมือนจะจ ากัดวงอยู่ในกลุ่มผู้มีรายได้ในระดับท่ีต้องจ่ายภาษีเงินได้ส่วนบุคคล 
ในขณะท่ี โครงการเราเท่ียวด้วยกัน และโครงการล่าสุดอย่าง “คนละครึ่ง และ ม.33 เรารักกัน” ท่ี
มุ่งเน้นไปเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากวิกฤตโควิดโดยเฉพาะ และมีกลุ่ม เป้าหมายอยู่ ท่ี
ประชาชนระดับกลางถึงล่าง 

1) โครงการคนละครึ่ง เป็นโครงการท่ีภาครัฐช่วยออกค่าใช้จ่ายให้ครึ่งหนึ่ง แต่ไม่เกิน 150 
บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดระยะเวลาโครงการ ภายใต้วงเงินอุดหนุน 30,000 
ล้านบาท ต้ังแต่วันท่ี 23 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 โครงการท่ีกล่าวมาข้างต้น เป็นโครงการ
ที่ภาครัฐน าออกมาใช้เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระแสเงินในระบบเศรษฐกิจของประเทศในทุกระดับ 
ทว่าโครงการคนละครึ่งดูจะเป็นโครงการที่เสียงส่วนใหญ่ให้ความนิยม นั่นเพราะสิทธิ์ของผู้ท่ีจะ
เข้าร่วมโครงการได้ในกลุ่มผู้ขายจะต้องเป็นร้านค้าขนาดเล็กที่อยู่ตามชุมชน ตลาดนัด แผงลอย 
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หาบเร่ เงื่อนไขข้อนี้เป็นเสมือนหัวใจหลัก ท่ีท าให้โครงการนี้ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งในแง่
ความนิยม ประชาชนระดับกลางถึงล่างสามารถเข้าถึงและใช้สิทธิ์ได้จริง  

2) โครงการ ม.33 เรารักกัน เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพ 
แบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจ่ายวงเงิน 
จ านวน 4,000 บาทต่อคน ซึ่งโครงการจะเริ่มต้นวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 24 กันยายน 2564 
ด้วยวิธีการโอนวงเงินผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (G-wallet) หรือผ่านบัตรประจ าตัวประชาชน
แบบอเนกประสงค์ (Smart Card) เพื่อใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย (ระยะท่ี 1) 
จ านวน 8,110,245 คน ต่อมาเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2564 รัฐบาลได้เพิ ่มวงเงิน จ านวน 
2,000 บาทต่อคน ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ท่ีได้รับสิทธิตามโครงการดังกล่าว และจ่ายวงเงิน 
จ านวน 6,000 บาท ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ส าหรับกลุ่มทบทวนสิทธิ โดยรัฐบาลคาดหวัง
ผลลัพธ์ของโครงการว่าจะสามารถสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านเกณฑ์
การคัดกรองครบจ านวนภายใต้งบประมาณที่ได้รับจัดสรร และด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนด  
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จ านวนประมาณ 8,140,245 คน ภายใต้วงเงินงบประมาณ 488,414,700 
ล้านบาท 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะเป็นประชาชนในพื้นท่ีภาคใต้ จึงมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาช่วงการแพร่ระบาดของโรคเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) กรณีศึกษาโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน พื้นท่ีจังหวัดชุมพร ซึ่งเป็น
เมืองเศรษฐกิจที่ส าคัญของภาคใต้ ผลการศึกษาจะท าให้ทราบถึงปัญหาของประชาชนในพื้นท่ีและ
ผลการเข้าถึงมาตรการการช่วยเหลือจากรัฐบาล เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาน าเสนอหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
น ามาปรับปรุงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงการแพร่ระบาดโรคเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ให้ตรงเป้าหมายและเข้าถึงความต้องการของประชาชนเพื่อสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

วีระ พุ่มเกิด (2546) ศึกษาเรื่องค่าใช้จ่ายของนักศึกษาสถาบันราชภัฏสวนดุสิต ผลการศึกษา 
พบว่า นักศึกษาชายมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อปีและการศึกษาสูงกว่านักศึกษาหญิง นักศึกษาท่ีมีภูมิล าเนา
อยู่ในกรุงเทพมหานครมีค่าใช้จ่ายสูงกว่านักศึกษาท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัด เมื่อพิจารณาแยกตาม
กลุ่ม ช้ันปี คณะ อาชีพปัจจุบันของบิดา มารดา และรายได้ครอบครัวพบว่า นักศึกษาท่ีมีค่าใช้จ่าย
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เฉล่ียต่อปีการศึกษาสูงท่ีสุดของแต่ละกลุ่มคือ นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
นักศึกษาท่ีบิดามีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว นักศึกษาท่ีมารดามีอาชีพรับราชการ และนักศึกษา
ที่ครอบครัวมีรายได้ 60,000 - 80,000 บาทต่อเดือน ในขณะที่นักศึกษาที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่ าสุด
ของแต่ละกลุ่มคือ นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ นักศึกษาท่ีบิดามีอาชีพเป็นพนักงาน
ของบริษัทเอกชน นักศึกษาท่ีมีมารดามีอาชีพเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ และนักศึกษาท่ีครอบครัว
มีรายได้ 60,000 - 80,000 บาทต่อเดือน ผลการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาจ าแนกตามเพศ 
ภูมิล าเนา ช้ันปี คณะ อาชีพบิดาและมารดา และรายได้ของครอบครัว พบว่านักศึกษาท่ีเรียนคณะ
ต่างกันมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
วัตถุประสงค์วิจัย 

 
1)  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดชุมพรต่อโครงการคนละครึ่ง และ

โครงการ ม.33 เรารักกัน  
2)  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในจังหวัดชุมพรต่อโครงการคนละครึ่ง และ

โครงการ ม.33 เรารักกัน  
3)  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน 

จ าแนก ตามปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดชุมพร  
4)  เพื่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาให้ตรงเป้าหมาย

และเข้าถึงความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

413 
 

สมมติฐานในการศึกษา 
 

สมมติฐานท่ี 1 ประชาชนในจังหวัดชุมพรท่ีมีเพศแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อโครงการ
คนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 

สมมติฐานท่ี 2 ประชาชนในจังหวัดชุมพรท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็น              
ต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 

สมมติฐานท่ี 3 ประชาชนในจังหวัดชุมพรท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อ
โครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 

สมมติฐานท่ี 4 ประชาชนในจังหวัดชุมพรท่ีมีระดับรายได้เฉล่ียแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็น
ต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกันท่ีแตกต่างกัน 

สมมติฐานท่ี 5 ประชาชนในจังหวัดชุมพรท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อโครงการ
คนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 

สมมติฐานท่ี 6 ประชาชนในจังหวัดชุมพรท่ีมีระยะเวลาในการท างานแตกต่างกัน จะมี
ความคิดเห็นต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 

สมมติฐานท่ี 7 ประชาชนในจังหวัดชุมพรท่ีมีเพศแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการใช้จ่ายต่อ
โครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 8 ประชาชนในจังหวัดชุมพรที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรม
การใช้จ่ายต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33  เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 

สมมติฐานท่ี 9 ประชาชนในจังหวัดชุมพรท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการใช้จ่าย              
ต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 

สมมติฐานท่ี 10 ประชาชนในจังหวัดชุมพรท่ีมีระดับรายได้เฉล่ียแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรม
การใช้จ่ายต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 

สมมติฐานท่ี 11 ประชาชนในจังหวัดชุมพรท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการใช้จ่ายต่อ
โครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 

สมมติฐานท่ี 12 ประชาชนในจังหวัดชุมพรท่ีมีระยะเวลาในการท างานแตกต่างกัน จะมี
พฤติกรรมการใช้จ่ายต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 
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เฉล่ียต่อปีการศึกษาสูงท่ีสุดของแต่ละกลุ่มคือ นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
นักศึกษาท่ีบิดามีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว นักศึกษาท่ีมารดามีอาชีพรับราชการ และนักศึกษา
ที่ครอบครัวมีรายได้ 60,000 - 80,000 บาทต่อเดือน ในขณะที่นักศึกษาที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่ าสุด
ของแต่ละกลุ่มคือ นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ นักศึกษาท่ีบิดามีอาชีพเป็นพนักงาน
ของบริษัทเอกชน นักศึกษาท่ีมีมารดามีอาชีพเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ และนักศึกษาท่ีครอบครัว
มีรายได้ 60,000 - 80,000 บาทต่อเดือน ผลการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาจ าแนกตามเพศ 
ภูมิล าเนา ช้ันปี คณะ อาชีพบิดาและมารดา และรายได้ของครอบครัว พบว่านักศึกษาท่ีเรียนคณะ
ต่างกันมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
วัตถุประสงค์วิจัย 

 
1)  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดชุมพรต่อโครงการคนละครึ่ง และ

โครงการ ม.33 เรารักกัน  
2)  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในจังหวัดชุมพรต่อโครงการคนละครึ่ง และ

โครงการ ม.33 เรารักกัน  
3)  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน 

จ าแนก ตามปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดชุมพร  
4)  เพื่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาให้ตรงเป้าหมาย

และเข้าถึงความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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สมมติฐานในการศึกษา 
 

สมมติฐานท่ี 1 ประชาชนในจังหวัดชุมพรท่ีมีเพศแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อโครงการ
คนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 

สมมติฐานท่ี 2 ประชาชนในจังหวัดชุมพรท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็น              
ต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 

สมมติฐานท่ี 3 ประชาชนในจังหวัดชุมพรท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อ
โครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 

สมมติฐานท่ี 4 ประชาชนในจังหวัดชุมพรท่ีมีระดับรายได้เฉล่ียแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็น
ต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกันท่ีแตกต่างกัน 

สมมติฐานท่ี 5 ประชาชนในจังหวัดชุมพรท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อโครงการ
คนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 

สมมติฐานท่ี 6 ประชาชนในจังหวัดชุมพรท่ีมีระยะเวลาในการท างานแตกต่างกัน จะมี
ความคิดเห็นต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 

สมมติฐานท่ี 7 ประชาชนในจังหวัดชุมพรท่ีมีเพศแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการใช้จ่ายต่อ
โครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 8 ประชาชนในจังหวัดชุมพรที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรม
การใช้จ่ายต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33  เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 

สมมติฐานท่ี 9 ประชาชนในจังหวัดชุมพรท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการใช้จ่าย              
ต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 

สมมติฐานท่ี 10 ประชาชนในจังหวัดชุมพรท่ีมีระดับรายได้เฉล่ียแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรม
การใช้จ่ายต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 

สมมติฐานท่ี 11 ประชาชนในจังหวัดชุมพรท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการใช้จ่ายต่อ
โครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 

สมมติฐานท่ี 12 ประชาชนในจังหวัดชุมพรท่ีมีระยะเวลาในการท างานแตกต่างกัน จะมี
พฤติกรรมการใช้จ่ายต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 
  



414414 
 

วิธีการศึกษา 
 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนในพื้นท่ี
จังหวัดชุมพรที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน โดยก าหนดให้ประชาชน
เป็นกลุ่มตัวอย่างจะต้องมีการใช้งานโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน และต้องพัก
อาศัยอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดชุมพร จ านวน 400 คนต่อโครงการ 

การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการ สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Random 
Sampling) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร Yamane (1973) การค านวณท่ีระดับความ
เช่ือมั่นร้อยละ 95 และมีความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555) สามารถค านวณหา
จ านวนกลุ่มตัวอย่างได้ดังนี้ 

สูตรการค านวณ 

 n  = 2Ne1
N

+  
 n = จ านวนขนาดตัวอย่าง 
 N = จ านวนรวมทั้งหมดของประชากรท่ีใช้ศึกษา 
 e = ความผิดพลาดท่ียอมรับได้ (ในการศึกษานี้ก าหนดให้ = 0.05) 
แทนค่า  
 n  =         388,531 
   1 + (303,682) (0.05)2         
 n  = 388,531 

    972.33                 

 n = 399.59  ≈ 400 

ดังนั้น จากการค านวณในการสุ่มตัวอย่างประชากรได้ท้ังหมด 400 คน ต่อโครงการ 
 

ตารางที่ 1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชุมพร 
 

จังหวัดชุมพร ประชากร (N) กลุ่มตัวอย่าง (n) 
ประชากรท่ีมีอายุ 20 ปีข้ึน 388,531 400 ต่อโครงการ 
รวม (N) 388,531 400 ต่อโครงการ 

 

415 
 

ผลการศึกษา 
 

ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มประชากร  
1)  โครงการคนละครึ่ง จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20 - 29 ปี สถานภาพโสด มีบ้านพักอาศัยเป็นของตนเอง (เจ้าบ้าน) ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ระยะเวลาในการท างานต่ ากว่า 5 ปี และรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท 

2)  โครงการ ม.33 เรารักกัน จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 30 - 39 ปี สถานภาพโสด มีบ้านพักอาศัยเป็นของตนเอง (เจ้า
บ้าน) ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัท ระยะเวลาในการท างานต่ ากว่า  5 ปี 
และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท 

ความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดชุมพร 
1)  โครงการคนละครึ่ง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระดับ

รายได้ อาชีพ และระยะเวลาการท างาน และไม่มีปัจจัยตัวใดท่ีไม่มีความสัมพันธ์ต่อความคิดเห็นของ
ประชาชน โดยภาพรวมความคิดเห็นของประชาชนอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  

2)  โครงการ ม.33 เรารักกัน ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และระดับรายได้ส่วนปัจจัยท่ีไม่มีความสัมพันธ์ต่อความคิดเห็นของประชาชน ได้แก่ สถานภาพ และ
ระยะเวลาท างาน โดยภาพรวมความคิดเห็นของประชาชนอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  

พฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนจังหวัดชุมพร 
1)  โครงการคนละครึ่ง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ 

ระดับรายได้ อาชีพ และระยะเวลาการท างาน และไม่มีปัจจัยตัวใดที่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อ ความ
คิดเห็นของประชาชน ความถี่ในการจ่ายตามประเภทร้านค้า ความถี่อยู่ในระดับ 2 - 3 วัน/สัปดาห์ 
และความถี่ในการใช้จ่ายตามประเภทสินค้าและบริการ ความถี่อยู่ในระดับ 2 - 3 วัน/สัปดาห์ 
เช่นเดียวกัน  

2)  โครงการ ม.33 เรารักกัน ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ ระดับรายได้ อาชีพและระยะเวลาการท างาน และไม่มีปัจจัยตัวใดที่ไม่มีความสัมพันธ์
ต่อความคิดเห็นของประชาชน ความถี่ในการจ่ายตามประเภทร้านค้า ความถี่อยู่ในระดับ 2 - 3 วัน/
สัปดาห์ และความถ่ีในการใช้จ่ายตามประเภทสินค้าและบริการ ความถ่ีอยู่ในระดับ 2 - 3 วัน/สัปดาห์ 
เช่นเดียวกัน 
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วิธีการศึกษา 
 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนในพื้นท่ี
จังหวัดชุมพรที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน โดยก าหนดให้ประชาชน
เป็นกลุ่มตัวอย่างจะต้องมีการใช้งานโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน และต้องพัก
อาศัยอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดชุมพร จ านวน 400 คนต่อโครงการ 

การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการ สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Random 
Sampling) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร Yamane (1973) การค านวณท่ีระดับความ
เช่ือมั่นร้อยละ 95 และมีความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555) สามารถค านวณหา
จ านวนกลุ่มตัวอย่างได้ดังนี้ 

สูตรการค านวณ 

 n  = 2Ne1
N

+  
 n = จ านวนขนาดตัวอย่าง 
 N = จ านวนรวมทั้งหมดของประชากรท่ีใช้ศึกษา 
 e = ความผิดพลาดท่ียอมรับได้ (ในการศึกษานี้ก าหนดให้ = 0.05) 
แทนค่า  
 n  =         388,531 
   1 + (303,682) (0.05)2         
 n  = 388,531 

    972.33                 

 n = 399.59  ≈ 400 

ดังนั้น จากการค านวณในการสุ่มตัวอย่างประชากรได้ท้ังหมด 400 คน ต่อโครงการ 
 

ตารางที่ 1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชุมพร 
 

จังหวัดชุมพร ประชากร (N) กลุ่มตัวอย่าง (n) 
ประชากรท่ีมีอายุ 20 ปีข้ึน 388,531 400 ต่อโครงการ 
รวม (N) 388,531 400 ต่อโครงการ 
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ผลการศึกษา 
 

ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มประชากร  
1)  โครงการคนละครึ่ง จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20 - 29 ปี สถานภาพโสด มีบ้านพักอาศัยเป็นของตนเอง (เจ้าบ้าน) ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ระยะเวลาในการท างานต่ ากว่า 5 ปี และรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท 

2)  โครงการ ม.33 เรารักกัน จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 30 - 39 ปี สถานภาพโสด มีบ้านพักอาศัยเป็นของตนเอง (เจ้า
บ้าน) ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัท ระยะเวลาในการท างานต่ ากว่า  5 ปี 
และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท 

ความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดชุมพร 
1)  โครงการคนละครึ่ง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระดับ

รายได้ อาชีพ และระยะเวลาการท างาน และไม่มีปัจจัยตัวใดท่ีไม่มีความสัมพันธ์ต่อความคิดเห็นของ
ประชาชน โดยภาพรวมความคิดเห็นของประชาชนอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  

2)  โครงการ ม.33 เรารักกัน ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และระดับรายได้ส่วนปัจจัยท่ีไม่มีความสัมพันธ์ต่อความคิดเห็นของประชาชน ได้แก่ สถานภาพ และ
ระยะเวลาท างาน โดยภาพรวมความคิดเห็นของประชาชนอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  

พฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนจังหวัดชุมพร 
1)  โครงการคนละครึ่ง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ 

ระดับรายได้ อาชีพ และระยะเวลาการท างาน และไม่มีปัจจัยตัวใดที่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อ ความ
คิดเห็นของประชาชน ความถ่ีในการจ่ายตามประเภทร้านค้า ความถี่อยู่ในระดับ 2 - 3 วัน/สัปดาห์ 
และความถี่ในการใช้จ่ายตามประเภทสินค้าและบริการ ความถ่ีอยู่ในระดับ 2 - 3 วัน/สัปดาห์ 
เช่นเดียวกัน  

2)  โครงการ ม.33 เรารักกัน ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ ระดับรายได้ อาชีพและระยะเวลาการท างาน และไม่มีปัจจัยตัวใดที่ไม่มีความสัมพันธ์
ต่อความคิดเห็นของประชาชน ความถี่ในการจ่ายตามประเภทร้านค้า ความถี่อยู่ในระดับ 2 - 3 วัน/
สัปดาห์ และความถ่ีในการใช้จ่ายตามประเภทสินค้าและบริการ ความถ่ีอยู่ในระดับ 2 - 3 วัน/สัปดาห์ 
เช่นเดียวกัน 

 



416416 
 

การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 ประชาชนในจังหวัดชุมพรท่ีมีเพศแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อโครงการ

คนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 
ผลการทดสอบโครงการคนละครึ่ง : ยอมรับสมมติฐานที่ 1 เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อ

ความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดชุมพร โดยท้ังสองเพศจะมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
โดยเพศหญิงมีค่าเฉล่ียสูงกว่าเพศชาย 

ผลการทดสอบโครงการ ม.33 เรารักกัน: ยอมรับสมมติฐานที่ 1 เพศมีผลต่อความคิดเหน็
ของประชาชนในจังหวัดชุมพร โดยท้ังสองเพศจะมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยเพศหญิง
มีค่าเฉล่ียสูงกว่าเพศชาย 

เปรียบเทียบท้ังสองโครงการ พบว่าเพศหญิงและเพศชาย มีระดับความคิดเห็นต่อโครงการ
ท้ังสองอยู่ในระดับเห็นด้วยมากเช่นเดียวกัน  

สมมติฐานท่ี 2 ประชาชนในจังหวัดชุมพรท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็น
ต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบโครงการคนละครึ่ง: ยอมรับสมมติฐานท่ี 2 ระดับการศึกษามีผลต่อความคิดเห็น
ของประชาชนในจังหวัดชุมพร โดยทุกระดับการศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
โดยระดับการศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด  

ผลการทดสอบโครงการ ม.33 เรารักกัน : ยอมรับสมมติฐานที่ 2 ระดับการศึกษามีผลต่อ
ความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดชุมพร  โดยทุกระดับการศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก โดยระดับการศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด  

เปรียบเทียบท้ังสองโครงการ พบว่าระดับการศึกษาต้ังแต่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า จนถึงปริญญาโท มีระดับความคิดเห็นต่อท้ังสองโครงการอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยอยู่ในระดับ
มากเช่นเดียวกัน 

สมมติฐานท่ี 3 ประชาชนในจังหวัดชุมพรท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็น ต่อ
โครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบโครงการคนละครึ่ง: ยอมรับสมมติฐานท่ี 3 สถานภาพมีผลต่อความคิดเห็น
ของประชาชนในจังหวัดชุมพร โดยทุกสถานภาพมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก สถานภาพ
หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 

ผลการทดสอบโครงการ ม.33 เรารักกัน : ปฏิเสธสมมติฐานที่ 3 สถานภาพไม่มีผลต่อ
ความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดชุมพร โดยทุกสถานภาพมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
สถานภาพหย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด  
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เปรียบเทียบท้ังสองโครงการ พบว่าท้ังสามสถานภาพ มีระดับความคิดเห็นเห็นต่อท้ังสอง
โครงการอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน แต่จะแตกต่างกันท่ีค่า p-value  

สมมติฐานท่ี 4 ประชาชนในจังหวัดชุมพรท่ีมีระดับรายได้เฉล่ียแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็น
ต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน  

ผลการทดสอบโครงการคนละครึ่ง : ยอมรับสมมติฐานที่ 4 ระดับรายได้เฉลี่ยมีผลต่อ
ความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดชุมพร โดยระดับรายได้เฉลี่ยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก (5 ระดับ) และปานกลาง  (1 ระดับ คือ รายได้มากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป)  

ผลการทดสอบโครงการ ม.33 เรารักกัน: ยอมรับสมมติฐานท่ี 4 ระดับรายได้เฉล่ียมีผลต่อ
ความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดชุมพร โดยทุกระดับรายได้เฉลี่ยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก โดยระดับรายได้ 30,001 - 40,000 บาท มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 

เปรียบเทียบท้ังสองโครงการ พบว่ารายได้เฉล่ียของโครงการคนละครึ่ง มีระดับความคิดเห็น
เห็นต่อโครงการอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยอยู่ในระดับมากและระดับปานกลาง ส่วนทุกระดับรายได้เฉล่ีย
ของโครงการ ม.33 เรารักกัน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยในระดับมาก 

สมมติฐานที่ 5 ประชาชนในจังหวัดชุมพรที่มีอาชีพแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อ
โครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบโครงการคนละครึ่ง : ยอมรับสมมติฐานที่ 5 อาชีพมีผลต่อความคิดเห็น
ของประชาชนในจังหวัดชุมพร โดยอาชีพมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก คือ เกษตรกร 
ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท นักศึกษา และเจ้าของกิจการ และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย
ปานกลาง คือ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

ผลการทดสอบโครงการ ม.33 เรารักกัน: ยอมรับสมมติฐานท่ี 5 อาชีพมีผลต่อความคิดเห็น
ของประชาชนในจังหวัดชุมพร โดยท้ัง 2 อาชีพ (พนักงานราชการ/ลูกจ้างหน่วยงานภาครัฐ และ
ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เช่นเดียวกัน 

เปรียบเทียบท้ังสองโครงการพบว่า อาชีพของโครงการคนละครึ่ง มีระดับความคิดเห็นต่อ
โครงการอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก (4 อาชีพ) และระดับปานกลาง (1 อาชีพ) ส่วนทุกอาชีพ
ของโครงการ ม.33 เรารักกัน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

สมมติฐานท่ี 6 ประชาชนในจังหวัดชุมพรท่ีมีระยะเวลาในการท างานแตกต่างกัน จะมี
ความคิดเห็นต่อโครงการคนละครึ่งและโครงการ ม.33 เรารักกัน แตกต่างกัน  

ผลการทดสอบโครงการคนละครึ่ง: ยอมรับสมมติฐานท่ี 5 ระยะเวลาในการท างานมีผลต่อ
ความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดชุมพร โดยทุกระยะเวลาในการท างานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก ระยะเวลาในการท างาน 6 - 10 ปี มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 
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การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 ประชาชนในจังหวัดชุมพรท่ีมีเพศแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อโครงการ

คนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 
ผลการทดสอบโครงการคนละครึ่ง : ยอมรับสมมติฐานที่ 1 เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อ

ความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดชุมพร โดยท้ังสองเพศจะมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
โดยเพศหญิงมีค่าเฉล่ียสูงกว่าเพศชาย 

ผลการทดสอบโครงการ ม.33 เรารักกัน: ยอมรับสมมติฐานที่ 1 เพศมีผลต่อความคิดเหน็
ของประชาชนในจังหวัดชุมพร โดยท้ังสองเพศจะมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยเพศหญิง
มีค่าเฉล่ียสูงกว่าเพศชาย 

เปรียบเทียบท้ังสองโครงการ พบว่าเพศหญิงและเพศชาย มีระดับความคิดเห็นต่อโครงการ
ท้ังสองอยู่ในระดับเห็นด้วยมากเช่นเดียวกัน  

สมมติฐานท่ี 2 ประชาชนในจังหวัดชุมพรท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็น
ต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบโครงการคนละครึ่ง: ยอมรับสมมติฐานท่ี 2 ระดับการศึกษามีผลต่อความคิดเห็น
ของประชาชนในจังหวัดชุมพร โดยทุกระดับการศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
โดยระดับการศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด  

ผลการทดสอบโครงการ ม.33 เรารักกัน : ยอมรับสมมติฐานที่ 2 ระดับการศึกษามีผลต่อ
ความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดชุมพร  โดยทุกระดับการศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก โดยระดับการศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด  

เปรียบเทียบท้ังสองโครงการ พบว่าระดับการศึกษาต้ังแต่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า จนถึงปริญญาโท มีระดับความคิดเห็นต่อท้ังสองโครงการอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยอยู่ในระดับ
มากเช่นเดียวกัน 

สมมติฐานท่ี 3 ประชาชนในจังหวัดชุมพรท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็น ต่อ
โครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบโครงการคนละครึ่ง: ยอมรับสมมติฐานท่ี 3 สถานภาพมีผลต่อความคิดเห็น
ของประชาชนในจังหวัดชุมพร โดยทุกสถานภาพมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก สถานภาพ
หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 

ผลการทดสอบโครงการ ม.33 เรารักกัน : ปฏิเสธสมมติฐานที่ 3 สถานภาพไม่มีผลต่อ
ความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดชุมพร โดยทุกสถานภาพมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
สถานภาพหย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด  
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เปรียบเทียบท้ังสองโครงการ พบว่าท้ังสามสถานภาพ มีระดับความคิดเห็นเห็นต่อท้ังสอง
โครงการอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน แต่จะแตกต่างกันท่ีค่า p-value  

สมมติฐานท่ี 4 ประชาชนในจังหวัดชุมพรท่ีมีระดับรายได้เฉล่ียแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็น
ต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน  

ผลการทดสอบโครงการคนละครึ่ง : ยอมรับสมมติฐานที่ 4 ระดับรายได้เฉลี่ยมีผลต่อ
ความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดชุมพร โดยระดับรายได้เฉลี่ยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก (5 ระดับ) และปานกลาง  (1 ระดับ คือ รายได้มากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป)  

ผลการทดสอบโครงการ ม.33 เรารักกัน: ยอมรับสมมติฐานท่ี 4 ระดับรายได้เฉล่ียมีผลต่อ
ความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดชุมพร โดยทุกระดับรายได้เฉลี่ยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก โดยระดับรายได้ 30,001 - 40,000 บาท มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 

เปรียบเทียบท้ังสองโครงการ พบว่ารายได้เฉล่ียของโครงการคนละครึ่ง มีระดับความคิดเห็น
เห็นต่อโครงการอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยอยู่ในระดับมากและระดับปานกลาง ส่วนทุกระดับรายได้เฉล่ีย
ของโครงการ ม.33 เรารักกัน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยในระดับมาก 

สมมติฐานที่ 5 ประชาชนในจังหวัดชุมพรที่มีอาชีพแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อ
โครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบโครงการคนละครึ่ง : ยอมรับสมมติฐานที่ 5 อาชีพมีผลต่อความคิดเห็น
ของประชาชนในจังหวัดชุมพร โดยอาชีพมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก คือ เกษตรกร 
ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท นักศึกษา และเจ้าของกิจการ และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย
ปานกลาง คือ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

ผลการทดสอบโครงการ ม.33 เรารักกัน: ยอมรับสมมติฐานท่ี 5 อาชีพมีผลต่อความคิดเห็น
ของประชาชนในจังหวัดชุมพร โดยท้ัง 2 อาชีพ (พนักงานราชการ/ลูกจ้างหน่วยงานภาครัฐ และ
ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เช่นเดียวกัน 

เปรียบเทียบท้ังสองโครงการพบว่า อาชีพของโครงการคนละครึ่ง มีระดับความคิดเห็นต่อ
โครงการอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก (4 อาชีพ) และระดับปานกลาง (1 อาชีพ) ส่วนทุกอาชีพ
ของโครงการ ม.33 เรารักกัน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

สมมติฐานท่ี 6 ประชาชนในจังหวัดชุมพรท่ีมีระยะเวลาในการท างานแตกต่างกัน จะมี
ความคิดเห็นต่อโครงการคนละครึ่งและโครงการ ม.33 เรารักกัน แตกต่างกัน  

ผลการทดสอบโครงการคนละครึ่ง: ยอมรับสมมติฐานท่ี 5 ระยะเวลาในการท างานมีผลต่อ
ความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดชุมพร โดยทุกระยะเวลาในการท างานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก ระยะเวลาในการท างาน 6 - 10 ปี มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 
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ผลการทดสอบโครงการ ม.33 เรารักกัน: ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 5 ระยะเวลาในการท างานไม่มี
ผลต่อความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดชุมพร โดยทุกระยะเวลาในการท างานมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก  

เปรียบเทียบทั้งสองโครงการ พบว่าทุกระยะเวลาในการท างาน มีระดับความคิดเห็นต่อ
ท้ังสองโครงการอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน แต่จะแตกต่างกันท่ีค่า p-value  

สมมติฐานท่ี 7 ประชาชนในจังหวัดชุมพรท่ีมีเพศแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการใช้จ่ายต่อ
โครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบโครงการคนละครึ่ง: ยอมรับสมมติฐานท่ี 7 เพศมีผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่าย
ของประชาชนในจังหวัดชุมพร โดยท้ังสองเพศมีความถี่ในการใช้จ่ายเงินเฉล่ีย 2 - 3 วัน/สัปดาห์ 
เช่นเดียวกัน หากพิจารณาในรายละเอียดความถี่ประเภทร้านค้าและผลิตภัณฑ์พบว่า ทั้งเพศชาย
และเพศหญิง ไปใช้จ่ายท่ีร้านโชห่วย/หาบเร่แผงลอย/ตลาดสด บ่อยท่ีสุด ซึ่งระดับความถ่ีอยู่ในเกณฑ์ 
4 วัน/สัปดาห์ และความถี่ประเภทสินค้าและบริการ พบว่าท้ังเพศชายและเพศหญิง ใช้จ่ายไปกับ
สินค้าประเภทอาหารและเครื่องด่ืมบ่อยท่ีสุด ซึ่งระดับความถ่ีอยู่ในเกณฑ์ 4 วัน/สัปดาห์ เช่นเดียวกัน 

ผลการทดสอบโครงการ ม.33 เรารักกัน : ยอมสมมติฐานท่ี 7 เพศมีผลต่อพฤติกรรม              
การใช้จ่ายของประชาชนในจังหวัดชุมพร โดยรวมต่างกัน โดยท้ังสองเพศจะมีความถ่ีในการใช้จ่ายเงิน
เฉล่ีย 2 - 3 วัน/สัปดาห์ เช่นเดียวกัน หากพิจารณาในรายละเอียดความถ่ีประเภทร้านค้าและ
ผลิตภัณฑ์พบว่า ท้ังเพศชายและเพศหญิง ไปใช้จ่ายท่ีร้านโชห่วย/หาบเร่แผงลอย/ตลาดสด บ่อยท่ีสุด 
ซึ่งระดับความถี่อยู่ในเกณฑ์ 4 วัน/สัปดาห์ และความถี่ประเภทสินค้าและบริการพบว่า ท้ังเพศชาย
และเพศหญิง ใช้จ่ายไปกับสินค้าประเภทอาหารและเครื่องด่ืมบ่อยท่ีสุด ซึ่งระดับความถี่อยู่ในเกณฑ์  
4 วัน/สัปดาห์ เช่นเดียวกัน 

เปรียบเทียบท้ังสองโครงการพบว่า เพศท่ีต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้จ่ายท้ัง 2 โครงการ
เหมือนกัน คือ ใช้จ่ายบ่อยท่ีสุดท่ีร้านโชห่วย/หาบเร่แผงลอย/ตลาดสด และใช้จ่ายไปกับสินค้า
ประเภทอาหารและเครื่องด่ืม  

สมมติฐานที่ 8 ประชาชนในจังหวัดชุมพรที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรม
การใช้จ่ายต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน 

ผลการทดสอบโครงการคนละครึ่ง: ยอมรับสมมติฐานท่ี 8 ระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมี
พฤติกรรมการใช้จ่ายต่อโครงการคนละครึ่งโดยรวมต่างกัน โดยทุกระดับการศึกษาจะมีความถี่ใน
การใช้จ่ายเงินเฉล่ีย 2 - 3 วัน/สัปดาห์ เช่นเดียวกัน หากพิจารณาในรายละเอียดความถี่ประเภท
ร้านค้าและผลิตภัณฑ์ พบว่าประชาชนในทุกระดับการศึกษา ไปใช้จ่ายท่ีร้านโชห่วย/หาบเร่แผงลอย/
ตลาดสดบ่อยท่ีสุด ซึ่งระดับความถี่อยู่ในเกณฑ์ 4 วัน/สัปดาห์ และความถี่ประเภทสินค้าและบริการ 
พบว่าประชาชนในทุกระดับการศึกษา ใช้จ่ายไปกับสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มบ่อยที่สุด 
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ซึ่งระดับความถ่ีอยู่ในเกณฑ์ 4 วัน/สัปดาห์ เช่นเดียวกัน 
ผลการทดสอบโครงการ ม.33 เรารักกัน: ยอมสมมติฐานท่ี 8 ระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมี

พฤติกรรมการใช้จ่ายต่อโครงการ ม.33 เรารักกัน โดยรวมต่างกัน โดยประชาชนในระดับการศึกษา
ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อนุปริญญาหรือเทียบเท่า และปริญญาตรี จะมีความถี่
ในการใช้จ่ายเงินเฉลี่ย 2 - 3 วัน/สัปดาห์ แต่ประชาชนในระดับการศึกษาปริญญาโท จะมีความถี่
ในการใช้จ่ายเงินเฉล่ีย 4 วันต่อสัปดาห์ หากพิจารณาในรายละเอียดความถี่ประเภทร้านค้าและ
ผลิตภัณฑ์ พบว่าทุกระดับการศึกษาไปใช้จ่ายท่ีร้านโชห่วย/หาบเร่แผงลอย/ตลาดสด บ่อยท่ีสุด ซึ่ง
ระดับความถี่อยู่ในเกณฑ์ 4 วัน/สัปดาห์ และความถี่ประเภทสินค้าและบริการ พบว่าทุกระดับ
การศึกษาใช้จ่ายไปกับสินค้าประเภทอาหารและเครื่องด่ืมบ่อยท่ีสุด ซึ่งระดับความถี่อยู่ในเกณฑ์  4 
วัน/สัปดาห์ เช่นเดียวกัน 

เปรียบเทียบท้ังสองโครงการพบว่า ถึงแม้ความถี่ในการใช้จ่ายของโครงการ ม.33 เรารักกัน
จะมีความต่างกันเล็กน้อย แต่รูปแบบและลักษณะการใช้จ่ายเงิน ท้ัง 2 โครงการเหมือนกันคือ ใช้จ่าย
บ่อยท่ีสุดท่ีร้านโชห่วย/หาบเร่แผงลอย/ตลาดสด และใช้จ่ายไปกับสินค้าประเภทอาหารและเครื่องด่ืม 

สมมติฐานท่ี 9 ประชาชนในจังหวัดชุมพรท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการใช้จ่าย
ต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน 

ผลการทดสอบโครงการคนละครึ่ง: ยอมรับสมมติฐานท่ี 9 สถานภาพต่างกันจะมีพฤติกรรม         
การใช้จ่ายต่อโครงการคนละครึ่งโดยรวมต่างกัน โดยทุกสถานภาพจะมีความถ่ีในการใช้จ่ายเงินเฉล่ีย 
2 - 3 วัน/สัปดาห์ เช่นเดียวกัน หากพิจารณาในรายละเอียดความถี่ประเภทร้านค้าและผลิตภัณฑ์ 
พบว่าประชาชนในทุกสถานภาพไปใช้จ่ายท่ีร้านโชห่วย/หาบเร่แผงลอย/ตลาดสด บ่อยท่ีสุด ซึ่งระดับ
ความถ่ีอยู่ในเกณฑ์ 4 วัน/สัปดาห์ และความถ่ีประเภทสินค้าและบริการพบว่า ทุกสถานภาพใช้จ่ายไป
กับสินค้าประเภทอาหารและเครื่องด่ืมบ่อยท่ีสุด ซึ่งระดับความถี่อยู่ ในเกณฑ์ 4 วัน/สัปดาห์ 
เช่นเดียวกัน 

ผลการทดสอบโครงการ ม.33 เรารักกัน : ยอมสมมติฐานท่ี 9 สถานภาพแตกต่างกันจะมี
พฤติกรรมการใช้จ่ายต่อโครงการ ม.33 เรารักกัน โดยรวมต่างกัน โดยประชาชนทุกสถานภาพจะมี
ความถี่ในการใช้จ่ายเงินเฉล่ีย 2 - 3 วัน/สัปดาห์ หากพิจารณาในรายละเอียดความถี่ประเภทร้านค้า
และผลิตภัณฑ์พบว่า ทุกสถานภาพไปใช้จ่ายที่ร้านโชห่วย/หาบเร่แผงลอย/ตลาดสด บ่อยที่สุด 
ซึ่งระดับความถ่ีอยู่ในเกณฑ์ 4 วัน/สัปดาห์ และความถ่ีประเภทสินค้าและบริการพบว่า ทุกสถานภาพ
ใช้จ่ายไปกับสินค้าประเภทอาหารและเครื่องด่ืมบ่อยท่ีสุด ซึ่งระดับความถ่ีอยู่ในเกณฑ์  4 วัน/สัปดาห์ 
เช่นเดียวกัน 



419418 
 

ผลการทดสอบโครงการ ม.33 เรารักกัน: ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 5 ระยะเวลาในการท างานไม่มี
ผลต่อความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดชุมพร โดยทุกระยะเวลาในการท างานมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก  

เปรียบเทียบทั้งสองโครงการ พบว่าทุกระยะเวลาในการท างาน มีระดับความคิดเห็นต่อ
ท้ังสองโครงการอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน แต่จะแตกต่างกันท่ีค่า p-value  

สมมติฐานท่ี 7 ประชาชนในจังหวัดชุมพรท่ีมีเพศแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการใช้จ่ายต่อ
โครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบโครงการคนละครึ่ง: ยอมรับสมมติฐานท่ี 7 เพศมีผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่าย
ของประชาชนในจังหวัดชุมพร โดยท้ังสองเพศมีความถี่ในการใช้จ่ายเงินเฉล่ีย 2 - 3 วัน/สัปดาห์ 
เช่นเดียวกัน หากพิจารณาในรายละเอียดความถี่ประเภทร้านค้าและผลิตภัณฑ์พบว่า ทั้งเพศชาย
และเพศหญิง ไปใช้จ่ายท่ีร้านโชห่วย/หาบเร่แผงลอย/ตลาดสด บ่อยท่ีสุด ซึ่งระดับความถ่ีอยู่ในเกณฑ์ 
4 วัน/สัปดาห์ และความถี่ประเภทสินค้าและบริการ พบว่าท้ังเพศชายและเพศหญิง ใช้จ่ายไปกับ
สินค้าประเภทอาหารและเครื่องด่ืมบ่อยท่ีสุด ซึ่งระดับความถ่ีอยู่ในเกณฑ์ 4 วัน/สัปดาห์ เช่นเดียวกัน 

ผลการทดสอบโครงการ ม.33 เรารักกัน : ยอมสมมติฐานท่ี 7 เพศมีผลต่อพฤติกรรม              
การใช้จ่ายของประชาชนในจังหวัดชุมพร โดยรวมต่างกัน โดยท้ังสองเพศจะมีความถ่ีในการใช้จ่ายเงิน
เฉล่ีย 2 - 3 วัน/สัปดาห์ เช่นเดียวกัน หากพิจารณาในรายละเอียดความถี่ประเภทร้านค้าและ
ผลิตภัณฑ์พบว่า ท้ังเพศชายและเพศหญิง ไปใช้จ่ายท่ีร้านโชห่วย/หาบเร่แผงลอย/ตลาดสด บ่อยท่ีสุด 
ซึ่งระดับความถี่อยู่ในเกณฑ์ 4 วัน/สัปดาห์ และความถี่ประเภทสินค้าและบริการพบว่า ท้ังเพศชาย
และเพศหญิง ใช้จ่ายไปกับสินค้าประเภทอาหารและเครื่องด่ืมบ่อยท่ีสุด ซึ่งระดับความถี่อยู่ในเกณฑ์  
4 วัน/สัปดาห์ เช่นเดียวกัน 

เปรียบเทียบท้ังสองโครงการพบว่า เพศท่ีต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้จ่ายท้ัง 2 โครงการ
เหมือนกัน คือ ใช้จ่ายบ่อยท่ีสุดท่ีร้านโชห่วย/หาบเร่แผงลอย/ตลาดสด และใช้จ่ายไปกับสินค้า
ประเภทอาหารและเครื่องด่ืม  

สมมติฐานที่ 8 ประชาชนในจังหวัดชุมพรที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรม
การใช้จ่ายต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน 

ผลการทดสอบโครงการคนละครึ่ง: ยอมรับสมมติฐานท่ี 8 ระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมี
พฤติกรรมการใช้จ่ายต่อโครงการคนละครึ่งโดยรวมต่างกัน โดยทุกระดับการศึกษาจะมีความถี่ใน
การใช้จ่ายเงินเฉล่ีย 2 - 3 วัน/สัปดาห์ เช่นเดียวกัน หากพิจารณาในรายละเอียดความถี่ประเภท
ร้านค้าและผลิตภัณฑ์ พบว่าประชาชนในทุกระดับการศึกษา ไปใช้จ่ายท่ีร้านโชห่วย/หาบเร่แผงลอย/
ตลาดสดบ่อยท่ีสุด ซึ่งระดับความถี่อยู่ในเกณฑ์ 4 วัน/สัปดาห์ และความถี่ประเภทสินค้าและบริการ 
พบว่าประชาชนในทุกระดับการศึกษา ใช้จ่ายไปกับสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มบ่อยที่สุด 
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ซึ่งระดับความถ่ีอยู่ในเกณฑ์ 4 วัน/สัปดาห์ เช่นเดียวกัน 
ผลการทดสอบโครงการ ม.33 เรารักกัน: ยอมสมมติฐานท่ี 8 ระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมี

พฤติกรรมการใช้จ่ายต่อโครงการ ม.33 เรารักกัน โดยรวมต่างกัน โดยประชาชนในระดับการศึกษา
ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อนุปริญญาหรือเทียบเท่า และปริญญาตรี จะมีความถี่
ในการใช้จ่ายเงินเฉลี่ย 2 - 3 วัน/สัปดาห์ แต่ประชาชนในระดับการศึกษาปริญญาโท จะมีความถี่
ในการใช้จ่ายเงินเฉล่ีย 4 วันต่อสัปดาห์ หากพิจารณาในรายละเอียดความถี่ประเภทร้านค้าและ
ผลิตภัณฑ์ พบว่าทุกระดับการศึกษาไปใช้จ่ายท่ีร้านโชห่วย/หาบเร่แผงลอย/ตลาดสด บ่อยท่ีสุด ซึ่ง
ระดับความถี่อยู่ในเกณฑ์ 4 วัน/สัปดาห์ และความถี่ประเภทสินค้าและบริการ พบว่าทุกระดับ
การศึกษาใช้จ่ายไปกับสินค้าประเภทอาหารและเครื่องด่ืมบ่อยท่ีสุด ซึ่งระดับความถี่อยู่ในเกณฑ์  4 
วัน/สัปดาห์ เช่นเดียวกัน 

เปรียบเทียบท้ังสองโครงการพบว่า ถึงแม้ความถี่ในการใช้จ่ายของโครงการ ม.33 เรารักกัน
จะมีความต่างกันเล็กน้อย แต่รูปแบบและลักษณะการใช้จ่ายเงิน ท้ัง 2 โครงการเหมือนกันคือ ใช้จ่าย
บ่อยท่ีสุดท่ีร้านโชห่วย/หาบเร่แผงลอย/ตลาดสด และใช้จ่ายไปกับสินค้าประเภทอาหารและเครื่องด่ืม 

สมมติฐานท่ี 9 ประชาชนในจังหวัดชุมพรท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการใช้จ่าย
ต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน 

ผลการทดสอบโครงการคนละครึ่ง: ยอมรับสมมติฐานท่ี 9 สถานภาพต่างกันจะมีพฤติกรรม         
การใช้จ่ายต่อโครงการคนละครึ่งโดยรวมต่างกัน โดยทุกสถานภาพจะมีความถ่ีในการใช้จ่ายเงินเฉล่ีย 
2 - 3 วัน/สัปดาห์ เช่นเดียวกัน หากพิจารณาในรายละเอียดความถี่ประเภทร้านค้าและผลิตภัณฑ์ 
พบว่าประชาชนในทุกสถานภาพไปใช้จ่ายท่ีร้านโชห่วย/หาบเร่แผงลอย/ตลาดสด บ่อยท่ีสุด ซึ่งระดับ
ความถ่ีอยู่ในเกณฑ์ 4 วัน/สัปดาห์ และความถ่ีประเภทสินค้าและบริการพบว่า ทุกสถานภาพใช้จ่ายไป
กับสินค้าประเภทอาหารและเครื่องด่ืมบ่อยท่ีสุด ซึ่งระดับความถี่อยู่ ในเกณฑ์ 4 วัน/สัปดาห์ 
เช่นเดียวกัน 

ผลการทดสอบโครงการ ม.33 เรารักกัน : ยอมสมมติฐานท่ี 9 สถานภาพแตกต่างกันจะมี
พฤติกรรมการใช้จ่ายต่อโครงการ ม.33 เรารักกัน โดยรวมต่างกัน โดยประชาชนทุกสถานภาพจะมี
ความถี่ในการใช้จ่ายเงินเฉล่ีย 2 - 3 วัน/สัปดาห์ หากพิจารณาในรายละเอียดความถี่ประเภทร้านค้า
และผลิตภัณฑ์พบว่า ทุกสถานภาพไปใช้จ่ายที่ร้านโชห่วย/หาบเร่แผงลอย/ตลาดสด บ่อยที่สุด 
ซึ่งระดับความถ่ีอยู่ในเกณฑ์ 4 วัน/สัปดาห์ และความถ่ีประเภทสินค้าและบริการพบว่า ทุกสถานภาพ
ใช้จ่ายไปกับสินค้าประเภทอาหารและเครื่องด่ืมบ่อยท่ีสุด ซึ่งระดับความถ่ีอยู่ในเกณฑ์  4 วัน/สัปดาห์ 
เช่นเดียวกัน 
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เปรียบเทียบท้ังสองโครงการ พบว่าประชาชนท่ีมีสถานภาพต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้จ่าย                
ท้ัง 2 โครงการเหมือนกัน ซึ่งคือ ใช้จ่ายบ่อยท่ีสุดท่ีร้านโชห่วย/หาบเร่แผงลอย/ตลาดสด และใช้จ่าย           
ไปกับสินค้าประเภทอาหารและเครื่องด่ืม  

สมมติฐานท่ี 10 ประชาชนในจังหวัดชุมพรท่ีมีระดับรายได้เฉล่ียแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรม
การใช้จ่ายต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบโครงการคนละครึ่ง: ยอมรับสมมติฐานท่ี 10 รายได้เฉล่ียต่างกันจะมีพฤติกรรม
การใช้จ่ายต่อโครงการคนละครึ่งโดยรวมต่างกัน โดยทุกระดับรายได้เฉล่ียจะมีความถ่ีในการใช้จ่ายเงิน
เฉล่ีย 2 - 3 วัน/สัปดาห์ เช่นเดียวกัน หากพิจารณาในรายละเอียดความถ่ีประเภทร้านค้าและ
ผลิตภัณฑ์พบว่า ประชาชนในทุกระดับรายได้เฉล่ียไปใช้จ่ายท่ีร้านโชห่วย/หาบเร่แผงลอย/ตลาดสด 
บ่อยท่ีสุด ซึ่งระดับความถี่อยู่ในเกณฑ์ 4 วัน/สัปดาห์ และความถี่ประเภทสินค้าและบริการ พบว่า
ประชาชนในทุกระดับรายได้เฉล่ีย ใช้จ่ายไปกับสินค้าประเภทอาหารและเครื่องด่ืมบ่อยท่ีสุด ซึ่งระดับ
ความถ่ีอยู่ในเกณฑ์ 4 วัน/สัปดาห์ เช่นเดียวกัน 

ผลการทดสอบโครงการ ม.33 เรารักกัน: ยอมรับสมมติฐานท่ี 10 รายได้เฉล่ียแตกต่างกัน 
จะมีพฤติกรรมการใช้จ่ายต่อโครงการ ม.33 เรารักกัน โดยรวมต่างกัน โดยประชาชนทุกระดับรายได้
เฉล่ียจะมีความถี่ในการใช้จ่ายเงินเฉล่ีย 2 - 3 วัน/สัปดาห์ หากพิจารณาในรายละเอียดความถี่
ประเภทร้านค้าและผลิตภัณฑ์ พบว่าประชาชนทุกระดับรายได้เฉล่ีย ไปใช้จ่ายท่ีร้านโชห่วย/หาบเร่
แผงลอย/ตลาดสด บ่อยท่ีสุด ซึ่งระดับความถี่อยู่ในเกณฑ์ 4 วัน/สัปดาห์ และความถี่ประเภทสินค้า
และบริการพบว่า ทุกระดับรายได้เฉลี่ย ใช้จ่ายไปกับสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มบ่อยท่ีสุด 
ซึ่งระดับความถ่ีอยู่ในเกณฑ์ 4 วัน/สัปดาห์ เช่นเดียวกัน 

เปรียบเทียบท้ังสองโครงการ พบว่าประชาชนทุกระดับรายได้เฉล่ีย มีพฤติกรรมการใช้จ่าย                  
ท้ัง 2 โครงการเหมือนกัน ซึ่งคือ ใช้จ่ายบ่อยท่ีสุดท่ี ร้านโชห่วย/หาบเร่แผงลอย/ตลาดสด และใช้จ่าย
ไปกับสินค้าประเภทอาหารและเครื่องด่ืม  

สมมติฐานท่ี 11 ประชาชนในจังหวัดชุมพรท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการใช้จ่ายต่อ
โครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน   

ผลการทดสอบโครงการคนละครึ่ง: ยอมรับสมมติฐานท่ี 11 อาชีพแตกต่างกันจะมีรูปแบบ
ลักษณะความถี่ในการใช้จ่ายเงินต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาต่อโครงการคนละครึ่ง
โดยรวมต่างกัน โดยทุกอาชีพจะมีความถี่ในการใช้จ่ายเงินเฉลี่ย 2 - 3 วัน/สัปดาห์ เช่นเดียวกัน 
หากพิจารณาในรายละเอียดความถี่ประเภทร้านค้าและผลิตภัณฑ์พบว่า ประชาชนในทุกอาชีพ ไปใช้
จ่ายท่ีร้านโชห่วย/หาบเร่แผงลอย/ตลาดสด บ่อยท่ีสุด ซึ่งระดับความถ่ีอยู่ในเกณฑ์ 4 วัน/สัปดาห์ และ
ความถี่ประเภทสินค้าและบริการพบว่า ประชาชนทุกอาชีพใช้จ่ายไปกับสินค้าประเภทอาหารและ
เครื่องด่ืมบ่อยท่ีสุด ซึ่งระดับความถ่ีอยู่ในเกณฑ์ 4 วัน/สัปดาห์ เช่นเดียวกัน 
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ผลการทดสอบโครงการเรารักกัน: ยอมรับสมมติฐานท่ี 11 อาชีพแตกต่างกันจะมีรูปแบบ
ลักษณะความถี่ในการใช้จ่ายเงินต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาต่อโครงการ ม.33 
เรารักกัน โดยรวมต่างกัน โดยประชาชนทุกอาชีพจะมีความถี่ในการใช้จ่ายเงินเฉล่ีย 2-3 วัน/สัปดาห์ 
หากพิจารณาในรายละเอียดความถี่ประเภทร้านค้าและผลิตภัณฑ์ พบว่าประชาชนทุกอาชีพไปใช้จ่าย
ท่ีร้านโชห่วย/หาบเร่แผงลอย/ตลาดสด บ่อยท่ีสุด ซึ่งระดับความถี่อยู่ในเกณฑ์ 4 วัน/สัปดาห์ และ
ความถี่ประเภทสินค้าและบริการ พบว่าทุกอาชีพใช้จ่ายไปกับสินค้าประเภทอาหารและเครื่องด่ืม 
บ่อยท่ีสุด ซึ่งระดับความถ่ีอยู่ในเกณฑ์ 4 วัน/สัปดาห์ เช่นเดียวกัน 

เปรียบเทียบท้ังสองโครงการ พบว่าประชาชนทุกอาชีพมีพฤติกรรมการใช้จ่าย ท้ัง 2 โครงการ
เหมือนกัน ซึ่งคือ ใช้จ่ายบ่อยท่ีสุดท่ีร้านโชห่วย/หาบเร่แผงลอย/ตลาดสด และใช้จ่ายไปกับสินค้า
ประเภทอาหารและเครื่องด่ืม 

สมมติฐานท่ี 12 ประชาชนในจังหวัดชุมพรท่ีมีระยะเวลาท างานแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรม
การใช้จ่ายต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบโครงการคนละครึ่ง: ยอมรับสมมติฐานท่ี 12 ระยะเวลาการท างานแตกต่างกัน
จะมีพฤติกรรมการใช้จ่ายโดยรวมต่างกัน โดยประชาชนท่ีมีระยะเวลาในการท างานทุกระดับจะมี
ความถี่ในการใช้จ่ายเงินเฉล่ีย 2 - 3 วัน/สัปดาห์ หากพิจารณาในรายละเอียดความถี่ประเภทร้านค้า
และผลิตภัณฑ์ พบว่าประชาชนท่ีมีระยะเวลาในการท างานทุกระดับ ไปใช้จ่ายท่ีร้านโชห่วย/หาบเร่
แผงลอย/ตลาดสด บ่อยท่ีสุด ซึ่งระดับความถี่อยู่ในเกณฑ์ 4 วัน/สัปดาห์ และความถี่ประเภทสินค้า
และบริการ พบว่าระยะเวลาในการท างานทุกระดับใช้จ่ายไปกับสินค้าประเภทอาหารและเครื่องด่ืม 
บ่อยท่ีสุด ซึ่งระดับความถ่ีอยู่ในเกณฑ์ 4 วัน/สัปดาห์ เช่นเดียวกัน 

ผลการทดสอบโครงการ ม.33 เรารักกัน: ระยะเวลาการท างานแตกต่างกันจะมีพฤติกรรม
การใช้จ่ายต่อโครงการ ม.33 เรารักกัน โดยรวมต่างกัน โดยประชาชนท่ีมีระยะเวลาในการท างาน
ทุกระดับจะมีความถี่ในการใช้จ่ายเงินเฉล่ีย 2 - 3 วัน/สัปดาห์ หากพิจารณาในรายละเอียดความถี่
ประเภทร้านค้าและผลิตภัณฑ์ พบว่าประชาชนที่มีระยะเวลาในการท างานทุกระดับไปใช้จ่ายทีร่า้น
โชห่วย/หาบเร่แผงลอย/ตลาดสด บ่อยท่ีสุด ซึ่งระดับความถี่อยู่ในเกณฑ์ 4 วัน/สัปดาห์ และความถี่
ประเภทสินค้าและบริการ พบว่าระยะเวลาในการท างานทุกระดับใช้จ่ายไปกับสินค้าประเภทอาหาร
และเครื่องด่ืมบ่อยท่ีสุด ซึ่งระดับความถ่ีอยู่ในเกณฑ์ 4 วัน/สัปดาห์ เช่นเดียวกัน 

เปรียบเทียบท้ังสองโครงการ พบว่าประชาชนท่ีมีระยะเวลาในการท างานทุกระดับมีพฤติกรรม
การใช้จ่าย ท้ัง 2 โครงการเหมือนกัน ซึ่งคือใช้จ่ายบ่อยท่ีสุดท่ีร้านโชห่วย/หาบเร่แผงลอย/ตลาดสด 
และใช้จ่ายไปกับสินค้าประเภทอาหารและเครื่องด่ืม  
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เปรียบเทียบท้ังสองโครงการ พบว่าประชาชนท่ีมีสถานภาพต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้จ่าย                
ท้ัง 2 โครงการเหมือนกัน ซึ่งคือ ใช้จ่ายบ่อยท่ีสุดท่ีร้านโชห่วย/หาบเร่แผงลอย/ตลาดสด และใช้จ่าย           
ไปกับสินค้าประเภทอาหารและเครื่องด่ืม  

สมมติฐานท่ี 10 ประชาชนในจังหวัดชุมพรท่ีมีระดับรายได้เฉล่ียแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรม
การใช้จ่ายต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบโครงการคนละครึ่ง: ยอมรับสมมติฐานท่ี 10 รายได้เฉล่ียต่างกันจะมีพฤติกรรม
การใช้จ่ายต่อโครงการคนละครึ่งโดยรวมต่างกัน โดยทุกระดับรายได้เฉล่ียจะมีความถ่ีในการใช้จ่ายเงิน
เฉล่ีย 2 - 3 วัน/สัปดาห์ เช่นเดียวกัน หากพิจารณาในรายละเอียดความถี่ประเภทร้านค้าและ
ผลิตภัณฑ์พบว่า ประชาชนในทุกระดับรายได้เฉล่ียไปใช้จ่ายท่ีร้านโชห่วย/หาบเร่แผงลอย/ตลาดสด 
บ่อยท่ีสุด ซึ่งระดับความถี่อยู่ในเกณฑ์ 4 วัน/สัปดาห์ และความถี่ประเภทสินค้าและบริการ พบว่า
ประชาชนในทุกระดับรายได้เฉล่ีย ใช้จ่ายไปกับสินค้าประเภทอาหารและเครื่องด่ืมบ่อยท่ีสุด ซึ่งระดับ
ความถ่ีอยู่ในเกณฑ์ 4 วัน/สัปดาห์ เช่นเดียวกัน 

ผลการทดสอบโครงการ ม.33 เรารักกัน: ยอมรับสมมติฐานท่ี 10 รายได้เฉล่ียแตกต่างกัน 
จะมีพฤติกรรมการใช้จ่ายต่อโครงการ ม.33 เรารักกัน โดยรวมต่างกัน โดยประชาชนทุกระดับรายได้
เฉล่ียจะมีความถี่ในการใช้จ่ายเงินเฉล่ีย 2 - 3 วัน/สัปดาห์ หากพิจารณาในรายละเอียดความถี่
ประเภทร้านค้าและผลิตภัณฑ์ พบว่าประชาชนทุกระดับรายได้เฉล่ีย ไปใช้จ่ายท่ีร้านโชห่วย/หาบเร่
แผงลอย/ตลาดสด บ่อยท่ีสุด ซึ่งระดับความถี่อยู่ในเกณฑ์ 4 วัน/สัปดาห์ และความถี่ประเภทสินค้า
และบริการพบว่า ทุกระดับรายได้เฉลี่ย ใช้จ่ายไปกับสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มบ่อยท่ีสุด 
ซึ่งระดับความถ่ีอยู่ในเกณฑ์ 4 วัน/สัปดาห์ เช่นเดียวกัน 

เปรียบเทียบท้ังสองโครงการ พบว่าประชาชนทุกระดับรายได้เฉล่ีย มีพฤติกรรมการใช้จ่าย                  
ท้ัง 2 โครงการเหมือนกัน ซึ่งคือ ใช้จ่ายบ่อยท่ีสุดท่ี ร้านโชห่วย/หาบเร่แผงลอย/ตลาดสด และใช้จ่าย
ไปกับสินค้าประเภทอาหารและเครื่องด่ืม  

สมมติฐานท่ี 11 ประชาชนในจังหวัดชุมพรท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการใช้จ่ายต่อ
โครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน   

ผลการทดสอบโครงการคนละครึ่ง: ยอมรับสมมติฐานท่ี 11 อาชีพแตกต่างกันจะมีรูปแบบ
ลักษณะความถี่ในการใช้จ่ายเงินต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาต่อโครงการคนละครึ่ง
โดยรวมต่างกัน โดยทุกอาชีพจะมีความถี่ในการใช้จ่ายเงินเฉลี่ย 2 - 3 วัน/สัปดาห์ เช่นเดียวกัน 
หากพิจารณาในรายละเอียดความถี่ประเภทร้านค้าและผลิตภัณฑ์พบว่า ประชาชนในทุกอาชีพ ไปใช้
จ่ายท่ีร้านโชห่วย/หาบเร่แผงลอย/ตลาดสด บ่อยท่ีสุด ซึ่งระดับความถ่ีอยู่ในเกณฑ์ 4 วัน/สัปดาห์ และ
ความถี่ประเภทสินค้าและบริการพบว่า ประชาชนทุกอาชีพใช้จ่ายไปกับสินค้าประเภทอาหารและ
เครื่องด่ืมบ่อยท่ีสุด ซึ่งระดับความถ่ีอยู่ในเกณฑ์ 4 วัน/สัปดาห์ เช่นเดียวกัน 
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ผลการทดสอบโครงการเรารักกัน: ยอมรับสมมติฐานท่ี 11 อาชีพแตกต่างกันจะมีรูปแบบ
ลักษณะความถี่ในการใช้จ่ายเงินต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาต่อโครงการ ม.33 
เรารักกัน โดยรวมต่างกัน โดยประชาชนทุกอาชีพจะมีความถี่ในการใช้จ่ายเงินเฉล่ีย 2-3 วัน/สัปดาห์ 
หากพิจารณาในรายละเอียดความถี่ประเภทร้านค้าและผลิตภัณฑ์ พบว่าประชาชนทุกอาชีพไปใช้จ่าย
ท่ีร้านโชห่วย/หาบเร่แผงลอย/ตลาดสด บ่อยท่ีสุด ซึ่งระดับความถี่อยู่ในเกณฑ์ 4 วัน/สัปดาห์ และ
ความถี่ประเภทสินค้าและบริการ พบว่าทุกอาชีพใช้จ่ายไปกับสินค้าประเภทอาหารและเครื่องด่ืม 
บ่อยท่ีสุด ซึ่งระดับความถ่ีอยู่ในเกณฑ์ 4 วัน/สัปดาห์ เช่นเดียวกัน 

เปรียบเทียบท้ังสองโครงการ พบว่าประชาชนทุกอาชีพมีพฤติกรรมการใช้จ่าย ท้ัง 2 โครงการ
เหมือนกัน ซึ่งคือ ใช้จ่ายบ่อยท่ีสุดท่ีร้านโชห่วย/หาบเร่แผงลอย/ตลาดสด และใช้จ่ายไปกับสินค้า
ประเภทอาหารและเครื่องด่ืม 

สมมติฐานท่ี 12 ประชาชนในจังหวัดชุมพรท่ีมีระยะเวลาท างานแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรม
การใช้จ่ายต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบโครงการคนละครึ่ง: ยอมรับสมมติฐานท่ี 12 ระยะเวลาการท างานแตกต่างกัน
จะมีพฤติกรรมการใช้จ่ายโดยรวมต่างกัน โดยประชาชนท่ีมีระยะเวลาในการท างานทุกระดับจะมี
ความถี่ในการใช้จ่ายเงินเฉล่ีย 2 - 3 วัน/สัปดาห์ หากพิจารณาในรายละเอียดความถี่ประเภทร้านค้า
และผลิตภัณฑ์ พบว่าประชาชนท่ีมีระยะเวลาในการท างานทุกระดับ ไปใช้จ่ายท่ีร้านโชห่วย/หาบเร่
แผงลอย/ตลาดสด บ่อยท่ีสุด ซึ่งระดับความถี่อยู่ในเกณฑ์ 4 วัน/สัปดาห์ และความถี่ประเภทสินค้า
และบริการ พบว่าระยะเวลาในการท างานทุกระดับใช้จ่ายไปกับสินค้าประเภทอาหารและเครื่องด่ืม 
บ่อยท่ีสุด ซึ่งระดับความถ่ีอยู่ในเกณฑ์ 4 วัน/สัปดาห์ เช่นเดียวกัน 

ผลการทดสอบโครงการ ม.33 เรารักกัน: ระยะเวลาการท างานแตกต่างกันจะมีพฤติกรรม
การใช้จ่ายต่อโครงการ ม.33 เรารักกัน โดยรวมต่างกัน โดยประชาชนท่ีมีระยะเวลาในการท างาน
ทุกระดับจะมีความถี่ในการใช้จ่ายเงินเฉล่ีย 2 - 3 วัน/สัปดาห์ หากพิจารณาในรายละเอียดความถี่
ประเภทร้านค้าและผลิตภัณฑ์ พบว่าประชาชนที่มีระยะเวลาในการท างานทุกระดับไปใช้จ่ายทีร่า้น
โชห่วย/หาบเร่แผงลอย/ตลาดสด บ่อยท่ีสุด ซึ่งระดับความถี่อยู่ในเกณฑ์ 4 วัน/สัปดาห์ และความถี่
ประเภทสินค้าและบริการ พบว่าระยะเวลาในการท างานทุกระดับใช้จ่ายไปกับสินค้าประเภทอาหาร
และเครื่องด่ืมบ่อยท่ีสุด ซึ่งระดับความถ่ีอยู่ในเกณฑ์ 4 วัน/สัปดาห์ เช่นเดียวกัน 

เปรียบเทียบท้ังสองโครงการ พบว่าประชาชนท่ีมีระยะเวลาในการท างานทุกระดับมีพฤติกรรม
การใช้จ่าย ท้ัง 2 โครงการเหมือนกัน ซึ่งคือใช้จ่ายบ่อยท่ีสุดท่ีร้านโชห่วย/หาบเร่แผงลอย/ตลาดสด 
และใช้จ่ายไปกับสินค้าประเภทอาหารและเครื่องด่ืม  
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สรุปผล 
 

การศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนต่อโครงการคนละครึ่ง และ
โครงการ ม.33 เรารักกัน จังหวัดชุมพร ครั้งนี้นั้น ผู้ศึกษาได้ศึกษาค่าตัวแปรท่ีคาดว่าจะมีความสัมพันธ์
กับความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในจังหวัดชุมพร ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลท่ัวไป 
ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน อาชีพ และระยะเวลาในการท างาน                   
โดยสรุปผลการศึกษาแยกเป็น 2 ตาราง ได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2 ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน จังหวัด

ชุมพร 
 

   
สมมติฐาน 

 
โครงการ 

ผลการศึกษา 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

1. เพศต่างกันจะมีความคิดเห็นต่างกัน คนละครึ่ง   
ม.33 เรารักกนั   

2. ระดับการศึกษาต่างกันจะมีความคิดเห็นต่างกัน คนละครึ่ง   
ม.33 เรารักกนั   

3. สถานภาพต่างกันจะมีความคิดเห็นต่างกัน คนละครึ่ง   
ม.33 เรารักกนั   

4. รายได้เฉล่ียต่างกันจะมีความคิดเห็นต่างกัน คนละครึ่ง   
ม.33 เรารักกนั   

5. อาชีพต่างกันจะมีความคิดเห็นต่างกัน คนละครึ่ง   
ม.33 เรารักกนั   

6. ระยะเวลาการท างานต่างกันจะมีความคิดเห็นต่างกัน คนละครึ่ง   
ม.33 เรารักกนั   
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ตารางที่ 3 พฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน 
จังหวัดชุมพร 

 
   

สมมติฐาน 
 

โครงการ 
ผลการศึกษา 

ยอมรับ ปฏิเสธ 
1. เพศต่างกันจะมีความคิดเห็นต่างกัน คนละครึ่ง   

ม.33 เรารักกนั   
2. ระดับการศึกษาต่างกันจะมีความคิดเห็นต่างกัน คนละครึ่ง   

ม.33 เรารักกนั   
3. สถานภาพต่างกันจะมีความคิดเห็นต่างกัน คนละครึ่ง   

ม.33 เรารักกนั   
4. รายได้เฉล่ียต่างกันจะมีความคิดเห็นต่างกัน คนละครึ่ง   

ม.33 เรารักกนั   
5. อาชีพต่างกันจะมีความคิดเห็นต่างกัน คนละครึ่ง   

ม.33 เรารักกนั   
6. ระยะเวลาการท างานต่างกันจะมีความคิดเห็นต่างกัน คนละครึ่ง   

ม.33 เรารักกนั   
 

อภิปรายผล 
 

จากผลการศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนต่อโครงการคนละครึ่ง 
และโครงการ ม.33 เรารักกัน จังหวัดชุมพร มีประเด็นส าคัญท่ีจะน ามาอภิปราย ดังนี้  

1) ปัจจัยท่ีมีความส าคัญกับความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในจังหวัด
ชุมพร 

 (1) ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน  
 โครงการคนละครึ่ง ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระดับรายได้ อาชีพ 

และระยะเวลาการท างาน และไม่มีปัจจัยตัวใดท่ีไม่มีความสัมพันธ์ต่อความคิดเห็นของประชาชน  
 โครงการ ม.33 เรารักกัน ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายได้ ส่วน

ปัจจัยท่ีไม่มีความสัมพันธ์ต่อความคิดเห็นของประชาชน ได้แก่ สถานภาพ และระยะเวลาท างาน  
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สรุปผล 
 

การศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนต่อโครงการคนละครึ่ง และ
โครงการ ม.33 เรารักกัน จังหวัดชุมพร ครั้งนี้นั้น ผู้ศึกษาได้ศึกษาค่าตัวแปรท่ีคาดว่าจะมีความสัมพันธ์
กับความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในจังหวัดชุมพร ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลท่ัวไป 
ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน อาชีพ และระยะเวลาในการท างาน                   
โดยสรุปผลการศึกษาแยกเป็น 2 ตาราง ได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2 ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน จังหวัด

ชุมพร 
 

   
สมมติฐาน 

 
โครงการ 

ผลการศึกษา 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

1. เพศต่างกันจะมีความคิดเห็นต่างกัน คนละครึ่ง   
ม.33 เรารักกนั   

2. ระดับการศึกษาต่างกันจะมีความคิดเห็นต่างกัน คนละครึ่ง   
ม.33 เรารักกนั   

3. สถานภาพต่างกันจะมีความคิดเห็นต่างกัน คนละครึ่ง   
ม.33 เรารักกนั   

4. รายได้เฉล่ียต่างกันจะมีความคิดเห็นต่างกัน คนละครึ่ง   
ม.33 เรารักกนั   

5. อาชีพต่างกันจะมีความคิดเห็นต่างกัน คนละครึ่ง   
ม.33 เรารักกนั   

6. ระยะเวลาการท างานต่างกันจะมีความคิดเห็นต่างกัน คนละครึ่ง   
ม.33 เรารักกนั   
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ตารางที่ 3 พฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน 
จังหวัดชุมพร 

 
   

สมมติฐาน 
 

โครงการ 
ผลการศึกษา 

ยอมรับ ปฏิเสธ 
1. เพศต่างกันจะมีความคิดเห็นต่างกัน คนละครึ่ง   

ม.33 เรารักกนั   
2. ระดับการศึกษาต่างกันจะมีความคิดเห็นต่างกัน คนละครึ่ง   

ม.33 เรารักกนั   
3. สถานภาพต่างกันจะมีความคิดเห็นต่างกัน คนละครึ่ง   

ม.33 เรารักกนั   
4. รายได้เฉล่ียต่างกันจะมีความคิดเห็นต่างกัน คนละครึ่ง   

ม.33 เรารักกนั   
5. อาชีพต่างกันจะมีความคิดเห็นต่างกัน คนละครึ่ง   

ม.33 เรารักกนั   
6. ระยะเวลาการท างานต่างกันจะมีความคิดเห็นต่างกัน คนละครึ่ง   

ม.33 เรารักกนั   
 

อภิปรายผล 
 

จากผลการศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนต่อโครงการคนละครึ่ง 
และโครงการ ม.33 เรารักกัน จังหวัดชุมพร มีประเด็นส าคัญท่ีจะน ามาอภิปราย ดังนี้  

1) ปัจจัยท่ีมีความส าคัญกับความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในจังหวัด
ชุมพร 

 (1) ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน  
 โครงการคนละครึ่ง ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระดับรายได้ อาชีพ 

และระยะเวลาการท างาน และไม่มีปัจจัยตัวใดท่ีไม่มีความสัมพันธ์ต่อความคิดเห็นของประชาชน  
 โครงการ ม.33 เรารักกัน ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายได้ ส่วน

ปัจจัยท่ีไม่มีความสัมพันธ์ต่อความคิดเห็นของประชาชน ได้แก่ สถานภาพ และระยะเวลาท างาน  
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 (2) พฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 
เรารักกัน  

 โครงการคนละครึ่ง ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระดับรายได้ อาชีพ และ
ระยะเวลาการท างาน และไม่มีปัจจัยตัวใดท่ีไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชน 

 โครงการ ม.33 เรารักกัน ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระดับรายได้ อาชีพ 
และระยะเวลาการท างาน และไม่มีปัจจัยตัวใดท่ีไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของ
ประชาชน 

2) การศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนต่อโครงการคนละครึ่ง 
และโครงการ ม.33 เรารักกัน จังหวัดชุมพร จากผลการวิจัยพบว่า เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ 
ระดับรายได้ อาชีพ และระยะเวลาการท างาน มีผลเกี่ยวเนื่องกับความคิดเห็นและรูปแบบลักษณะ
การใช้จ่ายเงิน สอดคล้องกับ พลอยพรหม เจิมศิลป์ (2564) พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของคนวัยท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และจ านวนสมาชิก
ท่ีต้องดูแล ส่งผลต่อการด ารงชีพแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 และพฤติกรรมการใช้เงิน
ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ การจดบันทึกการรับจ่าย การแบ่งแยกค่าใช้จ่ายเพื่อ
การออมและการลงทุน การใช้จ่ายค่าใช้จ่ายคงท่ี การใช้จ่ายค่าใช้จ่ายผันแปร ส่งผลต่อการด ารงชีพ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และสอดคล้องกับ ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2548) 
กล่าวว่า ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ (Demographic Factor) หมายถึง ลักษณะของประชากร ได้แก่ 
ขนาดขององค์ประกอบของครอบครัว เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ ระดับรายได้ อาชีพ เช้ือชาติ 
สัญชาติ ซึ่งล้วนจะมีผลต่อรูปแบบของความต้องการของซื้อ และใช้ที่แตกต่างกันในหลาย ๆ ด้าน 
โดยจะมีพฤติกรรม ความสนใจในการรับข่าวสารแตกต่างกันไปด้วย 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชน ต่อ

โครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน จังหวัดชุมพร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1) จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดเห็นต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ                     

ม.33 เรารักกัน มีความเกี่ยวข้องกับเพศ การศึกษา สถานภาพ รายได้อาชีพ และระยะเวลา
ในการท างาน ซึ่งรัฐบาลควรมีการปลูกฝังเรื่องการวางแผนการเงิน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยเตรียม
ความพร้อมและน าไปสู่ความมั่นคงทางการเงิน  
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2)  จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในจังหวัดชุมพร
ท่ีมีต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน มีความเกี่ยวข้องกับเพศ การศึกษา สถานภาพ 
รายได้ อาชีพ และระยะเวลาในการท างาน รัฐบาลควรมีการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน 
(พฤติกรรมการบริโภค) 

3)  จากการวิจัยพบว่า โครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีรัฐบาลออกมา
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ถือเป็นโครงการ
ท่ีช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศได้อย่างมาก ฉะนั้น รัฐบาลควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึง
สิทธิในการท่ีจะเข้าร่วมโครงการผ่านหลากหลายช่องทาง และเสริมสร้างความรู้/ความเข้าใจให้ แก่
ประชาชนในการเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งบประมาณของประเทศชาติมากท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะทางวิชาการ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีข้อจ ากัดด้านเวลาและการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่าง อันเนื่องมาจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงเป็นการศึกษามุ่งเน้นในส่วน             
ของการส ารวจความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ เพียงฝ่ายเดียว 
ผู้วิจัยมีความเห็นว่า หากมีโอกาสควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ ของรัฐ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการใช้แก้ไขจุดบกพร่อง พัฒนา ปรับปรุง โครงการอื่น ๆ ท่ีจะ
เกิดขึ้นตามมาในอนาคต เพื่อท่ีจะสามารถน าข้อมูลท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจและเยียวยาในสถานการณ์วิกฤติอื่น ๆ ต่อไป 
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 (2) พฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 
เรารักกัน  

 โครงการคนละครึ่ง ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระดับรายได้ อาชีพ และ
ระยะเวลาการท างาน และไม่มีปัจจัยตัวใดท่ีไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชน 

 โครงการ ม.33 เรารักกัน ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระดับรายได้ อาชีพ 
และระยะเวลาการท างาน และไม่มีปัจจัยตัวใดท่ีไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของ
ประชาชน 

2) การศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนต่อโครงการคนละครึ่ง 
และโครงการ ม.33 เรารักกัน จังหวัดชุมพร จากผลการวิจัยพบว่า เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ 
ระดับรายได้ อาชีพ และระยะเวลาการท างาน มีผลเกี่ยวเนื่องกับความคิดเห็นและรูปแบบลักษณะ
การใช้จ่ายเงิน สอดคล้องกับ พลอยพรหม เจิมศิลป์ (2564) พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของคนวัยท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และจ านวนสมาชิก
ท่ีต้องดูแล ส่งผลต่อการด ารงชีพแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 และพฤติกรรมการใช้เงิน
ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ การจดบันทึกการรับจ่าย การแบ่งแยกค่าใช้จ่ายเพื่อ
การออมและการลงทุน การใช้จ่ายค่าใช้จ่ายคงท่ี การใช้จ่ายค่าใช้จ่ายผันแปร ส่งผลต่อการด ารงชีพ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และสอดคล้องกับ ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2548) 
กล่าวว่า ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ (Demographic Factor) หมายถึง ลักษณะของประชากร ได้แก่ 
ขนาดขององค์ประกอบของครอบครัว เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ ระดับรายได้ อาชีพ เช้ือชาติ 
สัญชาติ ซึ่งล้วนจะมีผลต่อรูปแบบของความต้องการของซื้อ และใช้ที่แตกต่างกันในหลาย ๆ ด้าน 
โดยจะมีพฤติกรรม ความสนใจในการรับข่าวสารแตกต่างกันไปด้วย 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชน ต่อ

โครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน จังหวัดชุมพร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1) จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดเห็นต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ                     

ม.33 เรารักกัน มีความเกี่ยวข้องกับเพศ การศึกษา สถานภาพ รายได้อาชีพ และระยะเวลา
ในการท างาน ซึ่งรัฐบาลควรมีการปลูกฝังเรื่องการวางแผนการเงิน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยเตรียม
ความพร้อมและน าไปสู่ความมั่นคงทางการเงิน  
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2)  จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในจังหวัดชุมพร
ท่ีมีต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน มีความเกี่ยวข้องกับเพศ การศึกษา สถานภาพ 
รายได้ อาชีพ และระยะเวลาในการท างาน รัฐบาลควรมีการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน 
(พฤติกรรมการบริโภค) 

3)  จากการวิจัยพบว่า โครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีรัฐบาลออกมา
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ถือเป็นโครงการ
ท่ีช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศได้อย่างมาก ฉะนั้น รัฐบาลควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึง
สิทธิในการท่ีจะเข้าร่วมโครงการผ่านหลากหลายช่องทาง และเสริมสร้างความรู้/ความเข้าใจให้ แก่
ประชาชนในการเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งบประมาณของประเทศชาติมากท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะทางวิชาการ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีข้อจ ากัดด้านเวลาและการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่าง อันเนื่องมาจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงเป็นการศึกษามุ่งเน้นในส่วน             
ของการส ารวจความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ เพียงฝ่ายเดียว 
ผู้วิจัยมีความเห็นว่า หากมีโอกาสควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ ของรัฐ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการใช้แก้ไขจุดบกพร่อง พัฒนา ปรับปรุง โครงการอื่น ๆ ท่ีจะ
เกิดขึ้นตามมาในอนาคต เพื่อท่ีจะสามารถน าข้อมูลท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจและเยียวยาในสถานการณ์วิกฤติอื่น ๆ ต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 

การค้นคว้าอิสระเรื่อง การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ เกิดขึ้นจากสภาพปัญหาของ
สถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 
ท่ีก่อให้เกิดปัญหาด้านความพร้อมของนักเรียน ครูผู้สอน และสถานศึกษา ปัญหาความเหล่ือมล้ า
ทางการศึกษา ปัญหาการประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษา ซึ่งน าไปสู่วัตถุประสงค์ใน
การค้นคว้าอิสระช้ินนี้เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และเพื่อหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ 

ผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการศึกษาโดยการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) 
เพื่อศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์การวิจัย ซึ่งมีวิธีการคือ การประชุมระดมความคิดเห็นจากสมาชิกกลุ่ม
การเรียนรู้และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับปัญหา ท่ีผู้วิจัยได้คัดเลือกจากหัวหน้างาน ครูผู้สอน ครูท่ีปรึกษา
ประจ าห้องเรียน และนักเรียน มีการประชุมระดมความคิดเห็นจ านวน 3 ครั้ง เพื่อค้นหาสาเหตุของ
ปัญหา ค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหา และการสรุปผลการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 

จากการประชุมความคิดเห็นเพื่อหาสาเหตุของปัญหา จึงพบว่าสาเหตุของปัญหาแบ่งออกได้
เป็น 3 สาเหตุหลัก ได้แก่ สาเหตุของปัญหาท่ีเกิดจากปัจจัยด้านนักเรียน ประกอบด้วย 5 สาเหตุย่อย 
สาเหตุของปัญหาท่ีเกิดจากปัจจัยด้านครู ประกอบด้วย 10 สาเหตุย่อย และสาเหตุของปัญหาท่ีเกิด
จากปัจจัยด้านสถานศึกษา ประกอบด้วย 5 สาเหตุย่อย รวมท้ังหมดมีสาเหตุของปัญหา 20 สาเหตุ
ย่อย โดยสาเหตุท่ีเกิดจากปัจจัยด้านครูเป็นสาเหตุหลักของปัญหาท่ีมีสาเหตุมากท่ีสุด และจาก
การศึกษาท าให้ได้แนวทางการแก้ไขปัญหา มีแนวทางโดยสรุปดังนี้  1) จัดการเรียนการสอนแบบ 
Online ควบคู่กับแบบ Ondemand 2) ให้ครูผู้สอนปรับลดการส่ังภาระงานและบูรณาการช้ินงาน
ร่วมกับรายวิชาอื่น 3) ให้ครูผู้สอนบันทึกหลังการสอนและติดตามนักเรียนทุกวัน 4) จัดให้มีการนิเทศ

                                                             
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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การสอนโดยคณะกรรมการนิเทศของสถานศึกษา 5) จัดอบรมครูผู้สอนเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ด้าน
การสอนออนไลน์ 6) ก าหนดให้สาขาวิชามีการประชุมเพื่อติดตามช่วยเหลือภายในเป็นประจ าทุกเดือน 
7) ปรับปรุง พัฒนาสร้างความพร้อมทางสถานท่ีและระบบเทคโนโลยีของสถานศึกษา 8) ก าหนด
ระเบียบปฏิบัติในการปฏิบัติการสอนออนไลน์ให้ครูผู้สอนได้ทราบ 9) ปรับเปล่ียนตารางเรียนให้มี
ความเหมาะสม เป็นต้น  

เมื่อได้น าแนวทางการแก้ไขปัญหาซึ่งได้จากการประชุมระดมความคิดเห็นไปทดลองปฏบัิติ
ในสถานศึกษา ผู้วิจัยได้ทราบผลการปฏิบัติจากข้อเสนอแนะของสมาชิกกลุ่มการเรียนรู้ว่า นักเรียน
มีความพึงพอใจในการเรียนออนไลน์เพิ่มข้ึน มีจ านวนนักเรียนท่ีเข้าเรียนออนไลน์ในแต่ละห้องเรียน
มากขึ้น นักเรียนเข้าเรียนทันในคาบเรียนแรกมากขึ้น ภาระงานการบ้านของนักเรียนในแต่ละ
ห้องเรียนลดน้อยลง ครูมีการพูดคุยประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนเพิ่มขึ้น มีความชัดเจน
ในแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน และครูมีความสะดวกในการเตรียมการสอนมากขึ้นด้วย ท้ังนี้
บางแนวทางการแก้ไขปัญหาจ าเป็นต้องอาศัยระยะเวลาในการด าเนินการกว่าจะเห็นผลการแก้ปัญหา
ว่าแก้ไขได้จริง 

ดังนั้นปัญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาเป็นปัญหาที่มี
ความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายส่วน การประยุกต์ใช้การเรียนรู้จากการปฏิบัติ
เพื่อแก้ไขปัญหานี้ จึงต้องมีกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติควบคู่ไปด้วยเพื่อให้สภาพปัญหาท่ี
เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขจริงน าไปสู่การจัดการศึกษาแบบออนไลน์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์
พาณิชยการท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในอนาคต 

 
ค าส าคัญ: ปัญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ 
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ผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการศึกษาโดยการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) 
เพื่อศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์การวิจัย ซึ่งมีวิธีการคือ การประชุมระดมความคิดเห็นจากสมาชิกกลุ่ม
การเรียนรู้และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับปัญหา ท่ีผู้วิจัยได้คัดเลือกจากหัวหน้างาน ครูผู้สอน ครูท่ีปรึกษา
ประจ าห้องเรียน และนักเรียน มีการประชุมระดมความคิดเห็นจ านวน 3 ครั้ง เพื่อค้นหาสาเหตุของ
ปัญหา ค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหา และการสรุปผลการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 

จากการประชุมความคิดเห็นเพื่อหาสาเหตุของปัญหา จึงพบว่าสาเหตุของปัญหาแบ่งออกได้
เป็น 3 สาเหตุหลัก ได้แก่ สาเหตุของปัญหาท่ีเกิดจากปัจจัยด้านนักเรียน ประกอบด้วย 5 สาเหตุย่อย 
สาเหตุของปัญหาท่ีเกิดจากปัจจัยด้านครู ประกอบด้วย 10 สาเหตุย่อย และสาเหตุของปัญหาท่ีเกิด
จากปัจจัยด้านสถานศึกษา ประกอบด้วย 5 สาเหตุย่อย รวมท้ังหมดมีสาเหตุของปัญหา 20 สาเหตุ
ย่อย โดยสาเหตุท่ีเกิดจากปัจจัยด้านครูเป็นสาเหตุหลักของปัญหาท่ีมีสาเหตุมากท่ีสุด และจาก
การศึกษาท าให้ได้แนวทางการแก้ไขปัญหา มีแนวทางโดยสรุปดังนี้  1) จัดการเรียนการสอนแบบ 
Online ควบคู่กับแบบ Ondemand 2) ให้ครูผู้สอนปรับลดการส่ังภาระงานและบูรณาการช้ินงาน
ร่วมกับรายวิชาอื่น 3) ให้ครูผู้สอนบันทึกหลังการสอนและติดตามนักเรียนทุกวัน 4) จัดให้มีการนิเทศ

                                                             
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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การสอนออนไลน์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณชิยการ 
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การค้นคว้าอิสระเรื่อง การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ เกิดขึ้นจากสภาพปัญหาของ
สถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 
ท่ีก่อให้เกิดปัญหาด้านความพร้อมของนักเรียน ครูผู้สอน และสถานศึกษา ปัญหาความเหล่ือมล้ า
ทางการศึกษา ปัญหาการประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษา ซึ่งน าไปสู่วัตถุประสงค์ใน
การค้นคว้าอิสระช้ินนี้เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และเพื่อหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ 

ผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการศึกษาโดยการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) 
เพื่อศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์การวิจัย ซึ่งมีวิธีการคือ การประชุมระดมความคิดเห็นจากสมาชิกกลุ่ม
การเรียนรู้และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับปัญหา ท่ีผู้วิจัยได้คัดเลือกจากหัวหน้างาน ครูผู้สอน ครูท่ีปรึกษา
ประจ าห้องเรียน และนักเรียน มีการประชุมระดมความคิดเห็นจ านวน 3 ครั้ง เพื่อค้นหาสาเหตุของ
ปัญหา ค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหา และการสรุปผลการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 

จากการประชุมความคิดเห็นเพื่อหาสาเหตุของปัญหา จึงพบว่าสาเหตุของปัญหาแบ่งออกได้
เป็น 3 สาเหตุหลัก ได้แก่ สาเหตุของปัญหาท่ีเกิดจากปัจจัยด้านนักเรียน ประกอบด้วย 5 สาเหตุย่อย 
สาเหตุของปัญหาท่ีเกิดจากปัจจัยด้านครู ประกอบด้วย 10 สาเหตุย่อย และสาเหตุของปัญหาท่ีเกิด
จากปัจจัยด้านสถานศึกษา ประกอบด้วย 5 สาเหตุย่อย รวมท้ังหมดมีสาเหตุของปัญหา 20 สาเหตุ
ย่อย โดยสาเหตุท่ีเกิดจากปัจจัยด้านครูเป็นสาเหตุหลักของปัญหาท่ีมีสาเหตุมากท่ีสุด และจาก
การศึกษาท าให้ได้แนวทางการแก้ไขปัญหา มีแนวทางโดยสรุปดังนี้  1) จัดการเรียนการสอนแบบ 
Online ควบคู่กับแบบ Ondemand 2) ให้ครูผู้สอนปรับลดการส่ังภาระงานและบูรณาการช้ินงาน
ร่วมกับรายวิชาอื่น 3) ให้ครูผู้สอนบันทึกหลังการสอนและติดตามนักเรียนทุกวัน 4) จัดให้มีการนิเทศ

                                                             
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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การสอนโดยคณะกรรมการนิเทศของสถานศึกษา 5) จัดอบรมครูผู้สอนเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ด้าน
การสอนออนไลน์ 6) ก าหนดให้สาขาวิชามีการประชุมเพื่อติดตามช่วยเหลือภายในเป็นประจ าทุกเดือน 
7) ปรับปรุง พัฒนาสร้างความพร้อมทางสถานท่ีและระบบเทคโนโลยีของสถานศึกษา 8) ก าหนด
ระเบียบปฏิบัติในการปฏิบัติการสอนออนไลน์ให้ครูผู้สอนได้ทราบ 9) ปรับเปล่ียนตารางเรียนให้มี
ความเหมาะสม เป็นต้น  

เมื่อได้น าแนวทางการแก้ไขปัญหาซึ่งได้จากการประชุมระดมความคิดเห็นไปทดลองปฏบิัติ
ในสถานศึกษา ผู้วิจัยได้ทราบผลการปฏิบัติจากข้อเสนอแนะของสมาชิกกลุ่มการเรียนรู้ว่า นักเรียน
มีความพึงพอใจในการเรียนออนไลน์เพิ่มข้ึน มีจ านวนนักเรียนท่ีเข้าเรียนออนไลน์ในแต่ละห้องเรียน
มากข้ึน นักเรียนเข้าเรียนทันในคาบเรียนแรกมากขึ้น ภาระงานการบ้านของนักเรียนในแต่ละ
ห้องเรียนลดน้อยลง ครูมีการพูดคุยประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนเพิ่มขึ้น มีความชัดเจน
ในแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน และครูมีความสะดวกในการเตรียมการสอนมากขึ้นด้วย ท้ังนี้
บางแนวทางการแก้ไขปัญหาจ าเป็นต้องอาศัยระยะเวลาในการด าเนินการกว่าจะเห็นผลการแก้ปัญหา
ว่าแก้ไขได้จริง 

ดังนั้นปัญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาเป็นปัญหาที่มี
ความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายส่วน การประยุกต์ใช้การเรียนรู้จากการปฏิบัติ
เพื่อแก้ไขปัญหานี้ จึงต้องมีกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติควบคู่ไปด้วยเพื่อให้สภาพปัญหาท่ี
เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขจริงน าไปสู่การจัดการศึกษาแบบออนไลน์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์
พาณิชยการท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในอนาคต 

 
ค าส าคัญ: ปัญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ 
 
 

  

 

 
การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏบิัตเิพื่อแก้ไขปัญหาการจดัการเรยีน 

การสอนออนไลน์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณชิยการ 
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บทคัดย่อ 
 

การค้นคว้าอิสระเรื่อง การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ เกิดขึ้นจากสภาพปัญหาของ
สถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 
ท่ีก่อให้เกิดปัญหาด้านความพร้อมของนักเรียน ครูผู้สอน และสถานศึกษา ปัญหาความเหล่ือมล้ า
ทางการศึกษา ปัญหาการประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษา ซึ่งน าไปสู่วัตถุประสงค์ใน
การค้นคว้าอิสระช้ินนี้เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และเพื่อหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ 

ผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการศึกษาโดยการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) 
เพื่อศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์การวิจัย ซึ่งมีวิธีการคือ การประชุมระดมความคิดเห็นจากสมาชิกกลุ่ม
การเรียนรู้และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับปัญหา ท่ีผู้วิจัยได้คัดเลือกจากหัวหน้างาน ครูผู้สอน ครูท่ีปรึกษา
ประจ าห้องเรียน และนักเรียน มีการประชุมระดมความคิดเห็นจ านวน 3 ครั้ง เพื่อค้นหาสาเหตุของ
ปัญหา ค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหา และการสรุปผลการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 

จากการประชุมความคิดเห็นเพื่อหาสาเหตุของปัญหา จึงพบว่าสาเหตุของปัญหาแบ่งออกได้
เป็น 3 สาเหตุหลัก ได้แก่ สาเหตุของปัญหาท่ีเกิดจากปัจจัยด้านนักเรียน ประกอบด้วย 5 สาเหตุย่อย 
สาเหตุของปัญหาท่ีเกิดจากปัจจัยด้านครู ประกอบด้วย 10 สาเหตุย่อย และสาเหตุของปัญหาท่ีเกิด
จากปัจจัยด้านสถานศึกษา ประกอบด้วย 5 สาเหตุย่อย รวมท้ังหมดมีสาเหตุของปัญหา 20 สาเหตุ
ย่อย โดยสาเหตุท่ีเกิดจากปัจจัยด้านครูเป็นสาเหตุหลักของปัญหาท่ีมีสาเหตุมากท่ีสุด และจาก
การศึกษาท าให้ได้แนวทางการแก้ไขปัญหา มีแนวทางโดยสรุปดังนี้  1) จัดการเรียนการสอนแบบ 
Online ควบคู่กับแบบ Ondemand 2) ให้ครูผู้สอนปรับลดการส่ังภาระงานและบูรณาการช้ินงาน
ร่วมกับรายวิชาอื่น 3) ให้ครูผู้สอนบันทึกหลังการสอนและติดตามนักเรียนทุกวัน 4) จัดให้มีการนิเทศ

                                                             
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ท่ีเกิดขึ้นท่ัวโลก ได้ส่งผลกระทบต่อวิถี
การด าเนินชีวิตของผู้คน การป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือท่ีดีท่ีสุด คือ งดเว้นการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกัน สถานศึกษาจึงเป็นสถานท่ีส าคัญท่ีถูกควบคุมการด าเนินงานอย่างเข้มงวด เนื่องจากเป็น
สถานท่ีท่ีมีความเส่ียงในการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส มีการรวมตัวของผู้คนจ านวนมาก หากมีการติด
เช้ือในสถานศึกษาย่อมเกิดการกระจายของเช้ือไปยังชุมชน ครอบครัวได้อย่างรวดเร็ว ส าหรับประเทศ
ไทยนั้นได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อในสถานศึกษาเริ่มจากมาตรการขั้นต้น คือ 
การคัดกรองผู้ป่วย หรือผู้ท่ีมีความเส่ียงไม่ให้เข้ามายังสถานศึกษา มาตรการขั้นกลาง คือ การลด
จ านวนนักเรียนในแต่ละห้องเรียนเพื่อไม่ให้ห้องเรียนมีความแออัด มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล  
และมาตรการขั้นสูง คือ การงดเว้นการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาท้ังหมดและให้สถานศึกษา
จัดการศึกษาในลักษณะอื่นทดแทน เพื่อไม่ให้นักเรียนต้องเดินทางมาเจอกันยังสถานศึกษาแต่ยัง
สามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์จึงถูกน ามาใช้ในสถานศึกษา
ทุกแห่งท่ีต้องงดเว้นการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเรียนรู้ให้แก่
นักเรียนเป็นการช่ัวคราว 

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้ก่อให้เกิดปัญหาหลายประการ กลายเป็นประเด็นท่ี
วิพากษ์วิจารณ์ของสังคม ช้ีให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารงานของภาครัฐ และปัญหานั้นถูก
สะท้อนให้เห็นชัดเจนขึ้นเมื่อทุกสถานศึกษาจ าเป็นต้องจัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างต่อเนื่องเป็น
เวลานานหลายเดือน โดยปัญหาท่ีพบและได้รับการกล่าวถึงมาก ได้แก่ ปัญหาประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการเรียนรู้ของนักเรียน ปัญหาความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา ปัญหานักเรียนหลุดออก
จากระบบการศึกษา ปัญหาความขาดแคลนอุปกรณ์ ปัญหาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว ปัญหาด้าน
พัฒนาการช่วงวัย และปัญหาด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต เป็นต้น 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นสถานศึกษาประเภท
อาชีวศึกษาเอกชน เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) ใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 
และสาขาวิชาการท่องเท่ียว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ท าให้วิทยาลัย
เทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการไม่สามารถเปิดด าเนินการจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติใน
สถานศึกษา จึงต้องด าเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
เช่นเดียวกับสถานศึกษาอื่นท่ัวประเทศ  ซึ่งการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ท่ีด าเนินไปต่อเนื่องส่งผล
ให้เกิดปัญหาหลายประการ เช่น ปัญหาความไม่พร้อมของอุปกรณ์ ความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 
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ประสิทธิภาพในการเรียน ความสนใจเอาใจใส่ในบทเรียน การปรับตัวของครูผู้สอน รวมถึงปัญหาด้าน
สุขภาพกายและความเครียด เป็นต้น  

ในเดือนกรกฎาคม 2564 ฝ่ายวิชาการของวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ ได้
ด าเนินการส ารวจความพร้อมของนักเรียน นักศึกษาในการเรียนผ่านระบบออนไลน์ ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2564 โดยมีนักเรียน นักศึกษาให้ข้อมูลตอบกลับจ านวน 382 คน ข้อมูลจากแบบส ารวจ
ข้างต้นพบว่า นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยส่วนใหญ่ยังขาดความพร้อมในการเข้าถึงสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตท่ีมีคุณภาพดี , ให้ความสนใจต่อการเรียนออนไลน์ค่อนข้างน้อย และส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ
เนื้อหาของรายวิชา นอกจากนี้แล้วการด าเนินการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ตลอดระยะเวลา
ท่ีผ่านมาวิทยาลัยพบว่า ครูผู้สอนของวิทยาลัยได้แจ้งปัญหาการขาดเรียนของนักเรียน นักศึกษาเป็น
จ านวนมาก โดยมีเหตุผลสาเหตุต่างๆกันไป จึงส่งผลให้การเรียนการสอนในทุกรายวิชาไม่สามารถ
ด าเนินการได้ครบถ้วนตามจุดประสงค์รายวิชา เกิดความเหล่ือมล้ าในการเข้าถึงการศึกษาเพราะ
นักเรียนขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์ สถานท่ี สภาพแวดล้อมในครอบครัวไม่เอื้ออ านวย อาจท าให้
นักเรียนบางส่วนต้องออกจากการศึกษากลางคัน อีกท้ังครูผู้สอนซึ่งยังไม่สามารถปรับตัวกับการเรียน
การสอนออนไลน์ได้ ขาดทักษะ ความรู้ในการใช้ส่ือ อุปกรณ์เทคโนโลยีประกอบการสอน กลายเป็น
ปัญหาท่ีซับซ้อนกระทบต่อการจัดการอื่นภายในสถานศึกษา โดยเฉพาะการบริหารสภาพคล่องของ
สถานศึกษาท่ีเป็นสถานศึกษาเอกชน   
 จากปัญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการท่ีได้
กล่าวมาท้ังหมดแล้วข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะท่ีเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานของวิทยาลัยเทคโนโลยี  
สุราษฎร์พาณิชยการได้มีความสนใจท่ีจะน ากระบวนการของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ หรือ Action 
Learning มาประยุกต์ใช้เพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น จึงได้จัดท าการศึกษาค้นคว้า
อิสระ เรื่อง การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ ซึ่งหากแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีได้จากการศึกษา
สามารถน าไปใช้ได้จริงและบรรลุผลส าเร็จ คาดว่าจะท าให้วิทยาลัยมีการบริหารจัดการท่ีเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในอนาคต  
 

ค าถามการวิจัย 
 

1)  ปัญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยิการ 
มีสาเหตุจากอะไรบ้าง 
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สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ท่ีเกิดขึ้นท่ัวโลก ได้ส่งผลกระทบต่อวิถี
การด าเนินชีวิตของผู้คน การป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือท่ีดีท่ีสุด คือ งดเว้นการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกัน สถานศึกษาจึงเป็นสถานท่ีส าคัญท่ีถูกควบคุมการด าเนินงานอย่างเข้มงวด เนื่องจากเป็น
สถานท่ีท่ีมีความเส่ียงในการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส มีการรวมตัวของผู้คนจ านวนมาก หากมีการติด
เช้ือในสถานศึกษาย่อมเกิดการกระจายของเช้ือไปยังชุมชน ครอบครัวได้อย่างรวดเร็ว ส าหรับประเทศ
ไทยนั้นได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อในสถานศึกษาเริ่มจากมาตรการขั้นต้น คือ 
การคัดกรองผู้ป่วย หรือผู้ท่ีมีความเส่ียงไม่ให้เข้ามายังสถานศึกษา มาตรการขั้นกลาง คือ การลด
จ านวนนักเรียนในแต่ละห้องเรียนเพื่อไม่ให้ห้องเรียนมีความแออัด มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล  
และมาตรการขั้นสูง คือ การงดเว้นการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาท้ังหมดและให้สถานศึกษา
จัดการศึกษาในลักษณะอื่นทดแทน เพื่อไม่ให้นักเรียนต้องเดินทางมาเจอกันยังสถานศึกษาแต่ยัง
สามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์จึงถูกน ามาใช้ในสถานศึกษา
ทุกแห่งท่ีต้องงดเว้นการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเรียนรู้ให้แก่
นักเรียนเป็นการช่ัวคราว 

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้ก่อให้เกิดปัญหาหลายประการ กลายเป็นประเด็นท่ี
วิพากษ์วิจารณ์ของสังคม ช้ีให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารงานของภาครัฐ และปัญหานั้นถูก
สะท้อนให้เห็นชัดเจนขึ้นเมื่อทุกสถานศึกษาจ าเป็นต้องจัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างต่อเนื่องเป็น
เวลานานหลายเดือน โดยปัญหาท่ีพบและได้รับการกล่าวถึงมาก ได้แก่ ปัญหาประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการเรียนรู้ของนักเรียน ปัญหาความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา ปัญหานักเรียนหลุดออก
จากระบบการศึกษา ปัญหาความขาดแคลนอุปกรณ์ ปัญหาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว ปัญหาด้าน
พัฒนาการช่วงวัย และปัญหาด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต เป็นต้น 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นสถานศึกษาประเภท
อาชีวศึกษาเอกชน เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) ใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 
และสาขาวิชาการท่องเท่ียว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ท าให้วิทยาลัย
เทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการไม่สามารถเปิดด าเนินการจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติใน
สถานศึกษา จึงต้องด าเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
เช่นเดียวกับสถานศึกษาอื่นท่ัวประเทศ  ซึ่งการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ท่ีด าเนินไปต่อเนื่องส่งผล
ให้เกิดปัญหาหลายประการ เช่น ปัญหาความไม่พร้อมของอุปกรณ์ ความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 
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ประสิทธิภาพในการเรียน ความสนใจเอาใจใส่ในบทเรียน การปรับตัวของครูผู้สอน รวมถึงปัญหาด้าน
สุขภาพกายและความเครียด เป็นต้น  

ในเดือนกรกฎาคม 2564 ฝ่ายวิชาการของวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ ได้
ด าเนินการส ารวจความพร้อมของนักเรียน นักศึกษาในการเรียนผ่านระบบออนไลน์ ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2564 โดยมีนักเรียน นักศึกษาให้ข้อมูลตอบกลับจ านวน 382 คน ข้อมูลจากแบบส ารวจ
ข้างต้นพบว่า นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยส่วนใหญ่ยังขาดความพร้อมในการเข้าถึงสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตท่ีมีคุณภาพดี , ให้ความสนใจต่อการเรียนออนไลน์ค่อนข้างน้อย และส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ
เนื้อหาของรายวิชา นอกจากนี้แล้วการด าเนินการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ตลอดระยะเวลา
ท่ีผ่านมาวิทยาลัยพบว่า ครูผู้สอนของวิทยาลัยได้แจ้งปัญหาการขาดเรียนของนักเรียน นักศึกษาเป็น
จ านวนมาก โดยมีเหตุผลสาเหตุต่างๆกันไป จึงส่งผลให้การเรียนการสอนในทุกรายวิชาไม่สามารถ
ด าเนินการได้ครบถ้วนตามจุดประสงค์รายวิชา เกิดความเหล่ือมล้ าในการเข้าถึงการศึกษาเพราะ
นักเรียนขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์ สถานท่ี สภาพแวดล้อมในครอบครัวไม่เอื้ออ านวย อาจท าให้
นักเรียนบางส่วนต้องออกจากการศึกษากลางคัน อีกท้ังครูผู้สอนซึ่งยังไม่สามารถปรับตัวกับการเรียน
การสอนออนไลน์ได้ ขาดทักษะ ความรู้ในการใช้ส่ือ อุปกรณ์เทคโนโลยีประกอบการสอน กลายเป็น
ปัญหาท่ีซับซ้อนกระทบต่อการจัดการอื่นภายในสถานศึกษา โดยเฉพาะการบริหารสภาพคล่องของ
สถานศึกษาท่ีเป็นสถานศึกษาเอกชน   
 จากปัญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการท่ีได้
กล่าวมาท้ังหมดแล้วข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะท่ีเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานของวิทยาลัยเทคโนโลยี  
สุราษฎร์พาณิชยการได้มีความสนใจท่ีจะน ากระบวนการของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ หรือ Action 
Learning มาประยุกต์ใช้เพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น จึงได้จัดท าการศึกษาค้นคว้า
อิสระ เรื่อง การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ ซึ่งหากแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีได้จากการศึกษา
สามารถน าไปใช้ได้จริงและบรรลุผลส าเร็จ คาดว่าจะท าให้วิทยาลัยมีการบริหารจัดการท่ีเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในอนาคต  
 

ค าถามการวิจัย 
 

1)  ปัญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยิการ 
มีสาเหตุจากอะไรบ้าง 
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2)  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการควรมีแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์อย่างไร 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1)  เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของวิทยาลัยเทคโนโลยี  
สุราษฎร์พาณิชยการ 

2)  เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุราษฎร์พาณิชยการ 
 

วิธีการศึกษา 
  

การศึกษาค้นคว้านี้ใช้กระบวนการศึกษาจากการเรียนรู้จากการปฏิบัติ โดยมีการวางแผน  
การด าเนินการ เริ่มต้นจากกระบวนการก าหนดเรื่อง การคัดเลือกสมาชิกกลุ่ม และการประชุม โดย
ร่วมกันพูดคุย แลกเปล่ียน สรุปปัญหาในระดับสถานศึกษาท่ีเกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ และน าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น มีรายละเอียดขั้นตอนการศึกษาดังต่อไปนี้ 

การก าหนดประเด็นปัญหา  
ผู้วิจัยได้พบปัญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ท่ีเกิดขึ้นในสถานศึกษา จากการท างาน

และการให้ข้อมูลสะท้อนกลับของครูผู้สอน นักเรียนและผู้ปกครอง จึงได้มีความคิดท่ีจะแก้ปัญหา
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ ซึ่งปัญหาท่ีเด่นชัดท่ีสุด
คือ ปัญหาการจัดการเรียนการสอนท่ีขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อนท าการศึกษานี้วิทยาลัยฯ
ได้ด าเนินการปรับแก้ปัญหาไปตามสถานการณ์เป็นระยะ แต่ยังขาดกระบวนการในการเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างเป็นรูปธรรม กิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัตินี้จะให้สมาชิกซึ่งเกี่ยวข้องกับปัญหาไ ด้ใช้
ความคิดวิเคราะห์ ทบทวนปัญหาและสาเหตุของปัญหาจากการด าเนินงานที่เกิดขึ้น พร้อมเสนอ
แนวทางแก้ไขให้เป็นไปตามหลักการด้านการจัดการศึกษา  

การคัดเลือกสมาชิกกลุ่มกลุ่มกิจกรรมเรียนรู้จากการปฏิบัติ  
ผู้วิจัยได้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกกลุ่มการเรียนรู้ที่มีความเข้าใจสภาพปัญหา และสมัครใจ

เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ จ านวนท้ังหมด 7 คน ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีความรู้เข้าใจปัญหา ผู้ท่ีสนใจปัญหา และผู้มีอ านาจท่ี
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ครูประจ าช้ัน ครูผู้สอน หัวหน้าสาขาวิชา ผู้ช่วยผู้อ านวยการ และผู้อ านวยการ 
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และผู้วิจัยได้คัดเลือกนักเรียนผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหา จ านวน 3 คน เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อให้ข้อมูลสาเหตุของปัญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย  

กระบวนการซักถามและสะท้อนมุมมอง  
การเรียนรู้การเรียนรู้จากการปฏิบัติ เป็นกระบวนการท่ีเน้นการต้ังค าถาม แลกเปล่ียน

ข้อคิดเห็น ระดมสมองของสมาชิกกลุ่ม เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีหลากหลายสะท้อนส่ิงท่ีเกิดขึ้น สามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติจริงได้ ด าเนินการผ่านการประชุมสมาชิกกลุ่มท่ีได้ก าหนดไว้อย่างเป็นระบบ จ านวน 
3 ครั้ง มีรายละเอียด ดังนี้ 

การประชุมครั้งท่ี 1 วันท่ี 29 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมช้ัน 2 อาคารเพชร วิทยาลัย
เทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ เป็นการปฐมนิเทศเกี่ยวกับการเรียนรู้จากการปฏิบัติ แนะน า
องค์ประกอบ ขั้นตอน ตัวแบบตามหลักทฤษฎี และให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันหาสาเหตุของปัญหาท่ี
เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของวิทยาลัย เมื่อได้ข้อสรุปสาเหตุของปัญหาร่วมกัน
จากนั้นจึงให้สมาชิกกลุ่มได้กลับไปคิดหาแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในมุมมองความรับผิดชอบ
ต่อภาระงานของตน 

การประชุมครั้งท่ี 2 วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมช้ัน 2 อาคารเพชร วิทยาลัย
เทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ เป็นการประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ และระบุข้ันตอนรายละเอียดวิธีการเพื่อแก้ไขปัญหา โดยพิจารณาแนวทางการแก้ไข
จากสาเหตุหลัก 3 ปัจจัย ได้แก่ ด้านนักเรียน ด้านครูผู้สอน และด้านสถานศึกษา เมื่อสมาชิกกลุ่มมีมติ
แนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน จึงให้สมาชิกกลุ่มและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องน าแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติ
ใช้จริงในการท างาน  

การประชุมครั้งท่ี 3 วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมช้ัน 2 อาคารเพชร วิทยาลัย
เทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ เป็นการประชุมเพื่อรายงานผลการปฏิบัติ และให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงแก้ไขแนวทางท่ีได้ปฏิบัติ รวมถึงข้อเสนอแนะท่ีควรพัฒนาต่อไปในอนาคต  

นอกจากนี้ผู้วิจัยได้มีการประชุมร่วมกับผู้ท่ีได้รับผลกระทบ คือตัวแทนนักเรียน เพื่อรับทราบ
ปัญหาและสาเหตุของปัญหาจากการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยได้ด าเนินการประชุมแยก
สมาชิกกลุ่มการเรียนรู้ ท้ังนี้ข้อมูลท่ีได้จากตัวแทนนักเรียน ผู้วิจัยได้น าไปเป็นข้อมูลให้สมาชิกกลุ่ม
การเรียนรู้ได้ทราบด้วย ซึ่งการประชุมตัวแทนนักเรียนผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ได้ด าเนินการประชุมวันท่ี 
28 ตุลาคม 2564 เพื่อแลกเปล่ียน ระดมความคิดเห็นรับฟังปัญหา และสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดขึ้นจาก
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

การน าแนวทางการแก้ไขปัญหาไปปฏิบัติเรียนรู้ร่วมกัน 
ผู้วิจัยได้ให้สมาชิกกลุ่มทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาจากการจัด  

การเรียนการสอนออนไลน์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ และน าแนวทางดังกล่าวไป
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2)  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการควรมีแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์อย่างไร 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1)  เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของวิทยาลัยเทคโนโลยี  
สุราษฎร์พาณิชยการ 

2)  เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุราษฎร์พาณิชยการ 
 

วิธีการศึกษา 
  

การศึกษาค้นคว้านี้ใช้กระบวนการศึกษาจากการเรียนรู้จากการปฏิบัติ โดยมีการวางแผน  
การด าเนินการ เริ่มต้นจากกระบวนการก าหนดเรื่อง การคัดเลือกสมาชิกกลุ่ม และการประชุม โดย
ร่วมกันพูดคุย แลกเปล่ียน สรุปปัญหาในระดับสถานศึกษาท่ีเกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ และน าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น มีรายละเอียดขั้นตอนการศึกษาดังต่อไปนี้ 

การก าหนดประเด็นปัญหา  
ผู้วิจัยได้พบปัญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ท่ีเกิดขึ้นในสถานศึกษา จากการท างาน

และการให้ข้อมูลสะท้อนกลับของครูผู้สอน นักเรียนและผู้ปกครอง จึงได้มีความคิดท่ีจะแก้ปัญหา
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ ซึ่งปัญหาท่ีเด่นชัดท่ีสุด
คือ ปัญหาการจัดการเรียนการสอนท่ีขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อนท าการศึกษานี้วิทยาลัยฯ
ได้ด าเนินการปรับแก้ปัญหาไปตามสถานการณ์เป็นระยะ แต่ยังขาดกระบวนการในการเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างเป็นรูปธรรม กิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัตินี้จะให้สมาชิกซึ่งเกี่ยวข้องกับปัญหาไ ด้ใช้
ความคิดวิเคราะห์ ทบทวนปัญหาและสาเหตุของปัญหาจากการด าเนินงานที่เกิดขึ้น พร้อมเสนอ
แนวทางแก้ไขให้เป็นไปตามหลักการด้านการจัดการศึกษา  

การคัดเลือกสมาชิกกลุ่มกลุ่มกิจกรรมเรียนรู้จากการปฏิบัติ  
ผู้วิจัยได้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกกลุ่มการเรียนรู้ที่มีความเข้าใจสภาพปัญหา และสมัครใจ

เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ จ านวนท้ังหมด 7 คน ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีความรู้เข้าใจปัญหา ผู้ท่ีสนใจปัญหา และผู้มีอ านาจท่ี
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ครูประจ าช้ัน ครูผู้สอน หัวหน้าสาขาวิชา ผู้ช่วยผู้อ านวยการ และผู้อ านวยการ 
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และผู้วิจัยได้คัดเลือกนักเรียนผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหา จ านวน 3 คน เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อให้ข้อมูลสาเหตุของปัญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย  

กระบวนการซักถามและสะท้อนมุมมอง  
การเรียนรู้การเรียนรู้จากการปฏิบัติ เป็นกระบวนการท่ีเน้นการต้ังค าถาม แลกเปล่ียน

ข้อคิดเห็น ระดมสมองของสมาชิกกลุ่ม เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีหลากหลายสะท้อนส่ิงท่ีเกิดขึ้น สามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติจริงได้ ด าเนินการผ่านการประชุมสมาชิกกลุ่มท่ีได้ก าหนดไว้อย่างเป็นระบบ จ านวน 
3 ครั้ง มีรายละเอียด ดังนี้ 

การประชุมครั้งท่ี 1 วันท่ี 29 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมช้ัน 2 อาคารเพชร วิทยาลัย
เทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ เป็นการปฐมนิเทศเกี่ยวกับการเรียนรู้จากการปฏิบัติ แนะน า
องค์ประกอบ ขั้นตอน ตัวแบบตามหลักทฤษฎี และให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันหาสาเหตุของปัญหาท่ี
เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของวิทยาลัย เมื่อได้ข้อสรุปสาเหตุของปัญหาร่วมกัน
จากนั้นจึงให้สมาชิกกลุ่มได้กลับไปคิดหาแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในมุมมองความรับผิดชอบ
ต่อภาระงานของตน 

การประชุมครั้งท่ี 2 วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมช้ัน 2 อาคารเพชร วิทยาลัย
เทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ เป็นการประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ และระบุข้ันตอนรายละเอียดวิธีการเพื่อแก้ไขปัญหา โดยพิจารณาแนวทางการแก้ไข
จากสาเหตุหลัก 3 ปัจจัย ได้แก่ ด้านนักเรียน ด้านครูผู้สอน และด้านสถานศึกษา เมื่อสมาชิกกลุ่มมีมติ
แนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน จึงให้สมาชิกกลุ่มและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องน าแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติ
ใช้จริงในการท างาน  

การประชุมครั้งท่ี 3 วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมช้ัน 2 อาคารเพชร วิทยาลัย
เทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ เป็นการประชุมเพื่อรายงานผลการปฏิบัติ และให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงแก้ไขแนวทางท่ีได้ปฏิบัติ รวมถึงข้อเสนอแนะท่ีควรพัฒนาต่อไปในอนาคต  

นอกจากนี้ผู้วิจัยได้มีการประชุมร่วมกับผู้ท่ีได้รับผลกระทบ คือตัวแทนนักเรียน เพื่อรับทราบ
ปัญหาและสาเหตุของปัญหาจากการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยได้ด าเนินการประชุมแยก
สมาชิกกลุ่มการเรียนรู้ ท้ังนี้ข้อมูลท่ีได้จากตัวแทนนักเรียน ผู้วิจัยได้น าไปเป็นข้อมูลให้สมาชิกกลุ่ม
การเรียนรู้ได้ทราบด้วย ซึ่งการประชุมตัวแทนนักเรียนผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ได้ด าเนินการประชุมวันท่ี 
28 ตุลาคม 2564 เพื่อแลกเปล่ียน ระดมความคิดเห็นรับฟังปัญหา และสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดขึ้นจาก
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

การน าแนวทางการแก้ไขปัญหาไปปฏิบัติเรียนรู้ร่วมกัน 
ผู้วิจัยได้ให้สมาชิกกลุ่มทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาจากการจัด  

การเรียนการสอนออนไลน์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ และน าแนวทางดังกล่าวไป
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ปฏิบัติ ทดลองแก้ไขปัญหาจริงท่ีเกิดขึ้น ในลักษณะการกระท ากับการเรียนรู้ควบคู่กัน โดยการก าหนด
แนวทางแก้ไขปัญหาจะก าหนดจากสาเหตุปัจจัย 3 ด้านท่ี คือ ด้านนักเรียน ด้านครูผู้สอน และด้าน
สถานศึกษา สมาชิกต้องแจ้งความคืบหน้าในการปฏิบัติ และเรียนรู้ร่วมกันจากผลของการปฏิบัตินั้น  

การสรุป อภิปราย และรายงานผล 
สมาชิกน าผลท่ีได้จากแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มาประชุม

เพื่อสรุปผล อภิปรายผลร่วมกัน ให้ข้อเสนอแนะ แนวทางเพื่อแก้ไขปัญหา หรือต่อยอดกระบวนการ 
พร้อมการจัดท ารายงาน รับการประเมินผลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
ผลการศึกษา 

 
จากการประชุมสมาชิกกลุ่มครั้งท่ี 1 และการประชุมนักเรียนผู้ได้รับผลกระทบเพื่อสอบถาม

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุราษฎร์พาณิชยการ ผู้วิจัยได้สรุปประเด็นความคิดเห็นออกเป็น 3 ปัจจัยสาเหตุของปัญหา ได้แก่ 
ปัจจัยด้านนักเรียน ปัจจัยด้านครู และปัจจัยด้านสถานศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 

1) สาเหตุของปัญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ : ปัจจัยด้านนักเรียน ได้แก่ 
 (1) นักเรียนขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์ – สัญญาณอินเตอร์เน็ต  
 (2) นักเรียนมีภาระงานในครอบครัว และต้องท างานหารายได้ 
 (3) สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออ านวย  
 (4) สุขภาพกาย และสุขภาพใจถดถอย 
 (5) พฤติกรรมส่วนตัวของนักเรียนก่อให้เกิดปัญหา 
2) สาเหตุของปัญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ : ปัจจัยด้านครู 
 (1) ครูมอบหมายภาระงานการบ้านไม่เหมาะสม 
 (2) ครูไม่วางแผนและไม่เตรียมการสอน 
 (3) ครูขาดเทคนิคการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
 (4) ครูขาดความพร้อมในการใช้ส่ือและเทคโนโลยี 
 (5) อุปกรณ์การสอนของครูไม่ทันสมัย 
 (6) ครูไม่เห็นอกเห็นใจ ไม่ยืดหยุ่น  
 (7) ขาดการประสานงานระหว่างครูผู้สอน 
 (8) ครูไม่ได้รับการอบรม พัฒนาความรู้ ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลใหม่ ๆ 
 (9) ครูออกแบบการวัดและประเมินผลไม่เหมาะสม 
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 (10) ความเครียดของครูผู้สอน และพฤติกรรมส่วนตัวอื่น 
3)  สาเหตุของปัญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ : ปัจจัยด้านสถานศึกษา 
 (1) วิทยาลัยฯขาดความพร้อมทางกายภาพในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
 (2) วิทยาลัยฯขาดกระบวนการนิเทศติดตามการสอนออนไลน์ของครูผู้สอน 
 (3) ระบบการจัดการเรียนการสอนไม่ชัดเจน 
 (4) การจัดตารางเรียนไม่เหมาะสมกับการเรียนออนไลน์ 
 (5) การท ากิจกรรมโฮมรูมบ่อยเกินไป 
จากสาเหตุของปัญหาที่ได้จากการประชุมกลุ่มตัวแทนนักเรียนผู้ที่ได้รับผลกระทบ และ

การประชุมสมาชิกกลุ่มกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ครั้งท่ี 1 ผู้วิจัยจึงได้สาเหตุของปัญหารวม 
20 สาเหตุ จัดกลุ่มได้เป็น 3 ปัจจัยในด้านนักเรียน 5 สาเหตุ ปัจจัยในด้านครู 10 สาเหตุ และปัจจัย
ด้านสถานศึกษา 5 สาเหตุ สามารถแสดงโดยใช้แผนผังก้างปลาเพื่อให้เห็นสาเหตุของปัญหาได้ดังภาพ
ท่ี 1 

 
ภาพที่ 1  แผนผังก้างปลาแสดงผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Root Cause Analysis) 
 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการประชุมสมาชิกกลุ่มครั้งท่ี 2 เพื่อแจ้งข้อสรุปสาเหตุของปัญหา และให้
สมาชิกกลุ่มทุกคนร่วมกันระดมความคิด แสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไข้ปัญหาตามสาเหตุ
ต่างๆ และให้ท่ีประชุมถกเถียงลงความเห็นเป็นมติของกลุ่มเพื่อก าหนดวิธีการแก้ไขปัญหาการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ มีรายละเอียดดังนี้ 
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ปฏิบัติ ทดลองแก้ไขปัญหาจริงท่ีเกิดขึ้น ในลักษณะการกระท ากับการเรียนรู้ควบคู่กัน โดยการก าหนด
แนวทางแก้ไขปัญหาจะก าหนดจากสาเหตุปัจจัย 3 ด้านท่ี คือ ด้านนักเรียน ด้านครูผู้สอน และด้าน
สถานศึกษา สมาชิกต้องแจ้งความคืบหน้าในการปฏิบัติ และเรียนรู้ร่วมกันจากผลของการปฏิบัตินั้น  

การสรุป อภิปราย และรายงานผล 
สมาชิกน าผลท่ีได้จากแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มาประชุม

เพื่อสรุปผล อภิปรายผลร่วมกัน ให้ข้อเสนอแนะ แนวทางเพื่อแก้ไขปัญหา หรือต่อยอดกระบวนการ 
พร้อมการจัดท ารายงาน รับการประเมินผลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
ผลการศึกษา 

 
จากการประชุมสมาชิกกลุ่มครั้งท่ี 1 และการประชุมนักเรียนผู้ได้รับผลกระทบเพื่อสอบถาม

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุราษฎร์พาณิชยการ ผู้วิจัยได้สรุปประเด็นความคิดเห็นออกเป็น 3 ปัจจัยสาเหตุของปัญหา ได้แก่ 
ปัจจัยด้านนักเรียน ปัจจัยด้านครู และปัจจัยด้านสถานศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 

1) สาเหตุของปัญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ : ปัจจัยด้านนักเรียน ได้แก่ 
 (1) นักเรียนขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์ – สัญญาณอินเตอร์เน็ต  
 (2) นักเรียนมีภาระงานในครอบครัว และต้องท างานหารายได้ 
 (3) สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออ านวย  
 (4) สุขภาพกาย และสุขภาพใจถดถอย 
 (5) พฤติกรรมส่วนตัวของนักเรียนก่อให้เกิดปัญหา 
2) สาเหตุของปัญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ : ปัจจัยด้านครู 
 (1) ครูมอบหมายภาระงานการบ้านไม่เหมาะสม 
 (2) ครูไม่วางแผนและไม่เตรียมการสอน 
 (3) ครูขาดเทคนิคการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
 (4) ครูขาดความพร้อมในการใช้ส่ือและเทคโนโลยี 
 (5) อุปกรณ์การสอนของครูไม่ทันสมัย 
 (6) ครูไม่เห็นอกเห็นใจ ไม่ยืดหยุ่น  
 (7) ขาดการประสานงานระหว่างครูผู้สอน 
 (8) ครูไม่ได้รับการอบรม พัฒนาความรู้ ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลใหม่ ๆ 
 (9) ครูออกแบบการวัดและประเมินผลไม่เหมาะสม 
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 (10) ความเครียดของครูผู้สอน และพฤติกรรมส่วนตัวอื่น 
3)  สาเหตุของปัญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ : ปัจจัยด้านสถานศึกษา 
 (1) วิทยาลัยฯขาดความพร้อมทางกายภาพในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
 (2) วิทยาลัยฯขาดกระบวนการนิเทศติดตามการสอนออนไลน์ของครูผู้สอน 
 (3) ระบบการจัดการเรียนการสอนไม่ชัดเจน 
 (4) การจัดตารางเรียนไม่เหมาะสมกับการเรียนออนไลน์ 
 (5) การท ากิจกรรมโฮมรูมบ่อยเกินไป 
จากสาเหตุของปัญหาที่ได้จากการประชุมกลุ่มตัวแทนนักเรียนผู้ที่ได้รับผลกระทบ และ

การประชุมสมาชิกกลุ่มกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ครั้งท่ี 1 ผู้วิจัยจึงได้สาเหตุของปัญหารวม 
20 สาเหตุ จัดกลุ่มได้เป็น 3 ปัจจัยในด้านนักเรียน 5 สาเหตุ ปัจจัยในด้านครู 10 สาเหตุ และปัจจัย
ด้านสถานศึกษา 5 สาเหตุ สามารถแสดงโดยใช้แผนผังก้างปลาเพื่อให้เห็นสาเหตุของปัญหาได้ดังภาพ
ท่ี 1 

 
ภาพที่ 1  แผนผังก้างปลาแสดงผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Root Cause Analysis) 
 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการประชุมสมาชิกกลุ่มครั้งท่ี 2 เพื่อแจ้งข้อสรุปสาเหตุของปัญหา และให้
สมาชิกกลุ่มทุกคนร่วมกันระดมความคิด แสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไข้ปัญหาตามสาเหตุ
ต่างๆ และให้ท่ีประชุมถกเถียงลงความเห็นเป็นมติของกลุ่มเพื่อก าหนดวิธีการแก้ไขปัญหาการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ มีรายละเอียดดังนี้ 
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1) แนวทางแก้ไขปัญหาจากสาเหตุปัจจัยด้านนักเรียน ได้แก่ 
 (1) จัดการเรียนการสอนแบบ Ondemand ควบคู่กับแบบ Online โดยให้ครูผู้สอน

บันทึกคลิปวีดีโอการสอน เพื่อให้นักเรียนติดตามการเรียนย้อนหลังได้ 
 (2) ปรับเปล่ียนการวัดประเมินผลตามสภาพข้อจ ากัดของนักเรียน 
 (3) ครูผู้สอนลดการส่ังภาระงาน การบ้านหรือกิจกรรมท่ีมากเกินความเหมาะสม 
 (4) ครูผู้สอนปรับเปล่ียนรูปแบบการสอน ใช้ส่ือ และเทคนิคการสอนท่ีน่าสนใจ  
 (5) ครูผู้สอนบันทึกหลังการสอนทุกวัน เพื่อแจ้งจ านวนนักเรียนเข้าเรียนในแต่ละวัน 
 (6) ครูท่ีปรึกษาติดตามนักเรียนผ่านผู้ปกครอง โดยใช้กลุ่มไลน์ประจ าห้องเรียน 
2) แนวทางแก้ไขปัญหาจากสาเหตุปัจจัยด้านครูผู้สอน ได้แก่ 
 (1) ให้มีการบูรณาการภาระงานการบ้านระหว่างวิชาต่าง ๆ 
 (2) ส ารวจแผนการมอบหมายภาระงานการบ้านของครูผู้สอนในแต่ละห้องเรียน และให้

มีการประสานงานระหว่างครูผู้สอนในช้ันเรียนนั้น เพื่อลดภาระงานท่ีมากเกินความจ าเป็น 
 (3) ให้มีการนิเทศการสอน โดยคณะกรรมการนิเทศการสอนของวิทยาลัยฯเพื่อติดตาม 

ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพการสอนของครู 
 (4) จัดอบรมครูผู้สอน เรื่องเทคนิคการสอนออนไลน์ เทคนิคการท าส่ือการสอน ระบบ

เทคโนโลยี การประเมินผลออนไลน์และจิตวิทยาการสอนเป็นต้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนของครู และเพิ่มความเข้าใจด้านจิตวิทยาของนักเรียน 

 (5) จัดต้ังกลุ่มไลน์ส าหรับครูผู้สอนเพื่อส่ือสารข้อมูลการสอนในแต่ละวัน 
 (6) ก าหนดให้สาขาวิชา และหมวดวิชามีการประชุมเพื่อติดตาม ช่วยเหลือ ภายในกลุ่ม

งานเป็นประจ าทุกเดือน 
 (7) จัดซื้ออุปกรณ์การสอนเพิ่มเติม หรือให้ครูท่ีขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์ยืมอุปกรณ์ 

ครุภัณฑ์การสอนเพื่อใช้งาน 
 (8) จัดกิจกรรมเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ ลดความเครียดในการท างาน เพิ่มกระบวนการ

ท างานเป็นทีม ในรูปแบบการอบรมหรือโครงการ 
3) แนวทางแก้ไขปัญหาจากสาเหตุปัจจัยด้านสถานศึกษา ได้แก่ 
 (1) ปรับปรุง พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และอาคารสถานท่ี

ให้เหมาะสมกับการสอนออนไลน์ 
 (2) จัดหาอุปกรณ์ ครุภัณฑ์หรือโปรแกรมท่ีทันสมัยให้บริการกับครูผู้สอน 
 (3) ให้มีการนิเทศการสอน โดยคณะกรรมการนิเทศการสอนของวิทยาลัยฯเพื่อติดตาม 

ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพการสอนของครู 
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 (4) ก าหนดให้สาขาวิชา และหมวดวิชามีการประชุมเพื่อติดตาม ช่วยเหลือ ภายในกลุ่ม
งานเป็นประจ าทุกเดือน 

 (5) ก าหนดระเบียบปฏิบัติ หรือแนวทางการปฏิบัติการสอนออนไลน์ในเชิงนโยบาย  ให้
ครูผู้สอนได้ทราบตรงกัน 

ในการประชุมกลุ่มครั้งท่ี 3 ผู้วิจัยได้สรุปการน าแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีสมาชิกน าเสนอไป
ปฏิบัติใช้จริงในวิทยาลัยฯ ว่ามีแนวทางการแก้ไขปัญหาใดบ้างท่ีได้ด าเนินการแล้ว และมีแนวทางใดท่ี
ยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการด าเนินการ และให้สมาชิกร่วมกันอภิปราย ให้ข้อมูลป้อนกลับในมุมมองของ
ผู้ปฏิบัติงาน มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 

1)  ผลการแก้ไขปัญหาตามสาเหตุท่ีเกิดจากปัจจัยด้านผู้เรียน 
 การจัดการเรียนการสอนแบบ Online ผสมกับแบบ Ondemand ท่ีวิทยาลัยฯก าหนดให้

ครูผู้สอนบันทึกคลิปวีดีโอในการสอนแต่ละครั้ง และอัพโหลดลงผ่าน Youtube หรือ Google 
Classroom ช่วยให้นักเรียนติดตามบทเรียนย้อนหลังได้มาก โดยเฉพาะนักเรียนท่ีขาดความพร้อม
ด้านอุปกรณ์ สัญญาณอินเตอร์เน็ต หรือจ าเป็นต้องท างานไปด้วยขณะเรียน แต่ทั้งนี้มีปัญหาใน
การด าเนินการบางส่วน คือ ต้องให้ครูผู้สอนของวิทยาลัยฯทุกรายวิชาด าเนินการไปด้วยกัน วิทยาลัยฯ
ควรใช้มาตรการในการนิเทศการสอนควบคู่กันเพื่อติดตามตรวจสอบแก้ไขปัญหาของครูผู้สอนด้วย  

 ส าหรับการแก้ไขภาระงานการบ้านของนักเรียนท่ีมากเกินไป ครูผู้สอนส่วนใหญ่ได้
ด าเนินการปรับลดการบ้าน ให้เป็นไปตามแผนการมอบหมายงานท่ีได้แจ้งต่อฝ่ายวิชาการของวิทยาลัย
ฯ แต่ในระยะยาวท้ังการมอบหมายงาน และการประเมินผลรายวิชา ทางฝ่ายวิชาการและกรรมการ
นิเทศการสอนท่ีจะจัดต้ังขึ้นต้องด าเนินการติดตามต่อเนื่องเช่นกัน และแนวทางการแก้ไขในด้าน
พฤติกรรมผู้เรียน ซึ่งครูท่ีปรึกษา ครูผู้สอน และผู้ปกครอง ได้มีการแลกเปล่ียนข้อมูลการเข้าเรียน
ประจ าวันของนักเรียนผ่านไลน์กลุ่ม และผ่านแบบติดตามการสอนประจ าวัน ถือว่าได้ผลส าเร็จดี 
เนื่องจากสมาชิกกลุ่มได้สังเกตว่า ในภาคเรียนนี้นักเรียนส่วนใหญ่เข้าเรียนออนไลน์มากขึ้นกว่าภาค
เรียนท่ีแล้ว ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการติดตามมากขึ้น และครูท่ีปรึกษาประจ าช้ันได้พยายาม
ประสานงานผ่านไลน์กลุ่มอย่างสม่ าเสมอ  

2) ผลการแก้ไขปัญหาตามสาเหตุท่ีเกิดจากปัจจัยด้านครูผู้สอน 
 แนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องการมอบหมายภาระงานท่ีมากเกินไปของครูผู้สอน โดยให้

ครูทุกคน ทุกรายวิชาได้แจ้งแผนการมอบหมายชิ้นงานในรายวิชาของตนให้แก่ฝ่ายวิชาการทราบ 
ท าให้สามารถควบคุมกรอบจ านวนช้ินงานของนักเรียนในแต่ละห้องเรียนได้ ในส่วนของการแก้ไข
ปัญหาเชิงนโยบายเกี่ยวกับความชัดเจนของวิทยาลัยฯในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งได้
ด าเนินการโดยออกแนวทางปฏิบัติการสอนออนไลน์ประจ าภาคเรียนนั้น ในแนวทางปฏิบัติดังกล่าว 
มีข้อก าหนดอยู่หลายประเด็น บางประเด็นเป็นข้อปฏิบัติเพื่อเน้นย้ า บางประเด็นเป็นข้อปฏิบัติใหม่
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1) แนวทางแก้ไขปัญหาจากสาเหตุปัจจัยด้านนักเรียน ได้แก่ 
 (1) จัดการเรียนการสอนแบบ Ondemand ควบคู่กับแบบ Online โดยให้ครูผู้สอน

บันทึกคลิปวีดีโอการสอน เพื่อให้นักเรียนติดตามการเรียนย้อนหลังได้ 
 (2) ปรับเปล่ียนการวัดประเมินผลตามสภาพข้อจ ากัดของนักเรียน 
 (3) ครูผู้สอนลดการส่ังภาระงาน การบ้านหรือกิจกรรมท่ีมากเกินความเหมาะสม 
 (4) ครูผู้สอนปรับเปล่ียนรูปแบบการสอน ใช้ส่ือ และเทคนิคการสอนท่ีน่าสนใจ  
 (5) ครูผู้สอนบันทึกหลังการสอนทุกวัน เพื่อแจ้งจ านวนนักเรียนเข้าเรียนในแต่ละวัน 
 (6) ครูท่ีปรึกษาติดตามนักเรียนผ่านผู้ปกครอง โดยใช้กลุ่มไลน์ประจ าห้องเรียน 
2) แนวทางแก้ไขปัญหาจากสาเหตุปัจจัยด้านครูผู้สอน ได้แก่ 
 (1) ให้มีการบูรณาการภาระงานการบ้านระหว่างวิชาต่าง ๆ 
 (2) ส ารวจแผนการมอบหมายภาระงานการบ้านของครูผู้สอนในแต่ละห้องเรียน และให้

มีการประสานงานระหว่างครูผู้สอนในช้ันเรียนนั้น เพื่อลดภาระงานท่ีมากเกินความจ าเป็น 
 (3) ให้มีการนิเทศการสอน โดยคณะกรรมการนิเทศการสอนของวิทยาลัยฯเพื่อติดตาม 

ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพการสอนของครู 
 (4) จัดอบรมครูผู้สอน เรื่องเทคนิคการสอนออนไลน์ เทคนิคการท าส่ือการสอน ระบบ

เทคโนโลยี การประเมินผลออนไลน์และจิตวิทยาการสอนเป็นต้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนของครู และเพิ่มความเข้าใจด้านจิตวิทยาของนักเรียน 

 (5) จัดต้ังกลุ่มไลน์ส าหรับครูผู้สอนเพื่อส่ือสารข้อมูลการสอนในแต่ละวัน 
 (6) ก าหนดให้สาขาวิชา และหมวดวิชามีการประชุมเพื่อติดตาม ช่วยเหลือ ภายในกลุ่ม

งานเป็นประจ าทุกเดือน 
 (7) จัดซื้ออุปกรณ์การสอนเพิ่มเติม หรือให้ครูท่ีขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์ยืมอุปกรณ์ 

ครุภัณฑ์การสอนเพื่อใช้งาน 
 (8) จัดกิจกรรมเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ ลดความเครียดในการท างาน เพิ่มกระบวนการ

ท างานเป็นทีม ในรูปแบบการอบรมหรือโครงการ 
3) แนวทางแก้ไขปัญหาจากสาเหตุปัจจัยด้านสถานศึกษา ได้แก่ 
 (1) ปรับปรุง พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และอาคารสถานท่ี

ให้เหมาะสมกับการสอนออนไลน์ 
 (2) จัดหาอุปกรณ์ ครุภัณฑ์หรือโปรแกรมท่ีทันสมัยให้บริการกับครูผู้สอน 
 (3) ให้มีการนิเทศการสอน โดยคณะกรรมการนิเทศการสอนของวิทยาลัยฯเพื่อติดตาม 

ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพการสอนของครู 
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 (4) ก าหนดให้สาขาวิชา และหมวดวิชามีการประชุมเพื่อติดตาม ช่วยเหลือ ภายในกลุ่ม
งานเป็นประจ าทุกเดือน 

 (5) ก าหนดระเบียบปฏิบัติ หรือแนวทางการปฏิบัติการสอนออนไลน์ในเชิงนโยบาย  ให้
ครูผู้สอนได้ทราบตรงกัน 

ในการประชุมกลุ่มครั้งท่ี 3 ผู้วิจัยได้สรุปการน าแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีสมาชิกน าเสนอไป
ปฏิบัติใช้จริงในวิทยาลัยฯ ว่ามีแนวทางการแก้ไขปัญหาใดบ้างท่ีได้ด าเนินการแล้ว และมีแนวทางใดท่ี
ยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการด าเนินการ และให้สมาชิกร่วมกันอภิปราย ให้ข้อมูลป้อนกลับในมุมมองของ
ผู้ปฏิบัติงาน มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 

1)  ผลการแก้ไขปัญหาตามสาเหตุท่ีเกิดจากปัจจัยด้านผู้เรียน 
 การจัดการเรียนการสอนแบบ Online ผสมกับแบบ Ondemand ท่ีวิทยาลัยฯก าหนดให้

ครูผู้สอนบันทึกคลิปวีดีโอในการสอนแต่ละครั้ง และอัพโหลดลงผ่าน Youtube หรือ Google 
Classroom ช่วยให้นักเรียนติดตามบทเรียนย้อนหลังได้มาก โดยเฉพาะนักเรียนท่ีขาดความพร้อม
ด้านอุปกรณ์ สัญญาณอินเตอร์เน็ต หรือจ าเป็นต้องท างานไปด้วยขณะเรียน แต่ทั้งนี้มีปัญหาใน
การด าเนินการบางส่วน คือ ต้องให้ครูผู้สอนของวิทยาลัยฯทุกรายวิชาด าเนินการไปด้วยกัน วิทยาลัยฯ
ควรใช้มาตรการในการนิเทศการสอนควบคู่กันเพื่อติดตามตรวจสอบแก้ไขปัญหาของครูผู้สอนด้วย  

 ส าหรับการแก้ไขภาระงานการบ้านของนักเรียนท่ีมากเกินไป ครูผู้สอนส่วนใหญ่ได้
ด าเนินการปรับลดการบ้าน ให้เป็นไปตามแผนการมอบหมายงานท่ีได้แจ้งต่อฝ่ายวิชาการของวิทยาลัย
ฯ แต่ในระยะยาวท้ังการมอบหมายงาน และการประเมินผลรายวิชา ทางฝ่ายวิชาการและกรรมการ
นิเทศการสอนท่ีจะจัดต้ังขึ้นต้องด าเนินการติดตามต่อเนื่องเช่นกัน และแนวทางการแก้ไขในด้าน
พฤติกรรมผู้เรียน ซึ่งครูท่ีปรึกษา ครูผู้สอน และผู้ปกครอง ได้มีการแลกเปล่ียนข้อมูลการเข้าเรียน
ประจ าวันของนักเรียนผ่านไลน์กลุ่ม และผ่านแบบติดตามการสอนประจ าวัน ถือว่าได้ผลส าเร็จดี 
เนื่องจากสมาชิกกลุ่มได้สังเกตว่า ในภาคเรียนนี้นักเรียนส่วนใหญ่เข้าเรียนออนไลน์มากขึ้นกว่าภาค
เรียนท่ีแล้ว ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการติดตามมากขึ้น และครูท่ีปรึกษาประจ าช้ันได้พยายาม
ประสานงานผ่านไลน์กลุ่มอย่างสม่ าเสมอ  

2) ผลการแก้ไขปัญหาตามสาเหตุท่ีเกิดจากปัจจัยด้านครูผู้สอน 
 แนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องการมอบหมายภาระงานท่ีมากเกินไปของครูผู้สอน โดยให้

ครูทุกคน ทุกรายวิชาได้แจ้งแผนการมอบหมายชิ้นงานในรายวิชาของตนให้แก่ฝ่ายวิชาการทราบ 
ท าให้สามารถควบคุมกรอบจ านวนช้ินงานของนักเรียนในแต่ละห้องเรียนได้ ในส่วนของการแก้ไข
ปัญหาเชิงนโยบายเกี่ยวกับความชัดเจนของวิทยาลัยฯในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งได้
ด าเนินการโดยออกแนวทางปฏิบัติการสอนออนไลน์ประจ าภาคเรียนนั้น ในแนวทางปฏิบัติดังกล่าว 
มีข้อก าหนดอยู่หลายประเด็น บางประเด็นเป็นข้อปฏิบัติเพื่อเน้นย้ า บางประเด็นเป็นข้อปฏิบัติใหม่
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ท่ีเพิ่งก าหนดขึ้น จึงควรใช้กลไกของการนิเทศการสอน หรือกลไกการดูแลภายในสาขาวิชาในการติดตาม
การด าเนินการตามแนวปฏิบัตินี้  

ท้ังนี้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาท่ียังไม่ได้ด าเนินการให้ชัดเจน ได้แก่ การอบรม
ครูผู้สอน การจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ และการจัดซื้ออุปกรณ์ คุรุภัณฑ์ท่ีทันสมัยให้แก่ครูผู้สอนนั้น 
หากจะด าเนินการเต็มรูปแบบอาจต้องด าเนินการในช่วงปิดภาคเรียน หรืออาจใช้วิธีการจัดอบรม
กลุ่มย่อยในบางวันท่ีครูส่วนใหญ่ไม่มีคาบสอนได้ และการสอนออนไลน์ในภาคเรียนนี้ครูผู้สอนปรับตัว
ได้มากขึ้น มีการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ เทคโนโลยีมากขึ้น อาจชะลอการจัดซื้อคุรุภัณฑ์บางชนิดได้ 
แต่อุปกรณ์บางส่วนยังมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อ วิทยาลัยฯต้องพิจารณาตามความเหมาะสมของ
งบประมาณอีกครั้ง 

3)  ผลการแก้ไขปัญหาตามสาเหตุท่ีเกิดจากปัจจัยด้านสถานศึกษา 
 การแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากความพร้อมทางกายภาพของวิทยาลัยฯ โดยเฉพาะสัญญาณ

อินเตอร์เน็ต ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ เนื่องจากเมื่อด าเนินการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ในสถานการณ์จริง ปรากฏผลว่า สัญญาณขาดหายเป็นระยะ และหากเช่ือมต่อสัญญาณ
พร้อมกับครูผู้สอนคนอื่นๆ จะไม่สามารถใช้งานได้อย่างเสถียร ครูผู้สอนจึงแก้ไขด้วยการใช้สัญญาณ
อินเตอร์เน็ตส่วนตัวจากโทรศัพท์มือถือของตนเองในการจัดการเรียนการสอน  

 แนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนตารางเรียนให้มีความเหมาะสมกับ
การเรียนออนไลน์ สมาชิกกลุ่มได้ให้ความคิดเห็น และผลสะท้อนกลับว่า นักเรียนส่วนใหญ่พึงพอใจ
มาก การปรับตารางเรียนในคาบท่ี 1 ส่งผลให้นักเรียนเข้าเรียนทันในคาบแรกมากขึ้น ครูผู้สอนมีเวลา
ในการเตรียมตัวสอนมากขึ้นด้วย และระยะเวลาเรียนท่ีปรับลดเหลือคาบละ 40 นาที ก็เป็นเวลา
ท่ีเหมาะสม นักเรียนและครูไม่เหนื่อยล้าจากการสอนจนเกินไป  

 ส าหรับกิจกรรมโฮมรูมท่ีสมาชิกกลุ่มได้เสนอให้ปรับลดความถี่ของกิจกรรมลง เมื่อได้น า
แนวทางแก้ไขคือ ปรับลดกิจกรรมโฮมรูมให้เหลือ ด าเนินกิจกรรมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ผลการด าเนินการ
พบว่า ครูท่ีปรึกษาได้ด าเนินกิจกรรมตามแนวทางท่ีก าหนดครบถ้วนทุกคน และพบว่านักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมโฮมรูมมากขึ้นกว่าภาคเรียนท่ีแล้ว ท้ังนี้ในบางห้องเรียนกิจกรรมโฮมรูมมีนักเรียนเข้าร่วม
ครบถ้วนทุกคนอีกด้วย  

 
สรุปผลการศึกษา 

 
จากกระบวนการประชุมสมาชิกกลุ่มการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาการจัด  

การเรียนการสอนออนไลน์ ครั้งท่ี 1 สมาชิกกลุ่มได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อหาสาเหตุของปัญหา
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การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งเป็นการตอบค าถามการวิจัย ข้อท่ี 1 ว่าการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการมีปัญหาอะไรบ้าง สรุปผลการศึกษาพบสาเหตุ
ของปัญหาแยกออกเป็น 3 ปัจจัยหลัก 20 สาเหตุย่อย และจากการประชุมสมาชิกกลุ่ม ครั้งท่ี 2  
สมาชิกกลุ่มได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ ซึ่งเป็นการตอบค าถามการวิจัย ข้อที่ 2 ว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการควรมี
แนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างไร 

ท้ังนี้สาเหตุของปัญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ท่ีสมาชิกกลุ่มให้ความเห็นเป็น
จ านวนมากท่ีสุดถึง 10 สาเหตุ คือ สาเหตุปัญหาจากปัจจัยด้านครูผู้สอน ซึ่งในการจัดการศึกษาไม่ว่า
รูปแบบใดก็ตามนอกจากระบบการจัดการของสถานศึกษาแล้ว ครูผู้สอนถือว่าเป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุด
ท่ีจะสร้างผู้เรียนท่ีมีคุณภาพให้จบจากสถานศึกษาได้ การแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากครูผู้สอนนั้น มีแนวทาง
หลักท่ีสมาชิกกลุ่มเสนอขึ้นมาใน 2 ลักษณะคือ การติดตามดูแลการสอนโดยใช้กระบวนการนิเทศ
การสอน และการพัฒนาความสามารถของครูโดยใช้กระบวนการอบรม พัฒนาบุคลากร  
  

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษา 
 

จากการสรุปผลการประชุมกลุ่มการเรียนรู้ในครั้งท่ี 3 สมาชิกกลุ่มได้ให้ข้อเสนอแนะและ
ข้อคิดเห็นต่อการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

1)  รูปแบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติคล้ายกระบวนการท างานโดยท่ัวไปของวิทยาลัยฯท่ีมี
การปรึกษา หารือ ประชุมระดมความคิดเห็น แต่ใช้กระบวนการท่ีแน่นอน ก าหนดล าดับข้ันเพื่อแก้ไข
ปัญหา ทดลองปฏิบัติ และการติดตามผล 

2)  การน าการเรียนรู้จากการปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ควรให้ความส าคัญกับการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานให้มาก ไม่เช่นนั้นแล้วการประชุมระดมความคิดเห็นจะเป็นเพียงความคิดเห็นในเชิง
นามธรรมเท่านั้น 

3)  วิทยาลัยฯควรน าการเรียนรู้จากการปฏิบัติไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็นอื่น ๆ 
ด้วย เช่น การแนะแนวเพิ่มจ านวนผู้เรียน การจัดการงบประมาณของวิทยาลัยฯ หรือการควบคุม
คุณภาพการสอน เป็นต้น 
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ท่ีเพิ่งก าหนดขึ้น จึงควรใช้กลไกของการนิเทศการสอน หรือกลไกการดูแลภายในสาขาวิชาในการติดตาม
การด าเนินการตามแนวปฏิบัตินี้  

ท้ังนี้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาท่ียังไม่ได้ด าเนินการให้ชัดเจน ได้แก่ การอบรม
ครูผู้สอน การจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ และการจัดซื้ออุปกรณ์ คุรุภัณฑ์ท่ีทันสมัยให้แก่ครูผู้สอนนั้น 
หากจะด าเนินการเต็มรูปแบบอาจต้องด าเนินการในช่วงปิดภาคเรียน หรืออาจใช้วิธีการจัดอบรม
กลุ่มย่อยในบางวันท่ีครูส่วนใหญ่ไม่มีคาบสอนได้ และการสอนออนไลน์ในภาคเรียนนี้ครูผู้สอนปรับตัว
ได้มากขึ้น มีการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ เทคโนโลยีมากขึ้น อาจชะลอการจัดซื้อคุรุภัณฑ์บางชนิดได้ 
แต่อุปกรณ์บางส่วนยังมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อ วิทยาลัยฯต้องพิจารณาตามความเหมาะสมของ
งบประมาณอีกครั้ง 

3)  ผลการแก้ไขปัญหาตามสาเหตุท่ีเกิดจากปัจจัยด้านสถานศึกษา 
 การแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากความพร้อมทางกายภาพของวิทยาลัยฯ โดยเฉพาะสัญญาณ

อินเตอร์เน็ต ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ เนื่องจากเมื่อด าเนินการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ในสถานการณ์จริง ปรากฏผลว่า สัญญาณขาดหายเป็นระยะ และหากเช่ือมต่อสัญญาณ
พร้อมกับครูผู้สอนคนอื่นๆ จะไม่สามารถใช้งานได้อย่างเสถียร ครูผู้สอนจึงแก้ไขด้วยการใช้สัญญาณ
อินเตอร์เน็ตส่วนตัวจากโทรศัพท์มือถือของตนเองในการจัดการเรียนการสอน  

 แนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนตารางเรียนให้มีความเหมาะสมกับ
การเรียนออนไลน์ สมาชิกกลุ่มได้ให้ความคิดเห็น และผลสะท้อนกลับว่า นักเรียนส่วนใหญ่พึงพอใจ
มาก การปรับตารางเรียนในคาบท่ี 1 ส่งผลให้นักเรียนเข้าเรียนทันในคาบแรกมากขึ้น ครูผู้สอนมีเวลา
ในการเตรียมตัวสอนมากขึ้นด้วย และระยะเวลาเรียนท่ีปรับลดเหลือคาบละ 40 นาที ก็เป็นเวลา
ท่ีเหมาะสม นักเรียนและครูไม่เหนื่อยล้าจากการสอนจนเกินไป  

 ส าหรับกิจกรรมโฮมรูมท่ีสมาชิกกลุ่มได้เสนอให้ปรับลดความถี่ของกิจกรรมลง เมื่อได้น า
แนวทางแก้ไขคือ ปรับลดกิจกรรมโฮมรูมให้เหลือ ด าเนินกิจกรรมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ผลการด าเนินการ
พบว่า ครูท่ีปรึกษาได้ด าเนินกิจกรรมตามแนวทางท่ีก าหนดครบถ้วนทุกคน และพบว่านักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมโฮมรูมมากขึ้นกว่าภาคเรียนท่ีแล้ว ท้ังนี้ในบางห้องเรียนกิจกรรมโฮมรูมมีนักเรียนเข้าร่วม
ครบถ้วนทุกคนอีกด้วย  

 
สรุปผลการศึกษา 

 
จากกระบวนการประชุมสมาชิกกลุ่มการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาการจัด  

การเรียนการสอนออนไลน์ ครั้งท่ี 1 สมาชิกกลุ่มได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อหาสาเหตุของปัญหา

439 
 

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งเป็นการตอบค าถามการวิจัย ข้อท่ี 1 ว่าการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการมีปัญหาอะไรบ้าง สรุปผลการศึกษาพบสาเหตุ
ของปัญหาแยกออกเป็น 3 ปัจจัยหลัก 20 สาเหตุย่อย และจากการประชุมสมาชิกกลุ่ม ครั้งท่ี 2  
สมาชิกกลุ่มได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ ซึ่งเป็นการตอบค าถามการวิจัย ข้อที่ 2 ว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการควรมี
แนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างไร 

ท้ังนี้สาเหตุของปัญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ท่ีสมาชิกกลุ่มให้ความเห็นเป็น
จ านวนมากท่ีสุดถึง 10 สาเหตุ คือ สาเหตุปัญหาจากปัจจัยด้านครูผู้สอน ซึ่งในการจัดการศึกษาไม่ว่า
รูปแบบใดก็ตามนอกจากระบบการจัดการของสถานศึกษาแล้ว ครูผู้สอนถือว่าเป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุด
ท่ีจะสร้างผู้เรียนท่ีมีคุณภาพให้จบจากสถานศึกษาได้ การแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากครูผู้สอนนั้น มีแนวทาง
หลักท่ีสมาชิกกลุ่มเสนอขึ้นมาใน 2 ลักษณะคือ การติดตามดูแลการสอนโดยใช้กระบวนการนิเทศ
การสอน และการพัฒนาความสามารถของครูโดยใช้กระบวนการอบรม พัฒนาบุคลากร  
  

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษา 
 

จากการสรุปผลการประชุมกลุ่มการเรียนรู้ในครั้งท่ี 3 สมาชิกกลุ่มได้ให้ข้อเสนอแนะและ
ข้อคิดเห็นต่อการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

1)  รูปแบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติคล้ายกระบวนการท างานโดยท่ัวไปของวิทยาลัยฯท่ีมี
การปรึกษา หารือ ประชุมระดมความคิดเห็น แต่ใช้กระบวนการท่ีแน่นอน ก าหนดล าดับข้ันเพื่อแก้ไข
ปัญหา ทดลองปฏิบัติ และการติดตามผล 

2)  การน าการเรียนรู้จากการปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ควรให้ความส าคัญกับการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานให้มาก ไม่เช่นนั้นแล้วการประชุมระดมความคิดเห็นจะเป็นเพียงความคิดเห็นในเชิง
นามธรรมเท่านั้น 

3)  วิทยาลัยฯควรน าการเรียนรู้จากการปฏิบัติไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็นอื่น ๆ 
ด้วย เช่น การแนะแนวเพิ่มจ านวนผู้เรียน การจัดการงบประมาณของวิทยาลัยฯ หรือการควบคุม
คุณภาพการสอน เป็นต้น 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

1) วิทยาลัยฯอาจน าการเรียนรู้จากการปฏิบัติไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ในระดับ
องค์กรได้ เช่น ปัญหาจ านวนผู้เรียนลดลง ปัญหาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเรียน ปัญหาคุณภาพ
ของผู้จบการศึกษา เป็นต้น กระบวนการกลุ่มท่ีเกิดขึ้นท าให้ได้รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกท่ี
เกีย่วข้อง ร่วมกันคิดหาแนวทางการแก้ไข ยังช่วยสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กรอีกด้วย 

2)  ฝ่ายบริหารอาจน าการเรียนรู้จากการปฏิบัติไปใช้เพื่อหาแนวทางการก าหนดนโยบายของ
สถานศึกษา โดยให้สมาชิกกลุ่มการเรียนรู้ คือ ฝ่ายบริหารทุกคนขององค์การ รวมถึงกรรมการ
สถานศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 

1)  สมาชิกกลุ่มและผู้มีส่วนได้เสีย ควรน ากระบวนการการเรียนรู้จากการปฏิบัติไปประยุกต์ใช้
ในลักษณะงานของตนเอง เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนางานท่ีตนเป็นผู้รับผิดชอบ โดยต้องอยู่ภายใน
กรอบเป้าหมายหลักขององค์กร 

2) การเรียนรู้จากการปฏิบัติเป็นกระบวนการท่ีเน้นการพูดคุย ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น ระดมสมอง ดังนั้นสมาชิกกลุ่มทุกคนจึงควรพูดคุย แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย 
กล้าแสดงออก กล้าคิดหาแนวทางใหม่ ๆ จะท าให้การเรียนรู้จากการปฏิบัติมีความสร้างสรรค์ น่า
ทดลอง น่าสนใจมากขึ้น 

3)  อาจน ารูปแบบการประยุกต์ใช้การเรียนรู้จากการปฏิบัติไปถ่ายทอด แนะน าให้แก่
นักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รู้และเข้าใจกระบวนการนี้ สามารถน าไปประยุกต์กับการแก้ปัญหาใน
การเรียน หรือในชีวิตประจ าวันกับครอบครัวได้ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะได้รับค าปรึกษา แนะน าให้ข้อคิดเห็น
ที่หลากหลายจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระวัฒน ์ปันนิตามัย ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ท่ีได้เมตตา 
กรุณาถ่ายทอดความรู้ แนวคิด วิธีการ และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ผู้เขียนขอกราบ
ขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้  
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ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
ทุกท่าน ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ แนวคิด วิธีการในการท างาน ท าให้ผู้เขยีนได้รับความรู้ 
มีความเข้าใจในศาสตร์และศิลป์แห่งการบริหารจัดการมากยิ่งขึ้น  

ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ผู้วิพากษ์การน าเสนอการค้นคว้าอิสระ ที่ได้กรุณาสละเวลา
ในการให้ค าแนะน า ให้ข้อเสนอแนะท่ีมีประโยชน์ ท าให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากขึ้น 

ขอขอบพระคุณวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ หน่วยงานซึ่งเป็นสถานที่ท างาน
ของผู้เขียน ได้สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เขียนได้ศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
รวมถึงท่านผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน และนักเรียนซึ่งได้ให้ก าลังใจ ให้ความห่วงใย และสละเวลาให้
ความร่วมมือในการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้  

ขอขอบคุณเพื่อน ๆ นักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี รุ่นท่ี 29 ท่ีมีส่วนร่วมแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ 
ช่วยเหลือให้ก าลังใจแก่ผู้เขียนด้วยดีเสมอมา และเป็นกัลยาณมิตรท่ีน่ารักทุกท่าน 

ท้ายสุดนี้ขอขอบคุณก าลังใจ ความรัก ความอบอุ่นจากสมาชิกทุกคนในครอบครัว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบิดา มารดา ของผู้เขียน คุณพ่อ ดร.วรายุทธ์ พัฒนาศิริรักษ์ และคุณแม่ ผจงกร ศรีไพโรจน์ 
แม้คุณพ่อท่านจะล่วงลับไปก่อนแล้วแต่ค าส่ังสอนของท่านยังย้ าเตือนและเป็นแรงใจให้ผู้เขียนเสมอมา 

คุณค่า และประโยชน์ใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ผู้เขียนขออุทิศความดีนั้น
ให้แก่บิดา มารดา ครูอาจารย์ และผู้มีบุญคุณทุกท่านของผู้เขียนด้วย 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

1) วิทยาลัยฯอาจน าการเรียนรู้จากการปฏิบัติไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ในระดับ
องค์กรได้ เช่น ปัญหาจ านวนผู้เรียนลดลง ปัญหาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเรียน ปัญหาคุณภาพ
ของผู้จบการศึกษา เป็นต้น กระบวนการกลุ่มท่ีเกิดขึ้นท าให้ได้รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกท่ี
เกีย่วข้อง ร่วมกันคิดหาแนวทางการแก้ไข ยังช่วยสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กรอีกด้วย 

2)  ฝ่ายบริหารอาจน าการเรียนรู้จากการปฏิบัติไปใช้เพื่อหาแนวทางการก าหนดนโยบายของ
สถานศึกษา โดยให้สมาชิกกลุ่มการเรียนรู้ คือ ฝ่ายบริหารทุกคนขององค์การ รวมถึงกรรมการ
สถานศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 

1)  สมาชิกกลุ่มและผู้มีส่วนได้เสีย ควรน ากระบวนการการเรียนรู้จากการปฏิบัติไปประยุกต์ใช้
ในลักษณะงานของตนเอง เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนางานท่ีตนเป็นผู้รับผิดชอบ โดยต้องอยู่ภายใน
กรอบเป้าหมายหลักขององค์กร 

2) การเรียนรู้จากการปฏิบัติเป็นกระบวนการท่ีเน้นการพูดคุย ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น ระดมสมอง ดังนั้นสมาชิกกลุ่มทุกคนจึงควรพูดคุย แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย 
กล้าแสดงออก กล้าคิดหาแนวทางใหม่ ๆ จะท าให้การเรียนรู้จากการปฏิบัติมีความสร้างสรรค์ น่า
ทดลอง น่าสนใจมากขึ้น 

3)  อาจน ารูปแบบการประยุกต์ใช้การเรียนรู้จากการปฏิบัติไปถ่ายทอด แนะน าให้แก่
นักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รู้และเข้าใจกระบวนการนี้ สามารถน าไปประยุกต์กับการแก้ปัญหาใน
การเรียน หรือในชีวิตประจ าวันกับครอบครัวได้ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะได้รับค าปรึกษา แนะน าให้ข้อคิดเห็น
ที่หลากหลายจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระวัฒน ์ปันนิตามัย ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ท่ีได้เมตตา 
กรุณาถ่ายทอดความรู้ แนวคิด วิธีการ และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ผู้เขียนขอกราบ
ขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้  

441 
 

ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
ทุกท่าน ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ แนวคิด วิธีการในการท างาน ท าให้ผู้เขยีนได้รับความรู้ 
มีความเข้าใจในศาสตร์และศิลป์แห่งการบริหารจัดการมากยิ่งขึ้น  

ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ผู้วิพากษ์การน าเสนอการค้นคว้าอิสระ ที่ได้กรุณาสละเวลา
ในการให้ค าแนะน า ให้ข้อเสนอแนะท่ีมีประโยชน์ ท าให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากขึ้น 

ขอขอบพระคุณวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ หน่วยงานซึ่งเป็นสถานที่ท างาน
ของผู้เขียน ได้สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เขียนได้ศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
รวมถึงท่านผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน และนักเรียนซึ่งได้ให้ก าลังใจ ให้ความห่วงใย และสละเวลาให้
ความร่วมมือในการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้  

ขอขอบคุณเพื่อน ๆ นักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี รุ่นท่ี 29 ท่ีมีส่วนร่วมแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ 
ช่วยเหลือให้ก าลังใจแก่ผู้เขียนด้วยดีเสมอมา และเป็นกัลยาณมิตรท่ีน่ารักทุกท่าน 

ท้ายสุดนี้ขอขอบคุณก าลังใจ ความรัก ความอบอุ่นจากสมาชิกทุกคนในครอบครัว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบิดา มารดา ของผู้เขียน คุณพ่อ ดร.วรายุทธ์ พัฒนาศิริรักษ์ และคุณแม่ ผจงกร ศรีไพโรจน์ 
แม้คุณพ่อท่านจะล่วงลับไปก่อนแล้วแต่ค าส่ังสอนของท่านยังย้ าเตือนและเป็นแรงใจให้ผู้เขียนเสมอมา 

คุณค่า และประโยชน์ใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ผู้เขียนขออุทิศความดีนั้น
ให้แก่บิดา มารดา ครูอาจารย์ และผู้มีบุญคุณทุกท่านของผู้เขียนด้วย 
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รัตติมัย  แพทอง * 
 

บทคัดย่อ 
 

การค้นคว้าอิสระเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรเทศบาลต าบลท่าชี อ าเภอบ้านนาสาร 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรเทศบาลต าบล
ท่าชี อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร
เทศบาลต าบลท่าชี อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล การวิจัย
ครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาวิจัยแบบผสม (Mixed Method Research) ท้ังการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท่ีใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นบุคลากรสังกัดเทศบาลต าบลท่าชี อ าเภอบ้านนาสาร 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 44 คน สถิติท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และทดสอบความแตกต่าง โดยใช้ค่าสถิติ t-test และ One-way ANOVA   

ผลการศึกษา พบว่า 1) บุคลากรเทศบาลต าบลท่าชี อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
มีคุณภาพชีวิตการท างาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.66 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า บุคลากรท่ีมีคุณภาพชีวิตการท างานมากท่ีสุด อันดับแรกคือ ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
สังคม รองลงมาคือ ด้านส่ิงแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย และด้านค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม
และเพียงพอ เป็นอันดับสุดท้าย 2) ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร จ าแนก
ตามคุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน 
ประสบการณ์ท างาน และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกันไม่ได้มีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีแตกต่างกัน  
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า บุคลากรท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน ใน
ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคล คือ บุคลากรที่มีอายุ 20 – 30 ปี อายุ 30 – 40 ปี และอายุ 
41 – 50 ปี มีคุณภาพชีวิตการท างานมากกว่า อายุ 50 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
และบุคลากรท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน ในด้านการพัฒนา
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ความสามารถของบุคคล และด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตอื่น คือ บุคลากรท่ีมีต าแหน่ง
งานพนักงานเทศบาล มีคุณภาพชีวิตการท างานมากกว่าพนักงานงานครู และพนักงานจ้าง  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ: คุณภาพชีวิตการท างาน   
 

ABSTRACT 
 

This Independent study on quality of work-life of Tha Chi Sub-District Municipality 
Personnel Ban Na San District Surat Thani Province.   The purpose of this research is to 
1) Study the quality of work-life of the personnel of Tha Chi Sub-District Municipality 
Ban Na San District Surat Thani Province. 2) Comparison the quality of working life of 
Tha Chi Sub-district Municipality personnel Ban Na San District Surat Thani Province 
classified by personal characteristics.  

This research uses method of Mixed Method Research, Quantitative Research 
and Qualitative Research.   The questionnaire and interview form were used as a tool 
to collect data from the sampling group of personnel under Tha Chi Sub-District 
Municipality Ban Na San District.  There were 44 people in Surat Thani Province.  

The results of the study found that 1) The Personnel of Tha Chi Sub-District 
Municipality are the highest quality of work-life level, when considering each aspect, 
found that the personnel who had the highest quality of work-life consider the 
relationship with society firstly followed by the hygienic and safe environment, fair and 
adequate compensation lastly.  2) The results of comparing the quality of work-life of 
personnel that related to society firstly followed by the hygienic and safe environment.  
For personnel work, classified by personal characteristics found that different sex, age, 
marital status, educational level, job position, work experience and monthly income 
do not have different quality of work- life.  When considering each aspect, it was found 
that the personnel of different ages have different quality of work- life.   

In terms of human competence development, personnel aged 20-30 years, 
aged 30-40 years, and 41-50 years old had quality of working life over the age of 50 
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Personnel Ban Na San District Surat Thani Province.   The purpose of this research is to 
1) Study the quality of work-life of the personnel of Tha Chi Sub-District Municipality 
Ban Na San District Surat Thani Province. 2) Comparison the quality of working life of 
Tha Chi Sub-district Municipality personnel Ban Na San District Surat Thani Province 
classified by personal characteristics.  

This research uses method of Mixed Method Research, Quantitative Research 
and Qualitative Research.   The questionnaire and interview form were used as a tool 
to collect data from the sampling group of personnel under Tha Chi Sub-District 
Municipality Ban Na San District.  There were 44 people in Surat Thani Province.  

The results of the study found that 1) The Personnel of Tha Chi Sub-District 
Municipality are the highest quality of work-life level, when considering each aspect, 
found that the personnel who had the highest quality of work-life consider the 
relationship with society firstly followed by the hygienic and safe environment, fair and 
adequate compensation lastly.  2) The results of comparing the quality of work-life of 
personnel that related to society firstly followed by the hygienic and safe environment.  
For personnel work, classified by personal characteristics found that different sex, age, 
marital status, educational level, job position, work experience and monthly income 
do not have different quality of work- life.  When considering each aspect, it was found 
that the personnel of different ages have different quality of work- life.   

In terms of human competence development, personnel aged 20-30 years, 
aged 30-40 years, and 41-50 years old had quality of working life over the age of 50 

 

 
คุณภาพชีวติการท างานของบุคลากรเทศบาลต าบลท่าชี 

อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

รัตติมัย  แพทอง * 
 

บทคัดย่อ 
 

การค้นคว้าอิสระเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรเทศบาลต าบลท่าชี อ าเภอบ้านนาสาร 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรเทศบาลต าบล
ท่าชี อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร
เทศบาลต าบลท่าชี อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล การวิจัย
ครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาวิจัยแบบผสม (Mixed Method Research) ท้ังการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท่ีใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นบุคลากรสังกัดเทศบาลต าบลท่าชี อ าเภอบ้านนาสาร 
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พบว่า บุคลากรท่ีมีคุณภาพชีวิตการท างานมากท่ีสุด อันดับแรกคือ ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
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เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า บุคลากรท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน ใน
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* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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years with a statistical significance at level 0. 01 and personnel with different job titles 
have different quality of work life in the development of individual abilities and the 
balance between work life and other life is personnel holding a position as a municipal 
employee have a higher quality of working life than teachers and hired staff statistically 
significant at the 0.05 level. 

 
Key word: quality of work-life  

447 
 

บทน า 
 

คุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Working Life) ถือว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งใน
การท างาน เพราะคนเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าและมีความส าคัญต่อองค์กร ในปัจจุบันคนเราท างานเพื่อให้
ด ารงชีวิตอยู่ได้ และตอบสนองความต้องการพื้นฐาน ดังนั้น สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในสถานท่ี
ท างานต้องมีความเหมาะสมและเอื้อต่อการท างาน คือ ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีรู้สึกท่ีดีต่องาน มีความมั่นคง 
ท าให้เกิดความสุข โดยจะส่งผลดีท้ังตัวบุคคลและองค์กร เช่น 1) ช่วยเพิ่มผลผลิตขององค์การ เนื่องจาก
การจัดการคุณภาพชีวิตในองค์การท าให้องค์การมีนโยบายและการวางแผนด้านคุณภาพชีวิต มีการจัด
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานด้านต่าง ๆ ท้ังในด้านลักษณะงาน บุคลากร  และ
สภาพแวดล้อมท่ีดีซึ่งส่งผลโดยตรงและอ้อมต่อการด าเนินงาน ส่งผลให้ผลิตภาพขององค์การเพิ่มขึ้น 
2) ช่วยเพิ่มขวัญและก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากการมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีท าให้พนักงาน
มีความพึงพอใจในงานก่อให้เกิดเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท้ังยังส่งผลต่อความผูกพันและ
จงรักภักดีต่อองค์การ 3) ช่วยปรับปรุงศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างาน
ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะความสามารถของตนเอง ไม่ว่าจะโดยการศึกษา 
ฝึกอบรมหรือการพัฒนาต่างเป็นการเพิ่มศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานให้สูงขึ้น ดังนั้น คนเป็นทรัพยากรท่ี
มีคุณค่าและมีความส าคัญต่อองค์กร โดยเฉพาะบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพสูงจะ
น าพาองค์กรไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ การท่ีบุคลากรจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดี และมีคุณภาพ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์กร องค์กรทุกภาคส่วนจึงหันมาใส่ใจเรื่องคนกันมากขึ้น ยิ่งในช่วงภาวะ
สถานการ์โควิด-19 ท าให้เศรษฐกิจชะลอตัว ย่อมมีผลกระทบต่อการด ารงชีพของพนักงานอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได้ องค์กรต้องไม่มุ่งเน้นท่ีคุณภาพของการบริการ และผลิตภัณฑ์ขององค์กร ควรจะให้มา
ใส่ใจเรื่องคุณภาพชีวิตของพนักงานควบคู่ไปด้วย เพราะสภาพเศรษฐกิจตกต่ าเช่นนี้ มีส่วนกระทบต่อ
การด าเนินชีวิตของพนักงาน องค์กรจะต้องมีส่วนช่วยผลักดันให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
พนักงานท่ีดี 

เทศบาลต าบลท่าชี เป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง การบริหารกิจการของเทศบาล
ต าบลท่าชี มีหน้าท่ีหลักคือ การจัดท าบริการสาธารณะตามกฎหมายก าหนด เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี ประกอบด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยมี
อ านาจหน้าท่ีในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน จัดให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า รักษา
ความสะอาดของถนน หรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการก าจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  มีการ
ป้องกันและระงับโรคติดต่อ ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง มีการส่งเสริมให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้
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years with a statistical significance at level 0. 01 and personnel with different job titles 
have different quality of work life in the development of individual abilities and the 
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employee have a higher quality of working life than teachers and hired staff statistically 
significant at the 0.05 level. 
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ความสะอาดของถนน หรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการก าจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  มีการ
ป้องกันและระงับโรคติดต่อ ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง มีการส่งเสริมให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้
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เป็นอ านาจหน้าท่ีของเทศบาล การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
และการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลท่าชี เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 48 ท่ีก าหนดให้นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของ
เทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล และให้มีปลัดเทศบาลหนึ่งคน
เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลราชการประจ าของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอ านาจหน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดหรือตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมาย ความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
บริหารงานบุคคลท าให้นายกเทศมนตรีมีอ านาจเบ็ดเสร็จในการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ท้ังการ
ออกค าส่ังต่าง ๆ ในด้านการบริหารงานบุคคล ได้แก่ การออกค าส่ังบรรจุแต่งต้ัง การโอน ย้าย เล่ือน
ระดับ เล่ือนขั้นเงินเดือน อุทธรณ์ ร้องทุกข์ เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งการแต่งต้ังและให้
พ้นจากต าแหน่ง จากการท่ีนายกเทศมนตรีมีอ านาจในการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ท าให้มี
พนักงานเทศบาลท่ีโอน (ย้าย) เพื่อเปล่ียนต้นสังกัด และลาออกบ่อยครั้ง  ท าให้ต้องสรรหาพนักงาน
แทนต าแหน่งท่ีว่าง ส่งผลให้การปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของเทศบาลล่าช้า บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนา
ความสามารถอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีไม่ดีเท่าท่ีควร ดังนั้น 
บุคลากรของเทศบาลต าบลท่าชี อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงถือเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมี
ความส าคัญในการบริหารและการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลท่าชี เป็นผู้ท่ีมีส่วนร่วมท าให้ การ
พัฒนาท้องถิ่นส าเร็จตามนโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น ปัจจุบันเทศบาลต าบลท่าชีมีการแบ่ง
ส่วนราชการภายในออกเป็น 4 กอง ประกอบด้วย ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง และหน่วย
ตรวจสอบภายใน  มีพนักงานงานเทศบาล จ านวน 11 คน พนักงานครูเทศบาล จ านวน 4 คน และ
พนักงานจ้าง จ านวน 29 คน การได้รับสวัสดิการในส่วนของข้าราชการ จะได้รับสิทธิสวัสดิการตามท่ี
ส่วนกลางก าหนด  ซึ่งในส่วนของพนักงานจ้างจะได้ค่าตอบแทนประจ าเดือนทุกเดือน และได้รับสิทธิ
ประกันสังคมตาท่ีเทศบาลจัดให้  ส่วนสวัสดิการในด้านอื่น ๆ นั้นไม่มี จะเห็นได้ว่าสวัสดิการพนักงาน
จ้างจะได้รับค่อยข้างน้อยเมื่อเทียบกับภาคเอกชน เนื่องจากเทศบาลต าบลท่าชีเป็นหน่วยงานภาครัฐ 
จึงไม่สามารถจัดหาสวัสดิการด้านอื่นให้กับพนักงานจ้างได้  

ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรเทศบาลต าบลท่าชี 
อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพื่อทราบถึงคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร ซึ่งจะได้
ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตการท างาน
ท่ีดี อันจะส่งผลให้การด าเนินงานตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลต าบลส าเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรเทศบาลต าบลท่าชี อ าเภอบ้านนาสาร 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2) เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรเทศบาลต าบลท่าชี อ าเภอบ้านนา
สาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล 
 

วิธีการศึกษา 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed Method Research) ท้ังการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research)  และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาคุณภาพ
ชีวิตการท างานของบุคลากรเทศบาลต าบลท่าชี อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1)  การวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ บุคลากรของเทศบาลต าบลท่าชี 

อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย พนักงานเทศบาล จ านวน 11 คน พนักงานครู
เทศบาล จ านวน 4 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 19 คน และพนักงานจ้างท่ัวไป จ านวน 10 
คน รวมทั้งส้ินจ านวน 44 คน 

2)  การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษาใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง (Structured 
Interview) โดยการท าการสัมภาษณ์ บุคลากรของเทศบาลต าบลท่าชี ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ 
จ านวน 3 คน  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1)  การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต

การท างานของบุคลากร ลักษณะของแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่  
 ตอนท่ี 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลซึ่งเป็นคุณลักษณะส่วนบุคคลของประชากร ได้แก่ 

เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ท างาน และรายได้ต่อเดือน ให้
เลือกตอบ (Check list) จ านวน 7 ข้อ 

 ตอนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการท างาน จ านวน 8 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ ด้านส่ิงแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ด้านการพัฒนา
ความสามารถของบุคคล ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน ด้านบูรณาการทางสังคม ด้านลักษณะ
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เป็นอ านาจหน้าท่ีของเทศบาล การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
และการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลท่าชี เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 48 ท่ีก าหนดให้นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของ
เทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล และให้มีปลัดเทศบาลหนึ่งคน
เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลราชการประจ าของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอ านาจหน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดหรือตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมาย ความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
บริหารงานบุคคลท าให้นายกเทศมนตรีมีอ านาจเบ็ดเสร็จในการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ท้ังการ
ออกค าส่ังต่าง ๆ ในด้านการบริหารงานบุคคล ได้แก่ การออกค าส่ังบรรจุแต่งต้ัง การโอน ย้าย เล่ือน
ระดับ เล่ือนขั้นเงินเดือน อุทธรณ์ ร้องทุกข์ เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งการแต่งต้ังและให้
พ้นจากต าแหน่ง จากการท่ีนายกเทศมนตรีมีอ านาจในการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ท าให้มี
พนักงานเทศบาลท่ีโอน (ย้าย) เพื่อเปล่ียนต้นสังกัด และลาออกบ่อยครั้ง  ท าให้ต้องสรรหาพนักงาน
แทนต าแหน่งท่ีว่าง ส่งผลให้การปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของเทศบาลล่าช้า บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนา
ความสามารถอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีไม่ดีเท่าท่ีควร ดังนั้น 
บุคลากรของเทศบาลต าบลท่าชี อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงถือเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมี
ความส าคัญในการบริหารและการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลท่าชี เป็นผู้ท่ีมีส่วนร่วมท าให้ การ
พัฒนาท้องถิ่นส าเร็จตามนโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น ปัจจุบันเทศบาลต าบลท่าชีมีการแบ่ง
ส่วนราชการภายในออกเป็น 4 กอง ประกอบด้วย ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง และหน่วย
ตรวจสอบภายใน  มีพนักงานงานเทศบาล จ านวน 11 คน พนักงานครูเทศบาล จ านวน 4 คน และ
พนักงานจ้าง จ านวน 29 คน การได้รับสวัสดิการในส่วนของข้าราชการ จะได้รับสิทธิสวัสดิการตามท่ี
ส่วนกลางก าหนด  ซึ่งในส่วนของพนักงานจ้างจะได้ค่าตอบแทนประจ าเดือนทุกเดือน และได้รับสิทธิ
ประกันสังคมตาท่ีเทศบาลจัดให้  ส่วนสวัสดิการในด้านอื่น ๆ นั้นไม่มี จะเห็นได้ว่าสวัสดิการพนักงาน
จ้างจะได้รับค่อยข้างน้อยเมื่อเทียบกับภาคเอกชน เนื่องจากเทศบาลต าบลท่าชีเป็นหน่วยงานภาครัฐ 
จึงไม่สามารถจัดหาสวัสดิการด้านอื่นให้กับพนักงานจ้างได้  

ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรเทศบาลต าบลท่าชี 
อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพื่อทราบถึงคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร ซึ่งจะได้
ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตการท างาน
ท่ีดี อันจะส่งผลให้การด าเนินงานตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลต าบลส าเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรเทศบาลต าบลท่าชี อ าเภอบ้านนาสาร 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2) เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรเทศบาลต าบลท่าชี อ าเภอบ้านนา
สาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล 
 

วิธีการศึกษา 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed Method Research) ท้ังการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research)  และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาคุณภาพ
ชีวิตการท างานของบุคลากรเทศบาลต าบลท่าชี อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1)  การวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ บุคลากรของเทศบาลต าบลท่าชี 

อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย พนักงานเทศบาล จ านวน 11 คน พนักงานครู
เทศบาล จ านวน 4 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 19 คน และพนักงานจ้างท่ัวไป จ านวน 10 
คน รวมทั้งส้ินจ านวน 44 คน 

2)  การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษาใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง (Structured 
Interview) โดยการท าการสัมภาษณ์ บุคลากรของเทศบาลต าบลท่าชี ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ 
จ านวน 3 คน  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1)  การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต

การท างานของบุคลากร ลักษณะของแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่  
 ตอนท่ี 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลซึ่งเป็นคุณลักษณะส่วนบุคคลของประชากร ได้แก่ 

เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ท างาน และรายได้ต่อเดือน ให้
เลือกตอบ (Check list) จ านวน 7 ข้อ 

 ตอนท่ี 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน จ านวน 8 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ ด้านส่ิงแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ด้านการพัฒนา
ความสามารถของบุคคล ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน ด้านบูรณาการทางสังคม ด้านลักษณะ
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การท างานท่ีต้ังอยู่บนรากฐานของกฎหมาย ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตอื่น ด้านความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม และด้านความมั่นคงในอาชีพ จ านวน 40 ข้อ  

 ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรเทศบาล
ต าบลท่าชี อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2)  การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง 
(Structured Interview) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล  โดยแบบสัมภาษณ์มี 2 ตอน ได้แก่ 

 ตอนท่ี 1 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต  จ านวน 8 ด้าน 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการศึกษาครั้ง ดังนี้ 
1)  ข้อมูลท่ัวไปของประชากรกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ น ามาแจกแจกความถี่ 

ค านวณเป็นค่าร้อยละ แล้วน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
2)  ระดับความคิดเห็นคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลกรของเทศบาลต าบลท่าชี โดยใช้

สถิติเชิงพรรณนา และน าเสนอในรูปของการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ แล้วน าเสนอในรูปตาราง
ประกอบความเรียง 

3)  การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่าทดสอบ t-test  และค่า One-way ANOVA ในการ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียจากกลุ่มตัวอย่าง 

การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลท่าชี
อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จากการสัมภาษณ์ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
 

สรุปผลการศึกษา 
  
 ส่วนที่ 1 การศึกษาเชิงปริมาณ 

1)  ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง บุคลากรเทศบาลต าบลท่าชี อ าเภอ
บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุระหว่าง 31 – 40 ปี สถานภาพสมรส 
การศึกษาระดับปริญญาตรี ต าแหน่งงาน พนักงานจ้าง ประสบการณ์ท างาน ระหว่าง 1 – 5 ปี และ
รายได้ต่อเดือน 10,000 – 15,000 บาท   

2)   คุณภาพชีวิตการท างานคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรเทศบาลต าบลท่าชี อ าเภอ
บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.66) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีคุณภาพชีวิตการท างานมากท่ีสุด อันดับแรก คือ ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม 
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(�̅�𝑥 = 4.02) รองลงมา คือ ด้านส่ิงแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย (�̅�𝑥 = 3.75) และด้าน
ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ (�̅�𝑥 = 3.40) เป็นอันดับสุดท้าย ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรเทศบาล

ต าบลท่าชี อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวม 
 

คุณภาพชีวิตการท างาน �̅�𝑥 SD ระดับ 
คุณภาพชีวิต 

อันดับ 

1. ด้านค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ 3.40 0.59 ปานกลาง 8 
2. ด้านส่ิงแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะและ

ปลอดภัย 
3.75 0.48 มาก 2 

3. ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล 3.56 0.62 มาก 6 
4. ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน 3.63 0.50 มาก 5 
5. ด้านบูรณาการทางสังคม 3.55 0.60 มาก 7 
6. ด้านลักษณะการท างานท่ีต้ังอยู่บนรากฐาน

ของกฎหมาย 
3.73 0.56 มาก 3 

7. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตอื่น 3.68 0.64 มาก 4 
8. ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม 4.02 0.40 มาก 1 

รวม 3.66 0.39 มาก  
  

3)   ผลการการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรเทศบาลต าบลท่าชี อ าเภอ
บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า  

 (1) บุคลากรท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม พบว่า คุณภาพ
ชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า บุคลากรท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีคุณภาพ
ชีวิตการท างานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ในด้านการพัฒนาความสามารถ
ของบุคคล ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่พบความแตกต่าง  

 (2) บุคลากรท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม พบว่า 
คุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า บุคลากรท่ีมีต าแหน่งงาน
แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในด้าน
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การท างานท่ีต้ังอยู่บนรากฐานของกฎหมาย ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตอื่น ด้านความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม และด้านความมั่นคงในอาชีพ จ านวน 40 ข้อ  

 ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรเทศบาล
ต าบลท่าชี อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2)  การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง 
(Structured Interview) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล  โดยแบบสัมภาษณ์มี 2 ตอน ได้แก่ 

 ตอนท่ี 1 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต  จ านวน 8 ด้าน 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการศึกษาครั้ง ดังนี้ 
1)  ข้อมูลท่ัวไปของประชากรกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ น ามาแจกแจกความถี่ 

ค านวณเป็นค่าร้อยละ แล้วน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
2)  ระดับความคิดเห็นคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลกรของเทศบาลต าบลท่าชี โดยใช้

สถิติเชิงพรรณนา และน าเสนอในรูปของการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ แล้วน าเสนอในรูปตาราง
ประกอบความเรียง 

3)  การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่าทดสอบ t-test  และค่า One-way ANOVA ในการ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียจากกลุ่มตัวอย่าง 

การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลท่าชี
อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จากการสัมภาษณ์ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
 

สรุปผลการศึกษา 
  
 ส่วนที่ 1 การศึกษาเชิงปริมาณ 

1)  ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง บุคลากรเทศบาลต าบลท่าชี อ าเภอ
บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุระหว่าง 31 – 40 ปี สถานภาพสมรส 
การศึกษาระดับปริญญาตรี ต าแหน่งงาน พนักงานจ้าง ประสบการณ์ท างาน ระหว่าง 1 – 5 ปี และ
รายได้ต่อเดือน 10,000 – 15,000 บาท   

2)   คุณภาพชีวิตการท างานคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรเทศบาลต าบลท่าชี อ าเภอ
บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.66) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีคุณภาพชีวิตการท างานมากท่ีสุด อันดับแรก คือ ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม 
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(�̅�𝑥 = 4.02) รองลงมา คือ ด้านส่ิงแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย (�̅�𝑥 = 3.75) และด้าน
ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ (�̅�𝑥 = 3.40) เป็นอันดับสุดท้าย ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรเทศบาล

ต าบลท่าชี อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวม 
 

คุณภาพชีวิตการท างาน �̅�𝑥 SD ระดับ 
คุณภาพชีวิต 

อันดับ 

1. ด้านค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ 3.40 0.59 ปานกลาง 8 
2. ด้านส่ิงแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะและ

ปลอดภัย 
3.75 0.48 มาก 2 

3. ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล 3.56 0.62 มาก 6 
4. ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน 3.63 0.50 มาก 5 
5. ด้านบูรณาการทางสังคม 3.55 0.60 มาก 7 
6. ด้านลักษณะการท างานท่ีต้ังอยู่บนรากฐาน

ของกฎหมาย 
3.73 0.56 มาก 3 

7. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตอื่น 3.68 0.64 มาก 4 
8. ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม 4.02 0.40 มาก 1 

รวม 3.66 0.39 มาก  
  

3)   ผลการการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรเทศบาลต าบลท่าชี อ าเภอ
บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า  

 (1) บุคลากรท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม พบว่า คุณภาพ
ชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า บุคลากรท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีคุณภาพ
ชีวิตการท างานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ในด้านการพัฒนาความสามารถ
ของบุคคล ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่พบความแตกต่าง  

 (2) บุคลากรท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม พบว่า 
คุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า บุคลากรท่ีมีต าแหน่งงาน
แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในด้าน
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การพัฒนาความสามารถของบุคคล และด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตอื่น ส่วนด้านอื่น ๆ 
ไม่พบความแตกต่าง 

ส่วนที่ 2 การศึกษาเชิงคุณภาพ 
แนวทางในการพัฒนาชีวิตการท างานของบุคลากรเทศบาลต าบลท่าชี อ าเภอบ้านนาสาร 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 3 คน สรุปผลได้ดังนี้   
1) ด้านค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ องค์กรมีงบประมาณท่ีได้ต้ังไว้ในเทศบัญญัติ

งบประมาณประจ าปี โดยมีหลักเกณฑ์ในการเล่ือนเงินเดือนและค่าตอบแทนตามท่ีส่วนกลางก าหนด 
และผลการปฏิบัติงานมาใช้ในการเล่ือนเงินเดือนและค่าตอบแทน 

2) ด้านส่ิงแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย องค์กรมีการจัดสภาพแวดล้อมการท างาน 
มีการจัดสถานท่ีในการท างานเป็นสัดส่วน สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวกต่อการท างาน 
มีวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนความปลอดภัย  

3) ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล องค์การมีการส่งบุคลากรเข้าการฝึกอบรมใน
หลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับต าแหน่งงาน เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ น ามาใช้ประโยชน์ น ามาประยุกต์
และใช้พัฒนาการปฏิบัติท างาน และเพื่อความก้าวหน้าของต าแหน่งงาน  

4) ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน องค์การส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสพัฒนาความรู้
และประสบการณ์ในการท างาน โดยการให้เข้าร่วมฝึกอบรม ศึกษาต่อ รวมทั้งสนับสนุนความก้าวหน้า
ในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน   

5) ด้านบูรณาการทางสังคม ผู้บังคับบัญชาสามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้บังคับบัญชาได้ บุคลากร
ขององค์การสามารถท างานเป็นทีม โดยการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการท างาน และมีการกิจกรรม
สร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์การ 

6) ด้านลักษณะการท างานท่ีต้ังอยู่บนรากฐานของกฎหมาย องค์การมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการเล่ือนขั้นเงินเดือน/ค่าตอบแทน ท่ีต้องยึดความเป็นธรรม การยึดมั่นในความถูกต้อง 
โดยในการท างานมีระเบียบกฎหมายต่าง ๆ รองรับการปฏิบัติงาน 

7) ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตอ่ืน องค์การมีปริมาณงานมาก บุคลากรไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานต้องรับผิดชอบงานหลายต าแหน่ง แต่มีการปฏิบัติงานตามเวลาราชการ 
และมีวันหยุดราชการ ท าให้มีเวลาส่วนตัวในการท ากิจกรรมอื่นได้  

8) ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม องค์การให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ 
ของหน่วยงานภายนอก และประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การ  
 

  

453 
 

ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการ 
 

1)  ด้านค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ พบว่า บุคลากรมีระดับคุณภาพชีวิตการท างาน
น้อยท่ีสุดในด้านนี้ ดังนั้น หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรรวมตัวกันน าเสนอเรื่อง
ค่าตอบแทนให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีก ากับดูแล พิจารณาปรับอัตรา
เงินเดือนให้เทียบเท่ากับหน่วยงานอ่ืน และเงินค่าตอบแทนต่าง ๆ เช่น เงินประจ าต าแหน่ง ค่าครอง
ชีพ ค่าท างานล่วงเวลา สวัสดิการ ท่ีได้รับจากการปฏิบัติงานให้ท่ัวถึงและเพียง 

2)   ด้านบูรณาการทางสังคม พบว่า บุคลากรมีระดับคุณภาพชีวิตการท างานด้านนี้น้อย 
ดังนั้น องค์การควรมีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี เกิดจากแรงจูงใจในการท างาน 
ประกอบด้วย จัดการฝึกอบรมและพัฒนา สวัสดิการและสิทธิพิเศษอื่น ๆ การให้ส่ิงตอบแทนท่ีองค์กร
จัดท าขึ้นพิเศษ สร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีในการท างาน การให้เกียรติบุคลากร มีความยุติธรรม และท า
ให้บุคลากรรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 

3)   ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล พบว่า บุคลากรมีระดับคุณภาพชีวิตการท างาน
ด้านนี้น้อย ดังนั้น องค์การควรพิจารณาให้บุคลากรทุกคนได้รับโอกาสเข้ารับการอบรมหรือฝึกอบรม
ให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับต าแหน่ง/มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ จะได้
น ามาใช้พัฒนางานหรือความก้าวหน้าในการงานได้ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาและให้ค าปรึกษาแนะน า
อย่างดียิ่งจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ท่ีได้กรุณาถ่ายทอด
ความรู้ แนวคิด วิธีการ ค าแนะน า และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดท้ังให้ความเมตตา
และก าลังใจตลอดมา ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้  

ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ในวันน าเสนอการค้นคว้าอิสระ ท่ีท่านได้กรุณาสละเวลาในการให้
ข้อเสนอแนะท่ีมีคุณค่า ซึ่งท าให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น   

ขอขอบคุณบุคลากรสังกัดเทศบาลต าบลท่าชี อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทุกท่าน
ท่ีให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดียิ่ง  

ขอขอบคุณเพื่อน ๆ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รุ่น 29 ทุกคน ท่ีมีส่วนช่วยเหลือและให้ก าลังใจแก่ผู้เขียนด้วยดี
เสมอมา  
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การพัฒนาความสามารถของบุคคล และด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตอื่น ส่วนด้านอื่น ๆ 
ไม่พบความแตกต่าง 

ส่วนที่ 2 การศึกษาเชิงคุณภาพ 
แนวทางในการพัฒนาชีวิตการท างานของบุคลากรเทศบาลต าบลท่าชี อ าเภอบ้านนาสาร 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 3 คน สรุปผลได้ดังนี้   
1) ด้านค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ องค์กรมีงบประมาณท่ีได้ต้ังไว้ในเทศบัญญัติ

งบประมาณประจ าปี โดยมีหลักเกณฑ์ในการเล่ือนเงินเดือนและค่าตอบแทนตามท่ีส่วนกลางก าหนด 
และผลการปฏิบัติงานมาใช้ในการเล่ือนเงินเดือนและค่าตอบแทน 

2) ด้านส่ิงแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย องค์กรมีการจัดสภาพแวดล้อมการท างาน 
มีการจัดสถานท่ีในการท างานเป็นสัดส่วน สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวกต่อการท างาน 
มีวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนความปลอดภัย  

3) ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล องค์การมีการส่งบุคลากรเข้าการฝึกอบรมใน
หลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับต าแหน่งงาน เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ น ามาใช้ประโยชน์ น ามาประยุกต์
และใช้พัฒนาการปฏิบัติท างาน และเพื่อความก้าวหน้าของต าแหน่งงาน  

4) ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน องค์การส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสพัฒนาความรู้
และประสบการณ์ในการท างาน โดยการให้เข้าร่วมฝึกอบรม ศึกษาต่อ รวมทั้งสนับสนุนความก้าวหน้า
ในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน   

5) ด้านบูรณาการทางสังคม ผู้บังคับบัญชาสามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้บังคับบัญชาได้ บุคลากร
ขององค์การสามารถท างานเป็นทีม โดยการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการท างาน และมีการกิจกรรม
สร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์การ 

6) ด้านลักษณะการท างานท่ีต้ังอยู่บนรากฐานของกฎหมาย องค์การมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการเล่ือนขั้นเงินเดือน/ค่าตอบแทน ท่ีต้องยึดความเป็นธรรม การยึดมั่นในความถูกต้อง 
โดยในการท างานมีระเบียบกฎหมายต่าง ๆ รองรับการปฏิบัติงาน 

7) ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตอ่ืน องค์การมีปริมาณงานมาก บุคลากรไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานต้องรับผิดชอบงานหลายต าแหน่ง แต่มีการปฏิบัติงานตามเวลาราชการ 
และมีวันหยุดราชการ ท าให้มีเวลาส่วนตัวในการท ากิจกรรมอื่นได้  

8) ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม องค์การให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ 
ของหน่วยงานภายนอก และประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การ  
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ชีพ ค่าท างานล่วงเวลา สวัสดิการ ท่ีได้รับจากการปฏิบัติงานให้ท่ัวถึงและเพียง 

2)   ด้านบูรณาการทางสังคม พบว่า บุคลากรมีระดับคุณภาพชีวิตการท างานด้านนี้น้อย 
ดังนั้น องค์การควรมีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี เกิดจากแรงจูงใจในการท างาน 
ประกอบด้วย จัดการฝึกอบรมและพัฒนา สวัสดิการและสิทธิพิเศษอื่น ๆ การให้ส่ิงตอบแทนท่ีองค์กร
จัดท าขึ้นพิเศษ สร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีในการท างาน การให้เกียรติบุคลากร มีความยุติธรรม และท า
ให้บุคลากรรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 

3)   ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล พบว่า บุคลากรมีระดับคุณภาพชีวิตการท างาน
ด้านนี้น้อย ดังนั้น องค์การควรพิจารณาให้บุคลากรทุกคนได้รับโอกาสเข้ารับการอบรมหรือฝึกอบรม
ให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับต าแหน่ง/มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ จะได้
น ามาใช้พัฒนางานหรือความก้าวหน้าในการงานได้ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาและให้ค าปรึกษาแนะน า
อย่างดียิ่งจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ท่ีได้กรุณาถ่ายทอด
ความรู้ แนวคิด วิธีการ ค าแนะน า และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดท้ังให้ความเมตตา
และก าลังใจตลอดมา ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้  

ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ในวันน าเสนอการค้นคว้าอิสระ ท่ีท่านได้กรุณาสละเวลาในการให้
ข้อเสนอแนะท่ีมีคุณค่า ซึ่งท าให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น   

ขอขอบคุณบุคลากรสังกัดเทศบาลต าบลท่าชี อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทุกท่าน
ท่ีให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดียิ่ง  

ขอขอบคุณเพื่อน ๆ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รุ่น 29 ทุกคน ท่ีมีส่วนช่วยเหลือและให้ก าลังใจแก่ผู้เขียนด้วยดี
เสมอมา  
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การศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชน 

ต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน 
กรณีศึกษาจังหวัดสรุาษฎรธ์านี  

 
        วราทิพย์ ณ วิพันธ์ * 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนต่อโครงการคนละครึ่ง  และ

โครงการ ม.33 เรารักกัน กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็น
ของประชาชนต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนต่อโครงการคนละครึ่ง  และโครงการ ม.33 เรารักกัน 
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชน
ต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคลของประชาชนในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ 4) เพื่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุง
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ตรงเป้าหมายและเข้าถึงความต้องการของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 400 
คน/โครงการ โดยใช้การสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คือ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test, 
f-test และ ANOVA ก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างโครงการคนละครึ่ง ระดับความคิดเห็นของประชากรในจังหวัด
สุราษฎร์ธานีต่อโครงการคนละครึ่ง พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่าย
ของประชาชนต่อโครงการคนละครึ่งเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.61 ความถี่ในการใช้จ่าย
ตามประเภทร้านค้าอยู่ในระดับ 4 วัน/สัปดาห์ ท่ีค่าเฉล่ีย 2.63 ความถี่ในการใช้จ่ายตามประเภท
สินค้าและบริการมีการใช้จ่ายสินค้าประเภท อาหารและเครื่องดื่ม ความถี่ในการใช้จา่ยอยู่ในระดับ 
5 วัน/สัปดาห์ ที่ค่าเฉลี่ย 3.99 ตัวแปรที่คาดว่าจะมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของประชาชน
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย ข้อมูลท่ัวไป ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา สถานะภาพ รายได้ 
                                                             
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   
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อาชีพ อายุ ประเภทที่พักอาศัย ที่มีผลต่อรูปแบบลักษณะการใช้สอย และความคิดเหน็ตอ่โครงการ
คนละครึ่ง โดยพบว่า เพศ ระดับการศึกษา สถานะภาพ  รายได้ อาชีพ อายุ ท่ีแตกต่างกันจะมีผลต่อ
ความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีแตกตา่งกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

โครงการ ม.33 เรารักกัน ระดับความคิดเห็นของประชากรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนต่อโครงการ ม.33 
เรารักกัน ในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.38 ความถี่ในการใช้จ่ายตามประเภทร้านค้าอยู่ใน
ระดับ 4 วัน/สัปดาห์ ท่ีค่าเฉล่ีย 2.77 โดยกลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการใช้จ่ายร้านโชห่วย/หาบเร่แผง
ลอย/ตลาดสด ความถี่ในการใช้จ่ายอยู่ในระดับ 5 วัน/สัปดาห์ ท่ีค่าเฉล่ีย 4.22 ความถี่ในการใช้จ่าย
ประเภทสินค้าและบริการ มีความถี่ใช้จ่ายสินค้าประเภทอาหารและเครื่องด่ืม ความถี่ในการใชจ่้าย
อยู่ในระดับ 5 วัน/สัปดาห์ ท่ีค่าเฉล่ีย 4.40 ตัวแปรท่ีคาดว่าจะมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของ
ประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย ข้อมูลท่ัวไป ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา สถานะภาพ 
รายได้ อาชีพ อายุ ประเภทท่ีพักอาศัย ท่ีมีผลต่อรูปแบบลักษณะการใช้สอยและความคิดเห็นต่อ
โครงการ ม.33 เรารักกัน พบว่า เพศ ระดับการศึกษา สถานะภาพ  รายได้ อาชีพ อายุ ต่างกันจะมีผล
ต่อความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 
 
ค าส าคัญ: โครงการคนละครึ่ง โครงการ ม.33 เรารักกัน ความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่าย 

 
 
 
 
 

  

 

 
การศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชน 

ต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน 
กรณีศึกษาจังหวัดสรุาษฎรธ์านี  

 
        วราทิพย์ ณ วิพันธ์ * 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนต่อโครงการคนละครึ่ง  และ

โครงการ ม.33 เรารักกัน กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็น
ของประชาชนต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนต่อโครงการคนละครึ่ง  และโครงการ ม.33 เรารักกัน 
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชน
ต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคลของประชาชนในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ 4) เพื่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุง
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ตรงเป้าหมายและเข้าถึงความต้องการของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 400 
คน/โครงการ โดยใช้การสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คือ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test, 
f-test และ ANOVA ก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างโครงการคนละครึ่ง ระดับความคิดเห็นของประชากรในจังหวัด
สุราษฎร์ธานีต่อโครงการคนละครึ่ง พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่าย
ของประชาชนต่อโครงการคนละครึ่งเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.61 ความถี่ในการใช้จ่าย
ตามประเภทร้านค้าอยู่ในระดับ 4 วัน/สัปดาห์ ท่ีค่าเฉล่ีย 2.63 ความถี่ในการใช้จ่ายตามประเภท
สินค้าและบริการมีการใช้จ่ายสินค้าประเภท อาหารและเครื่องดื่ม ความถี่ในการใช้จา่ยอยู่ในระดับ 
5 วัน/สัปดาห์ ที่ค่าเฉลี่ย 3.99 ตัวแปรที่คาดว่าจะมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของประชาชน
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย ข้อมูลท่ัวไป ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา สถานะภาพ รายได้ 
                                                             
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   



457 

 
การศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชน 

ต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน 
กรณีศึกษาจังหวัดสรุาษฎรธ์านี  

 
        วราทิพย์ ณ วิพันธ์ * 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนต่อโครงการคนละครึ่ง  และ

โครงการ ม.33 เรารักกัน กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็น
ของประชาชนต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนต่อโครงการคนละครึ่ง  และโครงการ ม.33 เรารักกัน 
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชน
ต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคลของประชาชนในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ 4) เพื่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุง
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ตรงเป้าหมายและเข้าถึงความต้องการของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 400 
คน/โครงการ โดยใช้การสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คือ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test, 
f-test และ ANOVA ก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างโครงการคนละครึ่ง ระดับความคิดเห็นของประชากรในจังหวัด
สุราษฎร์ธานีต่อโครงการคนละครึ่ง พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่าย
ของประชาชนต่อโครงการคนละครึ่งเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.61 ความถี่ในการใช้จ่าย
ตามประเภทร้านค้าอยู่ในระดับ 4 วัน/สัปดาห์ ท่ีค่าเฉล่ีย 2.63 ความถี่ในการใช้จ่ายตามประเภท
สินค้าและบริการมีการใช้จ่ายสินค้าประเภท อาหารและเครื่องดื่ม ความถี่ในการใช้จา่ยอยู่ในระดับ 
5 วัน/สัปดาห์ ที่ค่าเฉลี่ย 3.99 ตัวแปรที่คาดว่าจะมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของประชาชน
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย ข้อมูลท่ัวไป ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา สถานะภาพ รายได้ 
                                                             
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   
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อาชีพ อายุ ประเภทที่พักอาศัย ที่มีผลต่อรูปแบบลักษณะการใช้สอย และความคิดเหน็ตอ่โครงการ
คนละครึ่ง โดยพบว่า เพศ ระดับการศึกษา สถานะภาพ  รายได้ อาชีพ อายุ ท่ีแตกต่างกันจะมีผลต่อ
ความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีแตกตา่งกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

โครงการ ม.33 เรารักกัน ระดับความคิดเห็นของประชากรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนต่อโครงการ ม.33 
เรารักกัน ในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.38 ความถี่ในการใช้จ่ายตามประเภทร้านค้าอยู่ใน
ระดับ 4 วัน/สัปดาห์ ท่ีค่าเฉล่ีย 2.77 โดยกลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการใช้จ่ายร้านโชห่วย/หาบเร่แผง
ลอย/ตลาดสด ความถ่ีในการใช้จ่ายอยู่ในระดับ 5 วัน/สัปดาห์ ท่ีค่าเฉล่ีย 4.22 ความถี่ในการใช้จ่าย
ประเภทสินค้าและบริการ มีความถี่ใช้จ่ายสินค้าประเภทอาหารและเครื่องด่ืม ความถี่ในการใชจ่้าย
อยู่ในระดับ 5 วัน/สัปดาห์ ท่ีค่าเฉล่ีย 4.40 ตัวแปรท่ีคาดว่าจะมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของ
ประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย ข้อมูลท่ัวไป ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา สถานะภาพ 
รายได้ อาชีพ อายุ ประเภทท่ีพักอาศัย ท่ีมีผลต่อรูปแบบลักษณะการใช้สอยและความคิดเห็นต่อ
โครงการ ม.33 เรารักกัน พบว่า เพศ ระดับการศึกษา สถานะภาพ  รายได้ อาชีพ อายุ ต่างกันจะมีผล
ต่อความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 
 
ค าส าคัญ: โครงการคนละครึ่ง โครงการ ม.33 เรารักกัน ความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่าย 

 
 
 
 
 

  

 

 
การศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชน 

ต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน 
กรณีศึกษาจังหวัดสรุาษฎรธ์านี  

 
        วราทิพย์ ณ วิพันธ์ * 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนต่อโครงการคนละครึ่ง  และ

โครงการ ม.33 เรารักกัน กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็น
ของประชาชนต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนต่อโครงการคนละครึ่ง  และโครงการ ม.33 เรารักกัน 
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชน
ต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคลของประชาชนในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ 4) เพื่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุง
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ตรงเป้าหมายและเข้าถึงความต้องการของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 400 
คน/โครงการ โดยใช้การสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คือ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test, 
f-test และ ANOVA ก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างโครงการคนละครึ่ง ระดับความคิดเห็นของประชากรในจังหวัด
สุราษฎร์ธานีต่อโครงการคนละครึ่ง พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่าย
ของประชาชนต่อโครงการคนละครึ่งเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.61 ความถี่ในการใช้จ่าย
ตามประเภทร้านค้าอยู่ในระดับ 4 วัน/สัปดาห์ ท่ีค่าเฉล่ีย 2.63 ความถี่ในการใช้จ่ายตามประเภท
สินค้าและบริการมีการใช้จ่ายสินค้าประเภท อาหารและเครื่องดื่ม ความถี่ในการใช้จา่ยอยู่ในระดับ 
5 วัน/สัปดาห์ ที่ค่าเฉลี่ย 3.99 ตัวแปรที่คาดว่าจะมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของประชาชน
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย ข้อมูลท่ัวไป ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา สถานะภาพ รายได้ 
                                                             
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   
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บทน า 
 

การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต้ังแต่ปลายปี 2562 ส่งผลกระทบต่อ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก ส าหรับในประเทศไทยมีการพบยอดผู้ติดเช้ือสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
และขยายการแพร่ระบาดไปท่ัวทุกจังหวัด รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชก าหนดฉุกเฉินท่ัวประเทศ 
มีการห้ามการเดินทาง และบังคับใช้เคอร์ฟิว รวมไปถึงการปิดห้างสรรพสินค้า สถานท่ีสาธารณะ 
สถานประกอบการท่ีมีความเส่ียงสูงต่อการแพร่กระจายของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
รวมท้ังการงดเท่ียวบินพาณิชย์ระหว่างประเทศ การข้ามแดน  ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศ
หยุดชะงักแบบฉบับพลัน ประชาชนขาดรายได้ เศรษฐกิจตกอยู่ในภาวะอัมพาต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภาคบริการด้านการท่องเท่ียวได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง ผู้ประกอบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การท่องเท่ียวต้องปิดตัวลง มีการเลิกจ้างลูกจ้างเป็นจ านวนมาก จ านวนอัตราการว่างงานจ านวนสูงขึ้น 
การจ้างงานเกิดการหดตัว ส่งผลให้ภาคบริการ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม เกิดหดตัวตามไป 

เดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีรายได้อย่างต่อเนื่องจากการท่องเท่ียว แต่นับจากสถานะการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) การประกาศพระราชก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด การรณรงค์“อยู่บ้าน หยุดเช้ือ ช่วยชาติ” 
ตลอดจนประกาศค าส่ังของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการควบคุมการเดินทางของประชาชน 
และการปิดสถานบริการท่ีมีผู้ใช้บริการแออัด หรือกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการสัมผัสและแพร่กระจายโรค
ต่าง ๆ โดยเฉพาะสถานท่องเท่ียว ห้างสรรพสินค้า สวนสนุก สถานบันเทิง สนามกีฬา เป็นต้น รวมถึง
มาตรการของภาครัฐ อาทิ ให้งดการเดินทางข้ามแดนระหว่างประเทศ การงดเท่ียวบินของสายการบิน 
การยกเลิกโปรแกรมการท่องเที่ยว ประกอบกับความหวาดวิตกของประชาชนต่อการแพร่ระบาด
ของโรค ส่งผลให้การท่องเท่ียวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีหยุดชะงักแบบฉับพลัน โรงแรมท่ีพัก 
ร้านอาหาร ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับผลกระทบขาดรายได้ 
ยอดนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางมาจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีค่าเป็นศูนย์ เป็นการสูญเสีย
รายได้จากการท่องเท่ียวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างมหาศาล รวมท้ังกิจการด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
ทั้งห่วงโซ่การผลิตย่อมได้รับผลกระทบจากการหยุดกิจการ ต้องแบกรับต้นทุนรายจ่ายประจ า  
ด้านแรงงาน ค่าเช่า ดอกเบี้ยเงินกู้ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของจังหวัด
สุราษฎร์ธานีอย่างมากมาย ท าให้ภาคบริการด้านการท่องเท่ียวหดตัวอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการ
ท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวต้องปิดกิจการและเลิกจ้างลูกจ้างเป็นจ านวนมาก 

เนื่องจากรัฐบาลเห็นว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนเป็น
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วงกว้าง โดยส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอตัว อุปสงค์ต่อการจ้างงานลดลง มีผู้ว่างงาน
ในระบบเศรษฐกิจจ านวนมาก รวมทั้งอุปสงค์ต่อการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศชะลอตัวลง
จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินนโยบายเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยการกระตุ้นและรักษาระดับ
การบริโภคภายในประเทศ ในการจัดท าโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน โดยภาครัฐ
ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจนถึงระดับฐานราก โดยการลดภาระค่าใช้จ่าย
ของประชาชนในส่วนของค่าอาหาร เครื่องด่ืม และสินค้าท่ัวไป อันจะเป็นการเพิ่มอุปสงค์การบริโภค
ภายในประเทศ  เพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย มีรายได้จากการขาย
สินค้า และเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ที่ได้รับผลกระทบจากรายได้ที่ลดลง เนื่องจากการลดเวลาการท างาน
ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพเท่าเดิมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)  

จากเหตุผลและปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยเป็นหนึ่งในประชาชนที่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ
เข้าร่วมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยโครงการคนละครึ่ง จึงต้องการศึกษาทัศนคติของประชาชนคน
อื่น ๆ ต่อการบริหารจัดการของรัฐบาลในการออกมาตรการนี้ จึงเกิดเป็นหัวข้อวิจัยเรื่องการศึกษา
ความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนต่อโครงการคนละครึ่ง  และโครงการ ม.33 
เรารักกัน ซึ่งมีผลต่อประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยผลการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ 
เพื่อทราบถึงปัญหาอุปสรรคและความต้องการของประชาชน เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการด าเนินการ
แก้ไขปรับปรุงและพัฒนาระบบต่อไป 

  
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 
1)  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน 

กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
2)  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33  

เรารักกัน กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
3)  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนต่อโครงการ

คนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของ
ประชาชน กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

4) เพื่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ตรงเป้าหมายและเข้าถึง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต้ังแต่ปลายปี 2562 ส่งผลกระทบต่อ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก ส าหรับในประเทศไทยมีการพบยอดผู้ติดเช้ือสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
และขยายการแพร่ระบาดไปท่ัวทุกจังหวัด รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชก าหนดฉุกเฉินท่ัวประเทศ 
มีการห้ามการเดินทาง และบังคับใช้เคอร์ฟิว รวมไปถึงการปิดห้างสรรพสินค้า สถานท่ีสาธารณะ 
สถานประกอบการท่ีมีความเส่ียงสูงต่อการแพร่กระจายของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
รวมท้ังการงดเท่ียวบินพาณิชย์ระหว่างประเทศ การข้ามแดน  ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศ
หยุดชะงักแบบฉบับพลัน ประชาชนขาดรายได้ เศรษฐกิจตกอยู่ในภาวะอัมพาต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภาคบริการด้านการท่องเท่ียวได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง ผู้ประกอบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การท่องเท่ียวต้องปิดตัวลง มีการเลิกจ้างลูกจ้างเป็นจ านวนมาก จ านวนอัตราการว่างงานจ านวนสูงขึ้น 
การจ้างงานเกิดการหดตัว ส่งผลให้ภาคบริการ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม เกิดหดตัวตามไป 

เดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีรายได้อย่างต่อเนื่องจากการท่องเท่ียว แต่นับจากสถานะการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) การประกาศพระราชก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด การรณรงค์“อยู่บ้าน หยุดเช้ือ ช่วยชาติ” 
ตลอดจนประกาศค าส่ังของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการควบคุมการเดินทางของประชาชน 
และการปิดสถานบริการท่ีมีผู้ใช้บริการแออัด หรือกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการสัมผัสและแพร่กระจายโรค
ต่าง ๆ โดยเฉพาะสถานท่องเท่ียว ห้างสรรพสินค้า สวนสนุก สถานบันเทิง สนามกีฬา เป็นต้น รวมถึง
มาตรการของภาครัฐ อาทิ ให้งดการเดินทางข้ามแดนระหว่างประเทศ การงดเท่ียวบินของสายการบิน 
การยกเลิกโปรแกรมการท่องเที่ยว ประกอบกับความหวาดวิตกของประชาชนต่อการแพร่ระบาด
ของโรค ส่งผลให้การท่องเท่ียวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีหยุดชะงักแบบฉับพลัน โรงแรมท่ีพัก 
ร้านอาหาร ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับผลกระทบขาดรายได้ 
ยอดนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางมาจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีค่าเป็นศูนย์ เป็นการสูญเสีย
รายได้จากการท่องเท่ียวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างมหาศาล รวมท้ังกิจการด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
ทั้งห่วงโซ่การผลิตย่อมได้รับผลกระทบจากการหยุดกิจการ ต้องแบกรับต้นทุนรายจ่ายประจ า  
ด้านแรงงาน ค่าเช่า ดอกเบี้ยเงินกู้ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของจังหวัด
สุราษฎร์ธานีอย่างมากมาย ท าให้ภาคบริการด้านการท่องเท่ียวหดตัวอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการ
ท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวต้องปิดกิจการและเลิกจ้างลูกจ้างเป็นจ านวนมาก 

เนื่องจากรัฐบาลเห็นว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนเป็น
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วงกว้าง โดยส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอตัว อุปสงค์ต่อการจ้างงานลดลง มีผู้ว่างงาน
ในระบบเศรษฐกิจจ านวนมาก รวมทั้งอุปสงค์ต่อการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศชะลอตัวลง
จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินนโยบายเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยการกระตุ้นและรักษาระดับ
การบริโภคภายในประเทศ ในการจัดท าโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน โดยภาครัฐ
ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจนถึงระดับฐานราก โดยการลดภาระค่าใช้จ่าย
ของประชาชนในส่วนของค่าอาหาร เครื่องด่ืม และสินค้าท่ัวไป อันจะเป็นการเพิ่มอุปสงค์การบริโภค
ภายในประเทศ  เพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย มีรายได้จากการขาย
สินค้า และเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ที่ได้รับผลกระทบจากรายได้ที่ลดลง เนื่องจากการลดเวลาการท างาน
ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพเท่าเดิมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)  

จากเหตุผลและปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยเป็นหนึ่งในประชาชนที่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ
เข้าร่วมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยโครงการคนละครึ่ง จึงต้องการศึกษาทัศนคติของประชาชนคน
อื่น ๆ ต่อการบริหารจัดการของรัฐบาลในการออกมาตรการนี้ จึงเกิดเป็นหัวข้อวิจัยเรื่องการศึกษา
ความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนต่อโครงการคนละครึ่ง  และโครงการ ม.33 
เรารักกัน ซึ่งมีผลต่อประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยผลการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ 
เพื่อทราบถึงปัญหาอุปสรรคและความต้องการของประชาชน เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการด าเนินการ
แก้ไขปรับปรุงและพัฒนาระบบต่อไป 

  
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 
1)  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน 

กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
2)  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33  

เรารักกัน กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
3)  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนต่อโครงการ

คนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของ
ประชาชน กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

4) เพื่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ตรงเป้าหมายและเข้าถึง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 

ดารา ทีปะปาน (2542: 4) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคไว้ว่า คือการกระท าใด
ของผู้บริโภคท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเลือกสรรการซื้อ การใช้ สินค้าและบริการ รวมทั้งกระบวนการ
ตัดสินใจซึ่งเป็นตัวน าหรือตัวก าหนดการกระท าดังกล่าว เพื่อตอบสนองความจ าเป็นและความต้องการ
ของผู้บริโภคให้ได้รับความพอใจ และฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2548) กล่าวว่า ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ 
(Demographic Factor) หมายถึง ลักษณะของประชากร ได้แก่ ขนาดขององค์ประกอบของครอบครัว 
เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ ระดับรายได้ อาชีพ เช้ือชาติ สัญชาติ ซึ่งล้วนจะมีผลต่อรูปแบบ
ของความต้องการของซื้อและใช้ท่ีแตกต่างกันในหลาย ๆ ด้านโดยจะมีพฤติกรรม ความสนใจในการรับ
ข่าวสารแตกต่างกันไปด้วย 
 

กรอบแนวคิดและวิธีวิจัย 
 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้รวบรวมปัจจัยท่ีคาดว่า
จะมีผลต่อการศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนต่อโครงการคนละครึ่ง และ
โครงการ ม.33 เรารักกัน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยโครงการ
คนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน โดยก าหนดตัวแปรในการศึกษาซึ่งประกอบไปด้วย 

ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพปัจจุบัน ประเภทการพักอาศัย ระดับการศึกษา 
อาชีพ ระยะเวลาการท างาน และรายได้ 

ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนต่อโครงการคนละครึ่ง 
และโครงการ ม.33 เรารักกัน ความคิดเห็นต่อโครงการและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชน 
 สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาดังภาพท่ี 1 
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   ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

 
 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ  
1)  ประชากรจังหวัดสุราษฎร์ธานีอายุต้ังแต่ 20 - 60 ปี จ านวน 774,308 คน จากจ านวน

หลังคาเรือนท้ังส้ิน 460,852 หลังคาเรือน (ท่ีท าการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี, 2563) 
2)  กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร

ของทาโร่ยามาเน่ (Yamane, 1967) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 399 คน แต่การศึกษาในครั้งนี้จะเก็บ
ตัวอย่างจากกลุ่มตัวอย่างท้ังส้ิน 400 ตัวอย่างต่อโครงการ และท าการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก  

รวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม จากนั้นน าข้อมูลท่ีได้มาท าการประมวลผลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (SPSS for Windows Version 23) โดยใช้หลักสถิติ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและน าเสนอผลการศึกษาผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนาอธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล ความคิดเห็นต่อโครงการและ
รูปแบบลักษณะการใช้สอยของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ีมีต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ด้วยโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน โดยน ามาวิเคราะห์ด้วยค่าเฉล่ีย (Mean) ร้อยละ 
(Percentage) ความถ่ี (Frequency) และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D) และ
น าเสนอผลการศึกษาโดยใช้วิธีพรรณนาประกอบตารางข้อมูลทางสถิติ  และใช้สถิติเชิงอนุมาน 
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน โดย
การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มของสถานภาพส่วนบุคคลเฉพาะเพศ 
ใช้สถิติ Independent Sample t-test ส าหรับกลุ่มตัวอย่างท่ีมี 2 กลุ่มข้ึนไป และใช้สถิติ One-Way 
ANOVA F-test เม่ือพบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างท้ังสองโครงการจึงทดสอบเปรียบเทียบ

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ประเภทที่พักอาศัย 
5. ระดับการศึกษา 
6. อาชีพ 
7. ระยะเวลาการท างาน 
8. รายได้ 

ความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่าย
ของประชาชนต่อโครงการคนละคร่ึง 

และโครงการ ม.33 เรารักกัน 
1. ความคิดเห็นต่อโครงการ 
2. พฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชน 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 

ดารา ทีปะปาน (2542: 4) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคไว้ว่า คือการกระท าใด
ของผู้บริโภคท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเลือกสรรการซื้อ การใช้ สินค้าและบริการ รวมทั้งกระบวนการ
ตัดสินใจซึ่งเป็นตัวน าหรือตัวก าหนดการกระท าดังกล่าว เพื่อตอบสนองความจ าเป็นและความต้องการ
ของผู้บริโภคให้ได้รับความพอใจ และฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2548) กล่าวว่า ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ 
(Demographic Factor) หมายถึง ลักษณะของประชากร ได้แก่ ขนาดขององค์ประกอบของครอบครัว 
เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ ระดับรายได้ อาชีพ เช้ือชาติ สัญชาติ ซึ่งล้วนจะมีผลต่อรูปแบบ
ของความต้องการของซื้อและใช้ท่ีแตกต่างกันในหลาย ๆ ด้านโดยจะมีพฤติกรรม ความสนใจในการรับ
ข่าวสารแตกต่างกันไปด้วย 
 

กรอบแนวคิดและวิธีวิจัย 
 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้รวบรวมปัจจัยท่ีคาดว่า
จะมีผลต่อการศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนต่อโครงการคนละครึ่ง และ
โครงการ ม.33 เรารักกัน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยโครงการ
คนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน โดยก าหนดตัวแปรในการศึกษาซึ่งประกอบไปด้วย 

ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพปัจจุบัน ประเภทการพักอาศัย ระดับการศึกษา 
อาชีพ ระยะเวลาการท างาน และรายได้ 

ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนต่อโครงการคนละครึ่ง 
และโครงการ ม.33 เรารักกัน ความคิดเห็นต่อโครงการและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชน 
 สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาดังภาพท่ี 1 
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   ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

 
 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ  
1)  ประชากรจังหวัดสุราษฎร์ธานีอายุต้ังแต่ 20 - 60 ปี จ านวน 774,308 คน จากจ านวน

หลังคาเรือนท้ังส้ิน 460,852 หลังคาเรือน (ท่ีท าการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี, 2563) 
2)  กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร

ของทาโร่ยามาเน่ (Yamane, 1967) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 399 คน แต่การศึกษาในครั้งนี้จะเก็บ
ตัวอย่างจากกลุ่มตัวอย่างท้ังส้ิน 400 ตัวอย่างต่อโครงการ และท าการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก  

รวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม จากนั้นน าข้อมูลท่ีได้มาท าการประมวลผลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (SPSS for Windows Version 23) โดยใช้หลักสถิติ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและน าเสนอผลการศึกษาผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนาอธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล ความคิดเห็นต่อโครงการและ
รูปแบบลักษณะการใช้สอยของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ีมีต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ด้วยโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน โดยน ามาวิเคราะห์ด้วยค่าเฉล่ีย (Mean) ร้อยละ 
(Percentage) ความถ่ี (Frequency) และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D) และ
น าเสนอผลการศึกษาโดยใช้วิธีพรรณนาประกอบตารางข้อมูลทางสถิติ  และใช้สถิติเชิงอนุมาน 
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน โดย
การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มของสถานภาพส่วนบุคคลเฉพาะเพศ 
ใช้สถิติ Independent Sample t-test ส าหรับกลุ่มตัวอย่างท่ีมี 2 กลุ่มข้ึนไป และใช้สถิติ One-Way 
ANOVA F-test เมื่อพบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างท้ังสองโครงการจึงทดสอบเปรียบเทียบ

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ประเภทที่พักอาศัย 
5. ระดับการศึกษา 
6. อาชีพ 
7. ระยะเวลาการท างาน 
8. รายได้ 

ความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่าย
ของประชาชนต่อโครงการคนละคร่ึง 

และโครงการ ม.33 เรารักกัน 
1. ความคิดเห็นต่อโครงการ 
2. พฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชน 
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เป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่  (Scheffé Method) ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิ ติ ท่ี  0.05 และใช้
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation) ในการทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความคิดเห็นและรูปแบบลักษณะการใช้สอยท่ีมีต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของโครงการคนละครึ่ง 
และโครงการ ม.33 เรารักกัน เสนอผลการศึกษาโดยใช้วิธีพรรณนาประกอบตารางข้อมูลทางสถิติ โดย
ก าหนดระยะเวลาท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างเดือน
สิงหาคม 2564 ถึง เดือนตุลาคม 2564 
 

ผลการศึกษา 
 

โครงการคนละครึ่ง ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 
ท่ีร้อยละ 51.00 ระดับอายุกลุ่มตัวอย่างท่ีมากท่ีสุดเป็นกลุ่มอายุ 40 - 49 ปี ร้อยละ 36.25 สถานภาพ
ของกลุ่มตัวอย่างจ านวนมากท่ีสุดคือ สถานภาพสมรสท่ีร้อยละ 63.75 ประเภทของท่ีพักอาศัยของ
กลุ่มตัวอย่างท่ีมากสุดคือ สถานะเจ้าของบ้าน ร้อยละ 54.25 ระดับการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมาก
ท่ีสุดมีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 49.75 อาชีพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีอาชีพลูกจ้าง/
พนักงานบริษัท ร้อยละ 43.00 ระยะเวลาในการท างาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระยะการท างานมาก
ท่ีสุดอยู่ในช่วงมากกว่า 10 ปี ร้อยละ 59.00 รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนท่ีช่วง 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.00 โดยภาพรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ย
ในระดับมาก 

โครงการ ม.33 เรารักกัน ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างจะมีเพศชายมากกว่าเพศหญิง 
ที่ร้อยละ 51.25 ระดับอายุของกลุ่มตัวอย่างท่ีมากท่ีสุดเป็นกลุ่มอายุ 40 - 49 ปี ร้อยละ 37.50 
สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดคือ สถานภาพสมรส ร้อยละ 74.00 ประเภทของท่ีพัก
อาศัยของกลุ่มตัวอย่างท่ีมากสุดคือ สถานะเจ้าของบ้าน ร้อยละ 41.00 ระดับการศึกษากลุ่มตัวอย่าง
ที่มากท่ีสุดมีการศึกษาระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ร้อยละ 38.50 อาชีพกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนมากมีอาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัท ร้อยละ 94.25 ระยะเวลาในการท างานของกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีมากท่ีสุดอยู่ในช่วงมากกว่า 10 ปี ร้อยละ 52.75 รายได้เฉล่ียต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนมากมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีช่วง 10,001 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.00 โดยภาพรวมทุก
ด้านมีค่าเฉล่ียในระดับปานกลาง 

ระดับความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนต่อโครงการคนละคร่ึง และ
โครงการ ม.33 เรารักกัน  

โครงการคนละครึ่ง กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการ
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คนละครึ่งเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.61  
 

ตารางที่ 1  ความคิดเห็นต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาด้วยโครงการคนละครึ่ง 
 

ความคิดเห็นต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
โครงการคนละคร่ึง (N=400)  

SD 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. ความคิดเห็นและความพึงพอใจ 4.34 0.84 มาก 
2. ความคิดเห็นด้านแอพพลิเคช่ันเป๋าตัง 3.54 0.81 มาก 
3. ความคิดเห็นด้านการประชาสัมพันธ์ 3.57 0.79 มาก 
4. ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมของระยะเวลา 3.10 0.97 ปานกลาง 
5. ความคิดเห็นด้านเทคโนโลยี 4.10 0.77 มาก 
6. ความคิดเห็นด้านงบประมาณท่ีใช้ในโครงการ 2.86 1.17 ปานกลาง 
7. ความคิดเห็นด้านผู้ให้บริการ 3.74 0.73 มาก 

รวม 3.61 0.87 มาก 
 

โครงการ ม.33 เรารักกัน กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของ
ประชาชนเห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.38  

 
ตารางที่ 2  ความคิดเห็นต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาด้วยโครงการ ม.33 เรารักกัน 
 

ความคิดเห็นต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
โครงการคนละคร่ึง (N=400)  

SD 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. ความคิดเห็นและความพึงพอใจ 3.76 1.00 มาก 
2. ความคิดเห็นด้านแอพพลิเคช่ันเป๋าตัง 3.30 0.59 ปานกลาง 
3. ความคิดเห็นด้านการประชาสัมพันธ์ 3.28 0.62 ปานกลาง 
4. ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมของระยะเวลา 3.01 0.75 ปานกลาง 
5. ความคิดเห็นด้านเทคโนโลยี 3.86 0.69 มาก 
6. ความคิดเห็นด้านงบประมาณท่ีใช้ในโครงการ 2.96 0.75 ปานกลาง 
7. ความคิดเห็นด้านผู้ให้บริการ 3.43 0.51 ปานกลาง 

รวม 3.38 0.70 ปานกลาง 
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เป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่  (Scheffé Method) ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ ท่ี  0.05 และใช้
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation) ในการทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความคิดเห็นและรูปแบบลักษณะการใช้สอยท่ีมีต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของโครงการคนละครึ่ง 
และโครงการ ม.33 เรารักกัน เสนอผลการศึกษาโดยใช้วิธีพรรณนาประกอบตารางข้อมูลทางสถิติ โดย
ก าหนดระยะเวลาท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างเดือน
สิงหาคม 2564 ถึง เดือนตุลาคม 2564 
 

ผลการศึกษา 
 

โครงการคนละครึ่ง ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 
ท่ีร้อยละ 51.00 ระดับอายุกลุ่มตัวอย่างท่ีมากท่ีสุดเป็นกลุ่มอายุ 40 - 49 ปี ร้อยละ 36.25 สถานภาพ
ของกลุ่มตัวอย่างจ านวนมากท่ีสุดคือ สถานภาพสมรสท่ีร้อยละ 63.75 ประเภทของท่ีพักอาศัยของ
กลุ่มตัวอย่างท่ีมากสุดคือ สถานะเจ้าของบ้าน ร้อยละ 54.25 ระดับการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมาก
ท่ีสุดมีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 49.75 อาชีพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีอาชีพลูกจ้าง/
พนักงานบริษัท ร้อยละ 43.00 ระยะเวลาในการท างาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระยะการท างานมาก
ท่ีสุดอยู่ในช่วงมากกว่า 10 ปี ร้อยละ 59.00 รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนท่ีช่วง 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.00 โดยภาพรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ย
ในระดับมาก 

โครงการ ม.33 เรารักกัน ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างจะมีเพศชายมากกว่าเพศหญิง 
ที่ร้อยละ 51.25 ระดับอายุของกลุ่มตัวอย่างท่ีมากท่ีสุดเป็นกลุ่มอายุ 40 - 49 ปี ร้อยละ 37.50 
สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดคือ สถานภาพสมรส ร้อยละ 74.00 ประเภทของท่ีพัก
อาศัยของกลุ่มตัวอย่างท่ีมากสุดคือ สถานะเจ้าของบ้าน ร้อยละ 41.00 ระดับการศึกษากลุ่มตัวอย่าง
ที่มากท่ีสุดมีการศึกษาระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ร้อยละ 38.50 อาชีพกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนมากมีอาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัท ร้อยละ 94.25 ระยะเวลาในการท างานของกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีมากท่ีสุดอยู่ในช่วงมากกว่า 10 ปี ร้อยละ 52.75 รายได้เฉล่ียต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนมากมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีช่วง 10,001 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.00 โดยภาพรวมทุก
ด้านมีค่าเฉล่ียในระดับปานกลาง 

ระดับความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนต่อโครงการคนละคร่ึง และ
โครงการ ม.33 เรารักกัน  

โครงการคนละครึ่ง กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการ
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คนละครึ่งเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.61  
 

ตารางที่ 1  ความคิดเห็นต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาด้วยโครงการคนละครึ่ง 
 

ความคิดเห็นต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
โครงการคนละคร่ึง (N=400)  

SD 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. ความคิดเห็นและความพึงพอใจ 4.34 0.84 มาก 
2. ความคิดเห็นด้านแอพพลิเคช่ันเป๋าตัง 3.54 0.81 มาก 
3. ความคิดเห็นด้านการประชาสัมพันธ์ 3.57 0.79 มาก 
4. ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมของระยะเวลา 3.10 0.97 ปานกลาง 
5. ความคิดเห็นด้านเทคโนโลยี 4.10 0.77 มาก 
6. ความคิดเห็นด้านงบประมาณท่ีใช้ในโครงการ 2.86 1.17 ปานกลาง 
7. ความคิดเห็นด้านผู้ให้บริการ 3.74 0.73 มาก 

รวม 3.61 0.87 มาก 
 

โครงการ ม.33 เรารักกัน กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของ
ประชาชนเห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.38  

 
ตารางที่ 2  ความคิดเห็นต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาด้วยโครงการ ม.33 เรารักกัน 
 

ความคิดเห็นต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
โครงการคนละคร่ึง (N=400)  

SD 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. ความคิดเห็นและความพึงพอใจ 3.76 1.00 มาก 
2. ความคิดเห็นด้านแอพพลิเคช่ันเป๋าตัง 3.30 0.59 ปานกลาง 
3. ความคิดเห็นด้านการประชาสัมพันธ์ 3.28 0.62 ปานกลาง 
4. ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมของระยะเวลา 3.01 0.75 ปานกลาง 
5. ความคิดเห็นด้านเทคโนโลยี 3.86 0.69 มาก 
6. ความคิดเห็นด้านงบประมาณท่ีใช้ในโครงการ 2.96 0.75 ปานกลาง 
7. ความคิดเห็นด้านผู้ให้บริการ 3.43 0.51 ปานกลาง 

รวม 3.38 0.70 ปานกลาง 



464464 
 

ระดับความถ่ีพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนต่อโครงการคนละคร่ึง และโครงการ ม.
33 เรารักกัน  

โครงการคนละครึ่ง ภาพรวมพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการใช้จ่ายตามประเภทร้านค้าใน
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โครงการคนละครึ่ง ความถ่ีอยู่ในระดับ 4 วัน/สัปดาห์ ท่ีค่าเฉล่ีย 2.63  
 
ตารางที่ 3  ความถ่ีพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนต่อโครงการคนละครึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

ข้อมูลทั่วไป    SD 
ระดับการใช้จ่าย

ต่อสัปดาห์ 
ใช้จ่ายที่ไหนบ่อยที่สุด       
1. ร้านโชห่วย /หาบเร่แผงลอย /ตลาดสด 3.82 1.46 5 วัน/สัปดาห์ 
2. ร้านค้าท่ีอยู่ในพื้นท่ีให้เช่าของห้างสรรพสินค้า 2.0 1.21 2 - 3วัน/สัปดาห์ 
3. ซุปเปอร์มาร์เก็ต  1.86 1.17 2 - 3วัน/สัปดาห์ 
4. สถานท่ีเสริมความงามและบริการเพื่อสุขภาพ 1.67 1.05 2 - 3วัน/สัปดาห์ 
ท่านใช้จ่ายไปกับอะไรบ่อยที่สุด       
1. อาหารและเครื่องด่ืม 3.99 1.38 5 วัน/สัปดาห์ 
2. สินค้าอุปโภคและบริโภค 3.97 1.41 5 วัน/สัปดาห์ 
3. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม 1.80 1.14 2 - 3วัน/สัปดาห์ 
4. อาหารส าหรับสัตว์เล้ียง 1.89 1.15 2 - 3วัน/สัปดาห์ 

รวม 2.63 1.25 4 วัน/สัปดาห์ 
  

โครงการ ม.33 เรารักกัน จากภาพรวมพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการใช้จ่ายตามประเภท
ร้านค้าในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการ ม.33 เรารักกัน ความถี่อยู่ในระดับ 4 วัน/สัปดาห์ 
ท่ีค่าเฉล่ีย 2.77   
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ตารางที่ 4  ความถ่ีพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนต่อโครงการ ม.33 เรารักกันในจังหวัด 
 สุราษฎร์ธานี 
 

ข้อมูลทั่วไป    SD 
ระดับการใช้จ่าย

ต่อสัปดาห์ 
ใช้จ่ายที่ไหนบ่อยที่สุด       
1. ร้านโชห่วย /หาบเร่แผงลอย /ตลาดสด 4.225 1.33184 5 วัน/สัปดาห์ 
2. ร้านค้าท่ีอยู่ในพื้นท่ีให้เช่าของห้างสรรพสินค้า 1.9825 1.26934 2 - 3วัน/สัปดาห์ 
3. ซุปเปอร์มาร์เก็ต  1.8175 1.20117 2 - 3วัน/สัปดาห์ 
4. สถานท่ีเสริมความงามและบริการเพื่อสุขภาพ 1.7125 1.14373 2 - 3วัน/สัปดาห์ 
ท่านใช้จ่ายไปกับอะไรบ่อยที่สุด      
1. อาหารและเครื่องด่ืม 4.4 1.1372 5 วัน/สัปดาห์ 
2. สินค้าอุปโภคและบริโภค 4.35 1.24554 5 วัน/สัปดาห์ 
3. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม 1.795 1.2069 2 - 3วัน/สัปดาห์ 
4. อาหารส าหรับสัตว์เล้ียง 1.9025 1.22546 2 - 3วัน/สัปดาห์ 

รวม 2.77 1.2 4 วัน/สัปดาห์ 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

โครงการคนละครึ่ง กลุ่มตัวอย่างประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความคิดเห็นด้าน
ความพึงพอใจโครงการอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.34 ความคิดเห็นด้านแอปพลิเคช่ันเป๋าตัง
เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.54 ความคิดเห็นด้านการประชาสัมพันธ์ เห็นด้วยอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.57 ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมของระยะเวลา เห็นด้วยอยู่ในระดับ 
ปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.10 ความคิดเห็นด้านเทคโนโลยี เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.10 ความคิดเห็นด้านงบประมาณท่ีใช้ในโครงการ เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากับ 
2.86 และความคิดเห็นด้านผู้ให้บริการ เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.74 โดยในภาพรวม
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อโครงการคนละครึ่ง เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.61 เห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นช่ืนชอบโครงการคนละครึ่ง 

โครงการ ม.33 เรารักกัน กลุ่มตัวอย่างประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความคิดเห็นด้าน
ความพึงพอใจโครงการอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.76 ความคิดเห็นด้านแอปพลิเคช่ันเป๋าตัง 



465464 
 

ระดับความถ่ีพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนต่อโครงการคนละคร่ึง และโครงการ ม.
33 เรารักกัน  

โครงการคนละครึ่ง ภาพรวมพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการใช้จ่ายตามประเภทร้านค้าใน
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โครงการคนละครึ่ง ความถ่ีอยู่ในระดับ 4 วัน/สัปดาห์ ท่ีค่าเฉล่ีย 2.63  
 
ตารางที่ 3  ความถ่ีพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนต่อโครงการคนละครึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

ข้อมูลทั่วไป    SD 
ระดับการใช้จ่าย

ต่อสัปดาห์ 
ใช้จ่ายที่ไหนบ่อยที่สุด       
1. ร้านโชห่วย /หาบเร่แผงลอย /ตลาดสด 3.82 1.46 5 วัน/สัปดาห์ 
2. ร้านค้าท่ีอยู่ในพื้นท่ีให้เช่าของห้างสรรพสินค้า 2.0 1.21 2 - 3วัน/สัปดาห์ 
3. ซุปเปอร์มาร์เก็ต  1.86 1.17 2 - 3วัน/สัปดาห์ 
4. สถานท่ีเสริมความงามและบริการเพื่อสุขภาพ 1.67 1.05 2 - 3วัน/สัปดาห์ 
ท่านใช้จ่ายไปกับอะไรบ่อยที่สุด       
1. อาหารและเครื่องด่ืม 3.99 1.38 5 วัน/สัปดาห์ 
2. สินค้าอุปโภคและบริโภค 3.97 1.41 5 วัน/สัปดาห์ 
3. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม 1.80 1.14 2 - 3วัน/สัปดาห์ 
4. อาหารส าหรับสัตว์เล้ียง 1.89 1.15 2 - 3วัน/สัปดาห์ 

รวม 2.63 1.25 4 วัน/สัปดาห์ 
  

โครงการ ม.33 เรารักกัน จากภาพรวมพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการใช้จ่ายตามประเภท
ร้านค้าในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการ ม.33 เรารักกัน ความถี่อยู่ในระดับ 4 วัน/สัปดาห์ 
ท่ีค่าเฉล่ีย 2.77   
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ตารางที่ 4  ความถ่ีพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนต่อโครงการ ม.33 เรารักกันในจังหวัด 
 สุราษฎร์ธานี 
 

ข้อมูลทั่วไป    SD 
ระดับการใช้จ่าย

ต่อสัปดาห์ 
ใช้จ่ายที่ไหนบ่อยที่สุด       
1. ร้านโชห่วย /หาบเร่แผงลอย /ตลาดสด 4.225 1.33184 5 วัน/สัปดาห์ 
2. ร้านค้าท่ีอยู่ในพื้นท่ีให้เช่าของห้างสรรพสินค้า 1.9825 1.26934 2 - 3วัน/สัปดาห์ 
3. ซุปเปอร์มาร์เก็ต  1.8175 1.20117 2 - 3วัน/สัปดาห์ 
4. สถานท่ีเสริมความงามและบริการเพื่อสุขภาพ 1.7125 1.14373 2 - 3วัน/สัปดาห์ 
ท่านใช้จ่ายไปกับอะไรบ่อยที่สุด      
1. อาหารและเครื่องด่ืม 4.4 1.1372 5 วัน/สัปดาห์ 
2. สินค้าอุปโภคและบริโภค 4.35 1.24554 5 วัน/สัปดาห์ 
3. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม 1.795 1.2069 2 - 3วัน/สัปดาห์ 
4. อาหารส าหรับสัตว์เล้ียง 1.9025 1.22546 2 - 3วัน/สัปดาห์ 

รวม 2.77 1.2 4 วัน/สัปดาห์ 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

โครงการคนละครึ่ง กลุ่มตัวอย่างประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความคิดเห็นด้าน
ความพึงพอใจโครงการอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.34 ความคิดเห็นด้านแอปพลิเคช่ันเป๋าตัง
เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.54 ความคิดเห็นด้านการประชาสัมพันธ์ เห็นด้วยอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.57 ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมของระยะเวลา เห็นด้วยอยู่ในระดับ 
ปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.10 ความคิดเห็นด้านเทคโนโลยี เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.10 ความคิดเห็นด้านงบประมาณท่ีใช้ในโครงการ เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากับ 
2.86 และความคิดเห็นด้านผู้ให้บริการ เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.74 โดยในภาพรวม
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อโครงการคนละครึ่ง เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.61 เห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นช่ืนชอบโครงการคนละครึ่ง 

โครงการ ม.33 เรารักกัน กลุ่มตัวอย่างประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความคิดเห็นด้าน
ความพึงพอใจโครงการอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.76 ความคิดเห็นด้านแอปพลิเคช่ันเป๋าตัง 
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เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 ความคิดเห็นด้านการประชาสัมพันธ์ เห็นด้วย
อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.28 ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมของระยะเวลา เห็นด้วย
อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.01 ความคิดเห็นด้านเทคโนโลยี เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.86 ความคิดเห็นด้านงบประมาณท่ีใช้ในโครงการ เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.96 และความคิดเห็นด้านผู้ให้บริการ เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.43 โดยในภาพรวมพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการ 
ม.33 เรารักกัน เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.38  

จะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างจะมีความคิดเห็นช่ืนชอบโครงการ ม.33 เรารักกันน้อยกว่าโครงการ 
คนละครึ่ง แต่ท้ังสองโครงการมีปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อความคิดเห็นต่อท้ังสองโครงการเหมือนกัน 
ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระดับรายได้ อาชีพ และอายุ เป็นปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อ
ความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

พฤติกรรมการใช้จ่ายและความถ่ีในการใช้จ่าย  
1) โครงการคนละครึ่ง เมื่อแยกเป็นรายประเภทร้านค้าพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการใช้

จ่ายร้านโชห่วย/หาบเร่แผงลอย/ตลาดสด ความถี่ในการใช้จ่ายอยู่ในระดับ 5 วัน/สัปดาห์ ค่าเฉล่ีย 
3.82 ร้านค้าท่ีอยู่ในพื้นท่ีให้เช่าของห้างสรรพสินค้า ความถี่ในการใช้จ่ายอยู่ในระดับ 2 - 3 วัน/
สัปดาห์ ค่าเฉล่ีย 2.00 ซุปเปอร์มาร์เก็ตในพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ความถี่ในการใช้จ่ายอยู่ในระดับ 
2 - 3 วัน/สัปดาห์ ค่าเฉล่ีย 1.86 สถานท่ีเสริมความงามและบริการเพื่อสุขภาพ ความถี่ในการใช้จ่าย
อยู่ในระดับ 2 - 3 วัน/สัปดาห์ ค่าเฉลี่ย 1.67 จากภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการใช้
จ่ายตามประเภทร้านค้าโครงการคนละครึ่ง ความถ่ีอยู่ในระดับ 4 วัน/สัปดาห์ ค่าเฉล่ีย 2.63 

กลุ่มตัวอย่างท่ีมีความถ่ีในการใช้จ่ายตามประเภทสินค้าและบริการโครงการคนละครึ่ง พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการใช้จ่ายสินค้าประเภทอาหารและเครื่องด่ืม ความถี่ในการใช้จ่ายอยู่ใน
ระดับ 5 วัน/สัปดาห์ ค่าเฉล่ีย 3.99 สินค้าประเภทอุปโภคและบริโภค ความถ่ีในการใช้จ่ายอยู่ในระดับ 
5 วัน/สัปดาห์ ค่าเฉล่ีย 3.97 สินค้าประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ความถ่ีในการใช้จ่าย
อยู่ในระดับ 2 - 3วัน/สัปดาห์ ค่าเฉลี่ย 1.80 และสินค้าประเภทอาหารส าหรับสัตว์เลี้ยง ความถี่ใน
การใช้จ่ายอยู่ในระดับ 2 - 3 วัน/สัปดาห์ ค่าเฉล่ีย 1.89  

2) โครงการ ม.33 เรารักกัน เมื่อแยกเป็นรายประเภทร้านค้าพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความถี่
ในการใช้จ่ายร้านโชห่วย/หาบเร่แผงลอย/ตลาดสด ความถี่ในการใช้จ่ายอยู่ในระดับ 5 วัน/สัปดาห์ 
ค่าเฉล่ีย 4.22 ร้านค้าท่ีอยู่ในพื้นท่ีให้เช่าของห้างสรรพสินค้า ความถี่ในการใช้จ่ายอยู่ในระดับ 2 - 3 
วัน/สัปดาห์ ค่าเฉล่ีย 1.98 ซุปเปอร์มาร์เก็ตในพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ความถี่ในการใช้จ่ายอยู่ใน
ระดับ 2 - 3 วัน/สัปดาห์ ค่าเฉล่ีย 1.81 สถานท่ีเสริมความงามและบริการเพื่อสุขภาพ ความถี่ในการใช้จ่าย
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อยู่ในระดับ 2 - 3วัน/สัปดาห์ ค่าเฉล่ีย 1.71 จากภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการใช้จ่าย
ตามประเภทร้านค้าในโครงการ ม.33 เรารักกัน ความถ่ีอยู่ในระดับ 4 วัน/สัปดาห์ ค่าเฉล่ีย 2.77 

กลุ่มตัวอย่างมท่ีมีความถี่ในการใช้จ่ายตามประเภทสินค้าและบริการในมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจโครงการ ม3 เรารักกัน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการใช้จ่ายสินค้าประเภทอาหารและ
เครื่องด่ืม ความถี่ในการใช้จ่ายอยู่ในระดับ 5 วัน/สัปดาห์ ค่าเฉล่ีย 4.40 สินค้าประเภทอุปโภคและ
บริโภค ความถี่ในการใช้จ่ายอยู่ในระดับ 5 วัน/สัปดาห์ ค่าเฉล่ีย 4.35 สินค้าประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพและความงาม ความถี่ในการใช้จ่ายอยู่ในระดับ 2 - 3 วัน/สัปดาห์ ค่าเฉล่ีย 1.79 และสินค้า
ประเภทอาหารส าหรับสัตว์เล้ียง ความถ่ีในการใช้จ่ายอยู่ในระดับ 2 - 3 วัน/สัปดาห์ ค่าเฉล่ีย 1.90  

จะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน มีปัจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ์ต่อความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ ระดับรายได้ ส่วนความถ่ีในการใช้จ่ายของกลุ่มตัวอย่างท้ังสองโครงการ ประเภทร้านโชห่วย 
/หาบเร่แผงลอย/ตลาดสด ความถี่ในการใช้จ่ายอยู่ในระดับ 5 วัน/สัปดาห์ และประเภทอาหาร
มีความถี่ในการใช้จ่ายสินค้าประเภทอาหารและเครื่องด่ืม ความถี่ในการใช้จ่ายอยู่ในระดับ 5 วัน/
สัปดาห์เหมือนกัน  
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

ส่วนท่ีเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขโครงการตามนโยบายของรัฐบาลท่ีได้ท าการศึกษานั้นก็คือ 
ความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนต่อโครงการคนละครึ่ง  และโครงการ ม.33 
เรารักกัน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

1) จากการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนต่อโครงการ
คนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี แสดงให้เห็นว่าโครงการท้ังสองเป็น
โครงการท่ีมีความส าคัญต่อสถานการณ์เศรษฐกิจ แต่ด้วยเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ การจ ากัด
จ านวนเงินท่ีใช้ได้ต่อหนึ่งวัน หรือการก าหนดจ านวนวันในการใช้จ่าย การหลักเกณฑ์การเข้าถึงสิทธิ
หรือวิธีการใช้สิทธิ เป็นสาเหตุให้ประชาชนจ านวนไม่น้อยท่ีได้รับความเดือดร้อนแต่ไม่สามารถเข้าถึง
การช่วยเหลือของรัฐ อาทิ ประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนมีกลุ่มหนึ่งท่ีเป็นผู้สูงอายุท่ีไม่มีความรู้เรื่อง
เทคโนโลยี หรือประชาชนบางกลุ่มไม่มีโทรศัพท์เคล่ือนท่ี (สมาร์ทโฟน) จึงมีปัญหาการลงทะเบียนและ
ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิดังกล่าว แต่ไม่ปรากฏมาตรการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบและต่อเนื่องอย่าง
ชัดเจนจากภาครัฐ ควรท่ีภาครัฐจะเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงสิทธิทางอื่นนอกจากสมาร์ทโฟน 
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เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 ความคิดเห็นด้านการประชาสัมพันธ์ เห็นด้วย
อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.28 ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมของระยะเวลา เห็นด้วย
อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.01 ความคิดเห็นด้านเทคโนโลยี เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.86 ความคิดเห็นด้านงบประมาณท่ีใช้ในโครงการ เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.96 และความคิดเห็นด้านผู้ให้บริการ เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.43 โดยในภาพรวมพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการ 
ม.33 เรารักกัน เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.38  

จะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างจะมีความคิดเห็นช่ืนชอบโครงการ ม.33 เรารักกันน้อยกว่าโครงการ 
คนละครึ่ง แต่ท้ังสองโครงการมีปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อความคิดเห็นต่อท้ังสองโครงการเหมือนกัน 
ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระดับรายได้ อาชีพ และอายุ เป็นปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อ
ความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

พฤติกรรมการใช้จ่ายและความถ่ีในการใช้จ่าย  
1) โครงการคนละครึ่ง เมื่อแยกเป็นรายประเภทร้านค้าพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการใช้

จ่ายร้านโชห่วย/หาบเร่แผงลอย/ตลาดสด ความถี่ในการใช้จ่ายอยู่ในระดับ 5 วัน/สัปดาห์ ค่าเฉล่ีย 
3.82 ร้านค้าท่ีอยู่ในพื้นท่ีให้เช่าของห้างสรรพสินค้า ความถี่ในการใช้จ่ายอยู่ในระดับ 2 - 3 วัน/
สัปดาห์ ค่าเฉล่ีย 2.00 ซุปเปอร์มาร์เก็ตในพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ความถี่ในการใช้จ่ายอยู่ในระดับ 
2 - 3 วัน/สัปดาห์ ค่าเฉล่ีย 1.86 สถานท่ีเสริมความงามและบริการเพื่อสุขภาพ ความถี่ในการใช้จ่าย
อยู่ในระดับ 2 - 3 วัน/สัปดาห์ ค่าเฉลี่ย 1.67 จากภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการใช้
จ่ายตามประเภทร้านค้าโครงการคนละครึ่ง ความถ่ีอยู่ในระดับ 4 วัน/สัปดาห์ ค่าเฉล่ีย 2.63 

กลุ่มตัวอย่างท่ีมีความถ่ีในการใช้จ่ายตามประเภทสินค้าและบริการโครงการคนละครึ่ง พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการใช้จ่ายสินค้าประเภทอาหารและเครื่องด่ืม ความถี่ในการใช้จ่ายอยู่ใน
ระดับ 5 วัน/สัปดาห์ ค่าเฉล่ีย 3.99 สินค้าประเภทอุปโภคและบริโภค ความถ่ีในการใช้จ่ายอยู่ในระดับ 
5 วัน/สัปดาห์ ค่าเฉล่ีย 3.97 สินค้าประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ความถ่ีในการใช้จ่าย
อยู่ในระดับ 2 - 3วัน/สัปดาห์ ค่าเฉลี่ย 1.80 และสินค้าประเภทอาหารส าหรับสัตว์เลี้ยง ความถี่ใน
การใช้จ่ายอยู่ในระดับ 2 - 3 วัน/สัปดาห์ ค่าเฉล่ีย 1.89  

2) โครงการ ม.33 เรารักกัน เมื่อแยกเป็นรายประเภทร้านค้าพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความถี่
ในการใช้จ่ายร้านโชห่วย/หาบเร่แผงลอย/ตลาดสด ความถี่ในการใช้จ่ายอยู่ในระดับ 5 วัน/สัปดาห์ 
ค่าเฉล่ีย 4.22 ร้านค้าท่ีอยู่ในพื้นท่ีให้เช่าของห้างสรรพสินค้า ความถี่ในการใช้จ่ายอยู่ในระดับ 2 - 3 
วัน/สัปดาห์ ค่าเฉล่ีย 1.98 ซุปเปอร์มาร์เก็ตในพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ความถี่ในการใช้จ่ายอยู่ใน
ระดับ 2 - 3 วัน/สัปดาห์ ค่าเฉล่ีย 1.81 สถานท่ีเสริมความงามและบริการเพื่อสุขภาพ ความถี่ในการใช้จ่าย
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อยู่ในระดับ 2 - 3วัน/สัปดาห์ ค่าเฉล่ีย 1.71 จากภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการใช้จ่าย
ตามประเภทร้านค้าในโครงการ ม.33 เรารักกัน ความถ่ีอยู่ในระดับ 4 วัน/สัปดาห์ ค่าเฉล่ีย 2.77 

กลุ่มตัวอย่างมท่ีมีความถี่ในการใช้จ่ายตามประเภทสินค้าและบริการในมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจโครงการ ม3 เรารักกัน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการใช้จ่ายสินค้าประเภทอาหารและ
เครื่องด่ืม ความถี่ในการใช้จ่ายอยู่ในระดับ 5 วัน/สัปดาห์ ค่าเฉล่ีย 4.40 สินค้าประเภทอุปโภคและ
บริโภค ความถี่ในการใช้จ่ายอยู่ในระดับ 5 วัน/สัปดาห์ ค่าเฉล่ีย 4.35 สินค้าประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพและความงาม ความถ่ีในการใช้จ่ายอยู่ในระดับ 2 - 3 วัน/สัปดาห์ ค่าเฉล่ีย 1.79 และสินค้า
ประเภทอาหารส าหรับสัตว์เล้ียง ความถ่ีในการใช้จ่ายอยู่ในระดับ 2 - 3 วัน/สัปดาห์ ค่าเฉล่ีย 1.90  

จะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน มีปัจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ์ต่อความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ ระดับรายได้ ส่วนความถ่ีในการใช้จ่ายของกลุ่มตัวอย่างท้ังสองโครงการ ประเภทร้านโชห่วย 
/หาบเร่แผงลอย/ตลาดสด ความถี่ในการใช้จ่ายอยู่ในระดับ 5 วัน/สัปดาห์ และประเภทอาหาร
มีความถี่ในการใช้จ่ายสินค้าประเภทอาหารและเครื่องด่ืม ความถี่ในการใช้จ่ายอยู่ในระดับ 5 วัน/
สัปดาห์เหมือนกัน  
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

ส่วนท่ีเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขโครงการตามนโยบายของรัฐบาลท่ีได้ท าการศึกษานั้นก็คือ 
ความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนต่อโครงการคนละครึ่ง  และโครงการ ม.33 
เรารักกัน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

1) จากการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนต่อโครงการ
คนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี แสดงให้เห็นว่าโครงการท้ังสองเป็น
โครงการท่ีมีความส าคัญต่อสถานการณ์เศรษฐกิจ แต่ด้วยเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ การจ ากัด
จ านวนเงินท่ีใช้ได้ต่อหนึ่งวัน หรือการก าหนดจ านวนวันในการใช้จ่าย การหลักเกณฑ์การเข้าถึงสิทธิ
หรือวิธีการใช้สิทธิ เป็นสาเหตุให้ประชาชนจ านวนไม่น้อยท่ีได้รับความเดือดร้อนแต่ไม่สามารถเข้าถึง
การช่วยเหลือของรัฐ อาทิ ประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนมีกลุ่มหนึ่งท่ีเป็นผู้สูงอายุท่ีไม่มีความรู้เรื่อง
เทคโนโลยี หรือประชาชนบางกลุ่มไม่มีโทรศัพท์เคล่ือนท่ี (สมาร์ทโฟน) จึงมีปัญหาการลงทะเบียนและ
ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิดังกล่าว แต่ไม่ปรากฏมาตรการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบและต่อเนื่องอย่าง
ชัดเจนจากภาครัฐ ควรท่ีภาครัฐจะเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงสิทธิทางอื่นนอกจากสมาร์ทโฟน 
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2) จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชน
ต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความเกี่ยวข้องกับ เพศ 
การศึกษา สถานภาพ รายได้ อาชีพ และอายุ   

3) ภาครัฐควรมีการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน (พฤติกรรม
การบริโภค) ความรู้ด้านการเงิน การวางแผนการเงินส่วนบุคคล รวมทั้งการออมเงิน เพื่อเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนหากเจอวิกฤติอื่น ๆ ต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะทางวิชาการ 

 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษามุ่งไปท่ี “ความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของ

ประชาชนต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี” จึงควรมี
การศึกษาในภาพรวมของท้ังประเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลในภาพรวมที่กว้างขึ้น เพื่อท่ีจะสามารถน าข้อมูล
ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาในสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท่ียังไม่ส้ินสุด หรือในสถานการณ์วิกฤติอื่น ๆ ต่อไป 
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2) จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชน
ต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความเกี่ยวข้องกับ เพศ 
การศึกษา สถานภาพ รายได้ อาชีพ และอายุ   

3) ภาครัฐควรมีการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน (พฤติกรรม
การบริโภค) ความรู้ด้านการเงิน การวางแผนการเงินส่วนบุคคล รวมทั้งการออมเงิน เพื่อเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนหากเจอวิกฤติอื่น ๆ ต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะทางวิชาการ 

 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษามุ่งไปท่ี “ความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของ

ประชาชนต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี” จึงควรมี
การศึกษาในภาพรวมของท้ังประเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลในภาพรวมที่กว้างขึ้น เพื่อท่ีจะสามารถน าข้อมูล
ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาในสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท่ียังไม่ส้ินสุด หรือในสถานการณ์วิกฤติอื่น ๆ ต่อไป 
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การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏบิัตเิพื่อแก้ปัญหาผู้ปฏบิัติงานด้านการโอน
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองพา  

ต าบลคลองพา อ าเภอทา่ชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

วัชรพงษ์  ชูวารี * 
 

บทคัดย่อ 
 

การค้นคว้าอิสระเรื่อง การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองพา ต าบลคลองพา 
อ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดแนวทางการแก้ไข
ปัญหาของผู้ปฏิบัติงานด้านการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและเพื่อศึกษาขั้นตอนการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองพา โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผ่านกระบวนการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action 
Learning: AL) ซึ่งจัดกิจกรรมในรูปแบบการประชุมกลุ่มย่อยจ านวน 3 ครั้ง มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เก่ียวข้องมาร่วมประชุมระดมสมอง เสนอความคิดเห็นและถกประเด็นปัญหา จ านวน 8  ท่าน 
ประกอบด้วย 1) นายวิธวัช สุวรรณชาตรี ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 2) นายสาโรจน์  
แบนเพชน ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 3) นางภัทรวรรณ ธรรมเศวตร์ ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 4) นายณัฐพงศ์ สุวรรณศิลป์ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
5) นายธีรชัย พวงศร ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 6) นางสาวสิทธิมา เพ็งผอม ต าแหน่ง นักวิชาการ
คลังช านาญการ 7) นางสาวประไพศรี จ้องใหม่ ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ และ 
8) นายวัชรพงษ์ ชูวารี ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

จากการด าเนินการจัดกิจจกรมการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติ ทางผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้เสนอประเด็นปัญหาท่ีเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานด้านการโอนงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองพา มีท้ังหมด 4 สาเหตุ คือ 1) ไม่มีเอกสารเปิดเรื่องจากต้นทาง แนวทางการแก้ไขปัญหา: 
เมื่อกองงานใดพิจารณาตามแผนงานท่ีตนเองรับผิดชอบแล้วพบว่า งบประมาณท่ีต้ังไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีไม่เพียงพอต่อการด าเนินภารกิจ ให้ด าเนินการแจ้งความประสงค์ขอโอน
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งบประมาณไปทางงานวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อท าการขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดท าเป็นบันทึกข้อความเปิดเรื่อง พร้อมระบุข้อเท็จจริงในการขอโอน
งบประมาณ 2) การโอนงบประมาณข้ามกองงานโดยไม่แจ้งให้เจ้าของงบประมาณรับทราบ แนวทาง 
การแก้ไขปัญหา: หากมีการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีข้ามหน่วยงานหรือกองงาน จะต้องท า
เอกสารแจ้งให้เจ้าของงบประมาณกองงานนั้นทราบ พร้อมให้เจ้าของงบประมาณท่ีขอโอนงบประมาณ
ลงนามอนุมัติส าหรับให้กองงานอื่นสามารถน างบประมาณไปใช้จ่าย 3) เจ้าหน้าท่ีไม่ได้ส่งส าเนาการโอน
งบประมาณให้กับทางกองคลังเพื่อรับทราบ แนวทางการแก้ไขปัญหา: เมื่อมีการโอนงบประมาณเสร็จ
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งส าเนาการโอนงบประมาณให้ทางกองคลังรับทราบ พร้อมจัดท าทะเบียนคุม
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยงานเพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูล และ 4) ผู้ปฏิบัติ
ด้านการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไม่เข้าใจกระบวนการหรือขั้นตอนส าหรับการโอนงบประมาณ
รายจ่าย แนวทางการแก้ไขปัญหา: จัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองพาให้มีความชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางให้กับผู้ปฏิบัติ   
ดังนั้นแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีสมาชิกกลุ่มได้ระดมสมองและน าไปแก้ปัญหาจึงสามารถท าให้
กระบวนการท างานของผู้ปฏิบัติงานด้านการโอนงบประมาณรายจ่ายมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานและ
กระบวนการท างานเป็นไปทิศทางเดียวกันท้ังหน่วยงาน 
 
ค าส าคัญ: การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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บทน า 
 

การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  รวมท้ัง
การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กับประชาชนในทุกด้าน  เน้นการแก้ไขปัญหาของประชาชนเป็นประเด็น
ส าคัญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเป็นกรอบในการก าหนด
ทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 นอกจากนี้ยังมีปัจจัยหลายอย่าง
ท่ีเป็นตัวขับเคล่ือนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุเป้าหมาย นั้นคือ งบประมาณ (Budget) เพราะ
งบประมาณเป็นเสมือนเครื่องมือในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ (Implementation) เป็นตัวขับเคล่ือน
ให้โครงการต่าง ๆ (Project) เกิดการปฏิบัติอย่างชัดเจนและสามารถน าไปสู่ประชาชนได้อย่าง เป็น
รูปธรรม การให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีความสอดคล้องกับความต้องการ 
วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละท้องถิ่น เพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจนและสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคล่องตัว
ในการบริหารงาน อีกท้ังยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับการกระจายอ านาจท่ีได้พัฒนาขึ้น
มาโดยล าดับ ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเป็นเสมือน
เครื่องมือในการก าหนดทิศทางการพัฒนาให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน 

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 2 ส่วนท่ีส าคัญ คือ งบประมาณ
รายรับและงบประมาณรายจ่าย การประมาณการด้านรายรับจะเป็นตัวก าหนดขนาดงบประมาณ
รายจ่าย กล่าวคือ งบประมาณรายจ่ายจะมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับรายได้เป็นส าคัญ งบประมาณ
รายรับและรายจ่ายในแต่ละปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีมูลค่าหลายล้านบาท ดังนั้นการใช้
จ่ายเงินต้องสามารถแก้ไขปัญหาและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ 
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ พร้อมท้ังสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อย่างไรก็ตามเพราะขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งมีน้อย ไม่สามารถท่ีจะ
หารายได้ได้เพียงพอกับการใช้จ่ายในแต่ละปี แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการวางแผนการใช้
จ่ายงบประมาณในปีนั้น ๆ ดีเพียงใด ก็ไม่สามารถท่ีจะบริหารจัดการเงินงบประมาณได้ดีเท่าท่ีควร 
เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการจัดท า วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณล่วงหน้าก่อน
หนึ่งปีงบประมาณ หมายความว่า การจัดท างบประมาณส าหรับบริหารจัดการในปีงบประมาณ พ.ศ.  
2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการวางแผนการจัดท างบประมาณของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ใน พ.ศ. 2564  โดยข้อมูลท่ีใช้ในการประมาณการงบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
ใช้ข้อมูลจากการใช้งบประมาณในปีท่ีผ่านมาเป็นตัวต้ังในการจัดท างบประมาณในปีถัดไป ปัจจุบัน
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งบประมาณไปทางงานวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อท าการขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดท าเป็นบันทึกข้อความเปิดเรื่อง พร้อมระบุข้อเท็จจริงในการขอโอน
งบประมาณ 2) การโอนงบประมาณข้ามกองงานโดยไม่แจ้งให้เจ้าของงบประมาณรับทราบ แนวทาง 
การแก้ไขปัญหา: หากมีการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีข้ามหน่วยงานหรือกองงาน จะต้องท า
เอกสารแจ้งให้เจ้าของงบประมาณกองงานนั้นทราบ พร้อมให้เจ้าของงบประมาณท่ีขอโอนงบประมาณ
ลงนามอนุมัติส าหรับให้กองงานอื่นสามารถน างบประมาณไปใช้จ่าย 3) เจ้าหน้าท่ีไม่ได้ส่งส าเนาการโอน
งบประมาณให้กับทางกองคลังเพื่อรับทราบ แนวทางการแก้ไขปัญหา: เมื่อมีการโอนงบประมาณเสร็จ
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งส าเนาการโอนงบประมาณให้ทางกองคลังรับทราบ พร้อมจัดท าทะเบียนคุม
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยงานเพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูล และ 4) ผู้ปฏิบัติ
ด้านการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไม่เข้าใจกระบวนการหรือขั้นตอนส าหรับการโอนงบประมาณ
รายจ่าย แนวทางการแก้ไขปัญหา: จัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองพาให้มีความชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางให้กับผู้ปฏิบัติ   
ดังนั้นแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีสมาชิกกลุ่มได้ระดมสมองและน าไปแก้ปัญหาจึงสามารถท าให้
กระบวนการท างานของผู้ปฏิบัติงานด้านการโอนงบประมาณรายจ่ายมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานและ
กระบวนการท างานเป็นไปทิศทางเดียวกันท้ังหน่วยงาน 
 
ค าส าคัญ: การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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บทน า 
 

การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  รวมท้ัง
การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กับประชาชนในทุกด้าน  เน้นการแก้ไขปัญหาของประชาชนเป็นประเด็น
ส าคัญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเป็นกรอบในการก าหนด
ทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 นอกจากนี้ยังมีปัจจัยหลายอย่าง
ท่ีเป็นตัวขับเคล่ือนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุเป้าหมาย นั้นคือ งบประมาณ (Budget) เพราะ
งบประมาณเป็นเสมือนเครื่องมือในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ (Implementation) เป็นตัวขับเคล่ือน
ให้โครงการต่าง ๆ (Project) เกิดการปฏิบัติอย่างชัดเจนและสามารถน าไปสู่ประชาชนได้อย่าง เป็น
รูปธรรม การให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีความสอดคล้องกับความต้องการ 
วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละท้องถิ่น เพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจนและสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคล่องตัว
ในการบริหารงาน อีกท้ังยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับการกระจายอ านาจท่ีได้พัฒนาขึ้น
มาโดยล าดับ ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเป็นเสมือน
เครื่องมือในการก าหนดทิศทางการพัฒนาให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน 

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 2 ส่วนท่ีส าคัญ คือ งบประมาณ
รายรับและงบประมาณรายจ่าย การประมาณการด้านรายรับจะเป็นตัวก าหนดขนาดงบประมาณ
รายจ่าย กล่าวคือ งบประมาณรายจ่ายจะมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับรายได้เป็นส าคัญ งบประมาณ
รายรับและรายจ่ายในแต่ละปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีมูลค่าหลายล้านบาท ดังนั้นการใช้
จ่ายเงินต้องสามารถแก้ไขปัญหาและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ 
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ พร้อมท้ังสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อย่างไรก็ตามเพราะขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งมีน้อย ไม่สามารถท่ีจะ
หารายได้ได้เพียงพอกับการใช้จ่ายในแต่ละปี แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการวางแผนการใช้
จ่ายงบประมาณในปีนั้น ๆ ดีเพียงใด ก็ไม่สามารถท่ีจะบริหารจัดการเงินงบประมาณได้ดีเท่าท่ีควร 
เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการจัดท า วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณล่วงหน้าก่อน
หนึ่งปีงบประมาณ หมายความว่า การจัดท างบประมาณส าหรับบริหารจัดการในปีงบประมาณ พ.ศ.  
2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการวางแผนการจัดท างบประมาณของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ใน พ.ศ. 2564  โดยข้อมูลท่ีใช้ในการประมาณการงบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
ใช้ข้อมูลจากการใช้งบประมาณในปีท่ีผ่านมาเป็นตัวต้ังในการจัดท างบประมาณในปีถัดไป ปัจจุบัน
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ราคาของใช้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้สอย บางรายการมีการปรับเปลี่ยนราคาไปตามราคาท้องตลาด 
ท าให้งบประมาณท่ีวางไว้ไม่เพียงพอต่อการด าเนินภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ก็มี
แนวทางในการแก้ไขเพื่อให้หน่วยงานมีงบประมาณสามารถเบิกจ่ายได้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ด้วย
วิธีการโอนเพิ่ม โอนลดงบประมาณซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปล่ียนแปลง
งบประมาณ ข้อ 26 ข้อ 27 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ
งบประมาณให้เพียงพอต่อการด าเนินภารกิจ 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองพา อ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอีกรูปแบบหนึ่งที่ประสบปัญหาการบริหารจัดการด้านงบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อ
การด าเนินภารกิจ เพราะปัจจุบันรายได้หลักขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองพามาจากหมวดภาษี
อากรท่ีได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลกลาง เช่น ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และ
ล้อเล่ือน ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาษีสรรพสามิต ภาษีสุรา ค่าภาคหลวงแร่ ค่าภาคหลวง ปิโตรเลียม 
เป็นต้น นอกจากนั้นแล้วยังมีรายได้หลักขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองพาอีกทางหนึ่ง  ได้แก่ 
เงินอุดหนุนท่ัวไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี ส าหรับเงินภาษีอากรท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
คลองพาด าเนินการจัดเก็บเองนั้นมีจ านวนน้อย รายจ่ายประจ าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องท าให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองพา มีงบประมาณไม่ค่อยเพียงพอต่อการด าเนินภารกิจ แม้ว่าการวางแผน
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองพาจะใช้ข้อมูลในปีท่ีผ่านมาเป็นฐานในการค านวณ
งบประมาณรายจ่ายปีถัดไป แต่ก็มีค่าใช้จ่ายบางรายการมีการผันแปรไปตามราคาท้องตลาดจ าพวก
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุท่ีมีการปรับราคาสูงขึ้นท าให้งบประมาณท่ีต้ังไว้ต่ ากว่าความเป็นจริง จึงท าให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองพาต้องโอนเพิ่ม-โอนลดงบประมาณอยู่บ่อยครั้งเพื่อให้เพียงพอต่อการด าเนิน
ภารกิจและบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงานอย่างเพียงพอ 

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีมี กฎ ระเบียบก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถท าการโอนเพิ่ม-โอนลดงบประมาณเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปล่ียนแปลง
งบประมาณ ข้อ 26 การโอนงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ  ให้เป็นอ านาจอนุมัติผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ 27  
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีท าให้คุณลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียนหรือโอนไปต้ังจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น หากพิจารณาถึง
ขั้นตอนการโอนเพิ่ม-โอนลดงบประมาณรายจ่ายนั้น ในระเบียบดังกล่าวไม่ได้มีการเขียนระบุถึง
ขั้นตอนการโอนเพิ่ม-โอนลดงบประมาณ ขั้นตอนการโอนเพิ่ม-โอนลดงบประมาณจึงเป็นไปตามขั้นตอน
การโอนของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะก าหนดขึ้นเอง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการท างาน
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และจะต้องสอดคล้องกับระเบียบท่ีก าหนด ปัญหาท่ีพบจากการปฏิบัติงานด้านการโอนเพิ่ม -โอนลด
งบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองพา คือ 

1) ไม่มีการจัดท าบันทึกเปิดเรื่องของหน่วยงานต้นเรื่องเพื่อขอโอนเพิ่ม-โอนลดงบประมาณ 
ท าให้ไม่ทราบรายละเอียดเชิงลึกหรือเหตุผลที่ขอโอนเพิ่ม-โอนลดงบประมาณ การโอนงบประมาณ
ในปัจจุบันใช้วิธีการแจ้งความต้องการด้วยวิธีการบอกกล่าว ไม่มีเอกสารหลักฐานหรือความคิดเห็น
ของหัวหน้าส่วนราชการ  

2)  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองพาไม่มีการแจ้ง
หน่วยงานท่ีขอโอนลดงบประมาณให้ทราบ ท าให้หน่วยงานท่ีถูกโอนลดงบประมาณ เกิดความไม่พอใจ 
เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้รับผิดชอบการโอนงบประมาณและเจ้าของงบประมาณ   

3)  มีการเสนองบประมาณให้ผู้อ านวยการกองคลังอนุมัติและรับทราบ แต่ไม่ได้ส าเนาเอกสาร
การโอนงบประมาณให้กองคลังทราบ ท าให้เกิดปัญหากับทางกองคลังว่างบประมาณที่โอนเพิม่ขึน้ 
ไม่รู้ท่ีมา ท่ีไปของเงินงบประมาณ   

4)  ไม่มีแนวทางการโอนเพิ่ม-โอนลดงบประมาณรายจ่ายท่ีเป็นมาตรฐานในการท างานของ
ผู้ปฏิบัติงาน ท าให้ผู้ปฏิบัติท างานบกพร่องส่งผลท าให้การโอนงบประมาณมีความล่าช้า  

จากปัญหาท้ัง 4 ข้อท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะผู้รับผิดชอบงานด้านวิเคราะห์นโยบาย
และแผน เป็นผู้ปฏิบัติรับผิดชอบการโอนเพิ่ม-โอนลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองพา มีแนวคิดท่ีอยากจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวท่ีเกิดขึ้นและมีความคิดท่ีอยากสร้าง
มาตรฐานการท างานในการโอนเพิ่ม-โอนลดงบประมาณของหน่วยงาน รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ 
สร้างการรับรู้มาตรฐานการท างานในการโอนเพิ่ม-โอนลดงบประมาณรายจ่ายให้แก่ข้าราชการ 
พนักงานทราบ เพื่อจะให้การท างานด้านการโอนงบประมาณเป็นบรรทัดฐานแนวทางเดียวกัน ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะมุ่งศึกษาประเด็นปัญหาทั้ง 4 ข้อ ด้วยการการประยุกต์การเรียนรู้จาก
การปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาของผู้ปฏิบัติงานด้านการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี กรณีศึกษาองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองพาต าบลคลองพา อ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในครั้งนี้     
 

ค าถามการศึกษา 
 

1)  สาเหตุปัญหาของผู้ปฏิบัติงานด้านการโอนงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองพา มีสาเหตุอะไรบ้าง? 

2)  แนวทางแก้ไขปัญหาของผู้ปฏิบัติงานด้านการโอนงบประมาณรายจ่ายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองพา มีแนวทางแก้ไขอย่างไร? 
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ราคาของใช้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้สอย บางรายการมีการปรับเปลี่ยนราคาไปตามราคาท้องตลาด 
ท าให้งบประมาณท่ีวางไว้ไม่เพียงพอต่อการด าเนินภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ก็มี
แนวทางในการแก้ไขเพื่อให้หน่วยงานมีงบประมาณสามารถเบิกจ่ายได้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ด้วย
วิธีการโอนเพิ่ม โอนลดงบประมาณซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปล่ียนแปลง
งบประมาณ ข้อ 26 ข้อ 27 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ
งบประมาณให้เพียงพอต่อการด าเนินภารกิจ 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองพา อ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอีกรูปแบบหนึ่งที่ประสบปัญหาการบริหารจัดการด้านงบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อ
การด าเนินภารกิจ เพราะปัจจุบันรายได้หลักขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองพามาจากหมวดภาษี
อากรท่ีได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลกลาง เช่น ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และ
ล้อเล่ือน ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาษีสรรพสามิต ภาษีสุรา ค่าภาคหลวงแร่ ค่าภาคหลวง ปิโตรเลียม 
เป็นต้น นอกจากนั้นแล้วยังมีรายได้หลักขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองพาอีกทางหนึ่ง  ได้แก่ 
เงินอุดหนุนท่ัวไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี ส าหรับเงินภาษีอากรท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
คลองพาด าเนินการจัดเก็บเองนั้นมีจ านวนน้อย รายจ่ายประจ าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องท าให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองพา มีงบประมาณไม่ค่อยเพียงพอต่อการด าเนินภารกิจ แม้ว่าการวางแผน
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองพาจะใช้ข้อมูลในปีท่ีผ่านมาเป็นฐานในการค านวณ
งบประมาณรายจ่ายปีถัดไป แต่ก็มีค่าใช้จ่ายบางรายการมีการผันแปรไปตามราคาท้องตลาดจ าพวก
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุท่ีมีการปรับราคาสูงขึ้นท าให้งบประมาณท่ีต้ังไว้ต่ ากว่าความเป็นจริง จึงท าให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองพาต้องโอนเพิ่ม-โอนลดงบประมาณอยู่บ่อยครั้งเพื่อให้เพียงพอต่อการด าเนิน
ภารกิจและบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงานอย่างเพียงพอ 

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีมี กฎ ระเบียบก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถท าการโอนเพิ่ม-โอนลดงบประมาณเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปล่ียนแปลง
งบประมาณ ข้อ 26 การโอนงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ  ให้เป็นอ านาจอนุมัติผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ 27  
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีท าให้คุณลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียนหรือโอนไปต้ังจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น หากพิจารณาถึง
ขั้นตอนการโอนเพิ่ม-โอนลดงบประมาณรายจ่ายนั้น ในระเบียบดังกล่าวไม่ได้มีการเขียนระบุถึง
ขั้นตอนการโอนเพิ่ม-โอนลดงบประมาณ ขั้นตอนการโอนเพิ่ม-โอนลดงบประมาณจึงเป็นไปตามขั้นตอน
การโอนของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะก าหนดขึ้นเอง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการท างาน
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และจะต้องสอดคล้องกับระเบียบท่ีก าหนด ปัญหาท่ีพบจากการปฏิบัติงานด้านการโอนเพิ่ม -โอนลด
งบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองพา คือ 

1) ไม่มีการจัดท าบันทึกเปิดเรื่องของหน่วยงานต้นเรื่องเพื่อขอโอนเพิ่ม-โอนลดงบประมาณ 
ท าให้ไม่ทราบรายละเอียดเชิงลึกหรือเหตุผลที่ขอโอนเพิ่ม-โอนลดงบประมาณ การโอนงบประมาณ
ในปัจจุบันใช้วิธีการแจ้งความต้องการด้วยวิธีการบอกกล่าว ไม่มีเอกสารหลักฐานหรือความคิดเห็น
ของหัวหน้าส่วนราชการ  

2)  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองพาไม่มีการแจ้ง
หน่วยงานท่ีขอโอนลดงบประมาณให้ทราบ ท าให้หน่วยงานท่ีถูกโอนลดงบประมาณ เกิดความไม่พอใจ 
เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้รับผิดชอบการโอนงบประมาณและเจ้าของงบประมาณ   

3)  มีการเสนองบประมาณให้ผู้อ านวยการกองคลังอนุมัติและรับทราบ แต่ไม่ได้ส าเนาเอกสาร
การโอนงบประมาณให้กองคลังทราบ ท าให้เกิดปัญหากับทางกองคลังว่างบประมาณที่โอนเพิม่ขึน้ 
ไม่รู้ท่ีมา ท่ีไปของเงินงบประมาณ   

4)  ไม่มีแนวทางการโอนเพิ่ม-โอนลดงบประมาณรายจ่ายท่ีเป็นมาตรฐานในการท างานของ
ผู้ปฏิบัติงาน ท าให้ผู้ปฏิบัติท างานบกพร่องส่งผลท าให้การโอนงบประมาณมีความล่าช้า  

จากปัญหาท้ัง 4 ข้อท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะผู้รับผิดชอบงานด้านวิเคราะห์นโยบาย
และแผน เป็นผู้ปฏิบัติรับผิดชอบการโอนเพิ่ม-โอนลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองพา มีแนวคิดท่ีอยากจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวท่ีเกิดขึ้นและมีความคิดท่ีอยากสร้าง
มาตรฐานการท างานในการโอนเพิ่ม-โอนลดงบประมาณของหน่วยงาน รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ 
สร้างการรับรู้มาตรฐานการท างานในการโอนเพิ่ม-โอนลดงบประมาณรายจ่ายให้แก่ข้าราชการ 
พนักงานทราบ เพื่อจะให้การท างานด้านการโอนงบประมาณเป็นบรรทัดฐานแนวทางเดียวกัน ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะมุ่งศึกษาประเด็นปัญหาทั้ง 4 ข้อ ด้วยการการประยุกต์การเรียนรู้จาก
การปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาของผู้ปฏิบัติงานด้านการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี กรณีศึกษาองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองพาต าบลคลองพา อ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในครั้งนี้     
 

ค าถามการศึกษา 
 

1)  สาเหตุปัญหาของผู้ปฏิบัติงานด้านการโอนงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองพา มีสาเหตุอะไรบ้าง? 

2)  แนวทางแก้ไขปัญหาของผู้ปฏิบัติงานด้านการโอนงบประมาณรายจ่ายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองพา มีแนวทางแก้ไขอย่างไร? 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1)  เพื่อก าหนดแนวทางส าหรับการแก้ไขปัญหาของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการโอนเพิ่ม-โอนลด 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองพาให้มีประสิทธิภาพ 

2)  เพื่อศึกษาข้ันตอนการโอนเพิ่ม-โอนลด งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองพา 
 

วิธีการศึกษา 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้การศึกษาเชิงคุณภาพ โดยวิธีการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน (Action 
Learning) และการใช้แนวคิดทฤษฎีตลอดจนผลการศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาการแก้ปัญหา
ของผู้ปฏิบัติงานด้านการโอนงบประมารรายจ่ายประจ าปี กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองพา 
โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning)  เป็นการเรียนรู้ท่ีแท้จริงท่ีเริ่มจากภายใน
หน่วยงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานขององค์การ เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ท างาน
ผ่านความร่วมมือ (Collaboration) การส่ือสาร (Communication) ความเอาจริงเอาจัง (Commitment) 
ของสมาชิกกลุ่ม ซึ่งแบ่งระยะเวลาในการศึกษาออกเป็น 3 ครั้ง ดังต่อไปนี้ 

คร้ังที่ 1 เป็นการพูดคุยอธิบายเกี่ยวกับการเรียนรู้จากการปฏิบัติ สมาชิกกลุ่มก าหนดปัญหา
เกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน (Orientation and AL Setup) ดังนี้ 

1)  อธิบายความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
2)  แนะน าองค์ประกอบและช้ันตอนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ  
3)  แนะน าโมเดลของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ หลักแนวคิดของ Marquardt  
 "L = P+Q+R+I+R" 
4)  แนะน าแนวทางการตั้งค าถามท่ีกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 
5)  สมาชิกในกลุ่มร่วมกันเขียนปัญหา แนวทางในการแก้ไขปัญหา  และขั้นตอนการโอน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยให้ต่างคนต่างเขียน เพื่อจะน าความคิดของแต่ละคนมาระดมสมอง 
แสดงความคิดเห็นหรือถกประเด็นในการประชุมครั้งท่ี 2  

คร้ังที่ 2 เป็นการก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาการโอนงบประมาณและระบุข้ันตอน
ด าเนินการในการโอนงบประมาณรายจ่าย ในการประชุมครั้งที่ 2 จะเป็นการให้สมาชิกกลุ่ม AL 
ได้เสนอปัญหา แนวทางการแก้ไขและขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีทุกคนได้เขียนไว้เมื่อการประชุมครั้งท่ี 1 
มาแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น ถกประเด็น เพื่อหาขอสรุปของสาเหตุปัญหา ข้อสรุปแนวทาง  
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การแก้ไขปัญหา และข้อสรุปขั้นตอนการปฏิบัติงานของการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ซึ่งแนวทางท่ีกลุ่มได้เสนอนั้นจะต้องเป็นมติของทางกลุ่มและต้องน าข้อสรุปท่ีได้จาการประชุมครั้งท่ี 2 
ไปทดลองกับการปฏิบัติว่าเป็นไปตามแนวทางท่ีกลุ่มเสนอหรือไม่ 

คร้ังที่ 3 เป็นการรายงานผลทบทวน และให้ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง แก้ไขในกิจกรรม
ท่ีปฏิบัติ ในการประชุมครั้งท่ี 3 ทางผู้วิจัยต้องน าผลการทดลองซึ่งได้จากการประชุมครั้งท่ี 2 มาอภิปราย
ให้แก่ทางสมาชิกในกลุ่มทราบว่าผลการปฏิบัติเป็นอย่างไร ควรแก้ไข ปรับเพิ่มตรงประเด็นใด ท้ังนี้ก็
เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากท่ีสุด และหลังจากนั้นก็เป็นการทบทวนการท ากิจกรรม Action 
Learning ท่ีทางสมาชิกกลุ่มได้ด าเนินกิจกรรม  
 

ผลการด าเนินกิจกรรม และการวิเคราะห์ข้อมูลความเห็น 

 
1)  สรุปสาเหตุที่เกิดขึ้นที่ส่งผลท าให้เกิดปัญหาของผู้ปฏิบัติงานด้านการโอนงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองพา ตามมติของกลุ่มได้สรุปสาเหตุที่เกิดขึ้นที่
มีทั้งหมด 4 สาเหตุด้วยกันดังต่อไปนี้ 

 (1) บุคลากรในหน่วยงานยึดถือการปฏิบัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะ
รูปแบบเก่าคือใช้วิธีการบอกกล่าวไม่มีเอกสารจากต้นทางในการขอโอนงบประมาณ ไม่มีการระบุ
ข้อเท็จจริงในการโอนงบประมาณ 

 (2) เมื่อมีการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หากเป็นการโอนงบประมาณข้ามกองงาน
ไม่มีการแจ้งเจ้าของงบประมาณให้ทราบ 

 (3)  เจ้าหน้าท่ีไม่ได้ส่งเอกสารส าเนาการโอนงบประมาณให้กับทางกองคลังเพื่อรับทราบ 
 (4)  ผู้ปฏิบัติด้านการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไม่เข้าใจกระบวนการหรือขั้นตอน

ส าหรับการโอนงบประมาณรายจ่าย 
2)  สรุปข้อเสนอแนะหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้ปฏิบัติงานด้านการโอน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ อบต.คลองพา มีทั้งหมด 4 แนวทางดังต่อไปนี้ 
 (1)  เมื่อกองงานใดพิจารณาตามแผนงานท่ีตนเองรับผิดชอบแล้วพบว่า งบประมาณท่ีต้ัง

ไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไม่เพียงพอต่อการด าเนินภารกิจให้แจ้งความประสงค์
ขอโอนงบประมาณไปทางงานวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อท าการขอโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดท าเป็นบันทึกข้อความเปิดเรื่อง พร้อมระบุข้อเท็จจริงในการขอ
โอนงบประมาณ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1)  เพื่อก าหนดแนวทางส าหรับการแก้ไขปัญหาของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการโอนเพิ่ม-โอนลด 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองพาให้มีประสิทธิภาพ 

2)  เพื่อศึกษาข้ันตอนการโอนเพิ่ม-โอนลด งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองพา 
 

วิธีการศึกษา 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้การศึกษาเชิงคุณภาพ โดยวิธีการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน (Action 
Learning) และการใช้แนวคิดทฤษฎีตลอดจนผลการศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาการแก้ปัญหา
ของผู้ปฏิบัติงานด้านการโอนงบประมารรายจ่ายประจ าปี กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองพา 
โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning)  เป็นการเรียนรู้ท่ีแท้จริงท่ีเริ่มจากภายใน
หน่วยงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานขององค์การ เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ท างาน
ผ่านความร่วมมือ (Collaboration) การส่ือสาร (Communication) ความเอาจริงเอาจัง (Commitment) 
ของสมาชิกกลุ่ม ซึ่งแบ่งระยะเวลาในการศึกษาออกเป็น 3 ครั้ง ดังต่อไปนี้ 

คร้ังที่ 1 เป็นการพูดคุยอธิบายเกี่ยวกับการเรียนรู้จากการปฏิบัติ สมาชิกกลุ่มก าหนดปัญหา
เกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน (Orientation and AL Setup) ดังนี้ 

1)  อธิบายความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
2)  แนะน าองค์ประกอบและช้ันตอนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ  
3)  แนะน าโมเดลของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ หลักแนวคิดของ Marquardt  
 "L = P+Q+R+I+R" 
4)  แนะน าแนวทางการตั้งค าถามท่ีกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 
5)  สมาชิกในกลุ่มร่วมกันเขียนปัญหา แนวทางในการแก้ไขปัญหา  และขั้นตอนการโอน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยให้ต่างคนต่างเขียน เพื่อจะน าความคิดของแต่ละคนมาระดมสมอง 
แสดงความคิดเห็นหรือถกประเด็นในการประชุมครั้งท่ี 2  

คร้ังที่ 2 เป็นการก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาการโอนงบประมาณและระบุขั้นตอน
ด าเนินการในการโอนงบประมาณรายจ่าย ในการประชุมครั้งที่ 2 จะเป็นการให้สมาชิกกลุ่ม AL 
ได้เสนอปัญหา แนวทางการแก้ไขและขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีทุกคนได้เขียนไว้เมื่อการประชุมครั้งท่ี 1 
มาแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น ถกประเด็น เพื่อหาขอสรุปของสาเหตุปัญหา ข้อสรุปแนวทาง  
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การแก้ไขปัญหา และข้อสรุปขั้นตอนการปฏิบัติงานของการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ซึ่งแนวทางท่ีกลุ่มได้เสนอนั้นจะต้องเป็นมติของทางกลุ่มและต้องน าข้อสรุปท่ีได้จาการประชุมครั้งท่ี 2 
ไปทดลองกับการปฏิบัติว่าเป็นไปตามแนวทางท่ีกลุ่มเสนอหรือไม่ 

คร้ังที่ 3 เป็นการรายงานผลทบทวน และให้ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง แก้ไขในกิจกรรม
ท่ีปฏิบัติ ในการประชุมครั้งท่ี 3 ทางผู้วิจัยต้องน าผลการทดลองซึ่งได้จากการประชุมครั้งท่ี 2 มาอภิปราย
ให้แก่ทางสมาชิกในกลุ่มทราบว่าผลการปฏิบัติเป็นอย่างไร ควรแก้ไข ปรับเพิ่มตรงประเด็นใด ท้ังนี้ก็
เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากท่ี สุด และหลังจากนั้นก็เป็นการทบทวนการท ากิจกรรม Action 
Learning ท่ีทางสมาชิกกลุ่มได้ด าเนินกิจกรรม  
 

ผลการด าเนินกิจกรรม และการวิเคราะห์ข้อมูลความเห็น 

 
1)  สรุปสาเหตุที่เกิดขึ้นที่ส่งผลท าให้เกิดปัญหาของผู้ปฏิบัติงานด้านการโอนงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองพา ตามมติของกลุ่มได้สรุปสาเหตุที่เกิดขึ้นที่
มีทั้งหมด 4 สาเหตุด้วยกันดังต่อไปนี้ 

 (1) บุคลากรในหน่วยงานยึดถือการปฏิบัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะ
รูปแบบเก่าคือใช้วิธีการบอกกล่าวไม่มีเอกสารจากต้นทางในการขอโอนงบประมาณ ไม่มีการระบุ
ข้อเท็จจริงในการโอนงบประมาณ 

 (2) เมื่อมีการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หากเป็นการโอนงบประมาณข้ามกองงาน
ไม่มีการแจ้งเจ้าของงบประมาณให้ทราบ 

 (3)  เจ้าหน้าท่ีไม่ได้ส่งเอกสารส าเนาการโอนงบประมาณให้กับทางกองคลังเพื่อรับทราบ 
 (4)  ผู้ปฏิบัติด้านการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไม่เข้าใจกระบวนการหรือขั้นตอน

ส าหรับการโอนงบประมาณรายจ่าย 
2)  สรุปข้อเสนอแนะหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้ปฏิบัติงานด้านการโอน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ อบต.คลองพา มีทั้งหมด 4 แนวทางดังต่อไปนี้ 
 (1)  เมื่อกองงานใดพิจารณาตามแผนงานท่ีตนเองรับผิดชอบแล้วพบว่า งบประมาณท่ีต้ัง

ไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไม่เพียงพอต่อการด าเนินภารกิจให้แจ้งความประสงค์
ขอโอนงบประมาณไปทางงานวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อท าการขอโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดท าเป็นบันทึกข้อความเปิดเรื่อง พร้อมระบุข้อเท็จจริงในการขอ
โอนงบประมาณ 
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 (2)  หากมีการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีข้ามหน่วยงานหรือกองงาน จะต้องท า
เอกสารแจ้งให้เจ้าของงบประมาณกองงานนั้นทราบ พร้อมให้เจ้าของงบประมาณท่ีขอโอนงบประมาณ
ลงนามอนุมัติส าหรับให้กองงานอื่นสามารถน างบประมาณไปใช้จ่าย 

 (3)  เมื่อมีการโอนงบประมาณเสร็จเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งส าเนาการโอนงบประมาณ
ให้ทางกองคลังรับทราบ พร้อมจัดท าทะเบียนคุมการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยงาน
เพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูล  

 (4)  จัดท าข้ันตอนการปฏิบัติงานด้านการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองพาให้มีความชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางให้กับผู้ปฏิบัติ 

3) สรุปขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าเพื่อเป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติงาน  

 ในการประชุมครั้งท่ี 2 ทางผู้วิจัยได้อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ อบต. คลองพา ให้สมาชิกกลุ่ม AL ท้ัง 7 ท่านได้รับทราบในเบ้ืองต้น
ว่าท่ีผ่านมาทางผู้ปฏิบัติด าเนินการอย่างไร ซึ่งได้อธิบายดังภาพต่อไปนี้  
 

 
 
ภาพท่ี 1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการโอนงบประมาณรายจ่าย 

ส่วนราชการที่ต้องการ 
ให้โอนงบประมาณแจ้ง
ความต้องการมายังงาน

วิเคราะห์นโยบายและแผน 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
ลงนามเอกสารการโอน

งบประมาณ เพ่ือรับทราบ 

งานวิเคราะห์นโยบาย 
และแผนโอนงบประมาณใน
ระบบ E-lass พร้อมพิมพ์

เอกสารจากระบบ 
  

1 2 3 

ปลัด อบต. คลองพา  
ลงนามเอกสารการโอน

งบประมาณ 

4 

นายก อบต. คลองพา  
ลงนามอนุมัติงบประมาณที่

โอนเพ่ิม-โอนลด 

5 
หลังจากนายก อบต. อนุมติ
แล้ว งานวิเคราะห์ฯ เก็บ

เอกสารเข้าแฟ้ม 

6 
ส่วนราชการที่ขอโอน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
สามารถด าเนินการเบิกจ่าย

งบประมาณจากระบบ E-Lass  

7 

หากงบประมาณไม่
เพียงพอ 
ก็จะกลับสู่ขั้นตอนที่ 1  
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จากท่ีได้พูดคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองพา เพื่อให้มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและมีขั้นตอนชัดเจนในการท างานทางสมาชิกกลุ่มได้มีมติให้มีการปรับเปล่ียนขั้นตอน
การปฏิบัติงานด้านการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยเอาข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปญัหา
เป็นตัวพื้นฐานในการก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยมีรายละเอียดตาม ดังต่อไปนี้ 

 
 

ภาพท่ี 2 การปรับเปล่ียนขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการโอนงบประมาณรายจ่าย 

ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณด าเนินการจัดท าบันทึกขออนุมัติการโอนงบประมาณ  
โดยแสดงเหตุผล ความจ าเป็นหรือข้อเท็จจริง ประกอบการโอนงบประมาณ 

1 

ประกาศการโอนงบประมาณให้
ประชาชนทราบอย่างน้อย 30 วัน และส่ง
ประกาศให้นายอ าเภอท่าชนะทราบภายใน 
15 วัน หลังนายก อบต.คลองพา อนุมัติ 

ด าเนินจัดท าสมุดทะเบียนคุม 
การโอนงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีพร้อมสง่ส าเนาการโอน
งบประมาณให้กองคลงัทราบ 

แจ้งส่วนราชการที่ขอ 
โอนงบประมาณเพ่ือ

รับทราบ และสามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณได้ 

8 9 

ส่วนราชการที่จะขอโอนงบประมาณ ด าเนินการส่งเอกสารบันทึกข้อความการขอโอน
งบประมาณให้กับทางงานวิเคราะห์นโยบายและแผนเพ่ือพิจารณาตรวจสอบ 

กรณีด าเนินการไม่ถูกต้องตามหลักการ
ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ 

หากตรวจสอบพบว่าเอกสาร 
ไม่ถูกต้องส่งคืนให้ส่วนราชการ

เจ้าของเร่ืองแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง 

แก้ไขข้อมูลถูกต้องแล้วส่งเอกสาร
ขอโอนงบประมาณมายังงาน

วิเคราะห์นโยบายและแผนอีกคร้ัง 

กรณีด าเนินการถูกต้องตามหลักการ
ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ 

งานวิเคราะห์นโยบายและ 
แผนด าเนินการโอนงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีในระบบ E-Lass 

เสนอเอกสารโอนงบประมาณ 
ให้ ผอ.กองคลังและปลัด อบต.  

ลงนามเพ่ือรับทราบ หากมีการโอน
งบประมาณข้ามกองงานจะต้องได้รับ
ความยินยอมจากเจ้าของงบประมาณ 

เสนอเอกสารการโอนงบประมาณ
รายจ่ายให้นายก อบต.คลองพา ลงนาม

อนุมัติ 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

10 
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 (2)  หากมีการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีข้ามหน่วยงานหรือกองงาน จะต้องท า
เอกสารแจ้งให้เจ้าของงบประมาณกองงานนั้นทราบ พร้อมให้เจ้าของงบประมาณท่ีขอโอนงบประมาณ
ลงนามอนุมัติส าหรับให้กองงานอื่นสามารถน างบประมาณไปใช้จ่าย 

 (3)  เมื่อมีการโอนงบประมาณเสร็จเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งส าเนาการโอนงบประมาณ
ให้ทางกองคลังรับทราบ พร้อมจัดท าทะเบียนคุมการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยงาน
เพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูล  

 (4)  จัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองพาให้มีความชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางให้กับผู้ปฏิบัติ 

3) สรุปขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าเพื่อเป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติงาน  

 ในการประชุมครั้งท่ี 2 ทางผู้วิจัยได้อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ อบต. คลองพา ให้สมาชิกกลุ่ม AL ท้ัง 7 ท่านได้รับทราบในเบ้ืองต้น
ว่าท่ีผ่านมาทางผู้ปฏิบัติด าเนินการอย่างไร ซึ่งได้อธิบายดังภาพต่อไปนี้  
 

 
 
ภาพท่ี 1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการโอนงบประมาณรายจ่าย 

ส่วนราชการที่ต้องการ 
ให้โอนงบประมาณแจ้ง
ความต้องการมายังงาน

วิเคราะห์นโยบายและแผน 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
ลงนามเอกสารการโอน

งบประมาณ เพ่ือรับทราบ 

งานวิเคราะห์นโยบาย 
และแผนโอนงบประมาณใน
ระบบ E-lass พร้อมพิมพ์

เอกสารจากระบบ 
  

1 2 3 

ปลัด อบต. คลองพา  
ลงนามเอกสารการโอน

งบประมาณ 

4 

นายก อบต. คลองพา  
ลงนามอนุมัติงบประมาณที่

โอนเพ่ิม-โอนลด 

5 
หลังจากนายก อบต. อนุมติ
แล้ว งานวิเคราะห์ฯ เก็บ

เอกสารเข้าแฟ้ม 

6 
ส่วนราชการที่ขอโอน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
สามารถด าเนินการเบิกจ่าย

งบประมาณจากระบบ E-Lass  

7 

หากงบประมาณไม่
เพียงพอ 
ก็จะกลับสู่ขั้นตอนที่ 1  
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จากท่ีได้พูดคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองพา เพื่อให้มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและมีขั้นตอนชัดเจนในการท างานทางสมาชิกกลุ่มได้มีมติให้มีการปรับเปล่ียนขั้นตอน
การปฏิบัติงานด้านการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยเอาข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปญัหา
เป็นตัวพื้นฐานในการก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยมีรายละเอียดตาม ดังต่อไปนี้ 

 
 

ภาพท่ี 2 การปรับเปล่ียนขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการโอนงบประมาณรายจ่าย 

ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณด าเนินการจัดท าบันทึกขออนุมัติการโอนงบประมาณ  
โดยแสดงเหตุผล ความจ าเป็นหรือข้อเท็จจริง ประกอบการโอนงบประมาณ 

1 

ประกาศการโอนงบประมาณให้
ประชาชนทราบอย่างน้อย 30 วัน และส่ง
ประกาศให้นายอ าเภอท่าชนะทราบภายใน 
15 วัน หลังนายก อบต.คลองพา อนุมัติ 

ด าเนินจัดท าสมุดทะเบียนคุม 
การโอนงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีพร้อมสง่ส าเนาการโอน
งบประมาณให้กองคลงัทราบ 

แจ้งส่วนราชการที่ขอ 
โอนงบประมาณเพ่ือ

รับทราบ และสามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณได้ 

8 9 

ส่วนราชการที่จะขอโอนงบประมาณ ด าเนินการส่งเอกสารบันทึกข้อความการขอโอน
งบประมาณให้กับทางงานวิเคราะห์นโยบายและแผนเพ่ือพิจารณาตรวจสอบ 

กรณีด าเนินการไม่ถูกต้องตามหลักการ
ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ 

หากตรวจสอบพบว่าเอกสาร 
ไม่ถูกต้องส่งคืนให้ส่วนราชการ

เจ้าของเร่ืองแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง 

แก้ไขข้อมูลถูกต้องแล้วส่งเอกสาร
ขอโอนงบประมาณมายังงาน

วิเคราะห์นโยบายและแผนอีกคร้ัง 

กรณีด าเนินการถูกต้องตามหลักการ
ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ 

งานวิเคราะห์นโยบายและ 
แผนด าเนินการโอนงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีในระบบ E-Lass 

เสนอเอกสารโอนงบประมาณ 
ให้ ผอ.กองคลังและปลัด อบต.  

ลงนามเพ่ือรับทราบ หากมีการโอน
งบประมาณข้ามกองงานจะต้องได้รับ
ความยินยอมจากเจ้าของงบประมาณ 

เสนอเอกสารการโอนงบประมาณ
รายจ่ายให้นายก อบต.คลองพา ลงนาม

อนุมัติ 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

10 
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สรุปผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหาของผู้ปฏิบัติงานด้านการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี กรณีศึกษาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองพา ต าบลคลองพา อ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท าให้เกิดปัญหาหลัก 4 สาเหตุ 
คือ 1) ไม่มีเอกสารเปิดเรื่องจากต้นทาง 2) การโอนงบประมาณข้ามกองงานโดยไม่แจ้งให้เจ้าของ
งบประมาณรับทราบ 3) เจ้าหน้าท่ีไม่ได้ส่งส าเนาการโอนงบประมาณให้กับทางกองคลังเพื่อรับทราบ 
4) ผู้ปฏิบัติด้านการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไม่เข้าใจกระบวนการหรือขั้นตอนส าหรับการโอน
งบประมาณรายจ่าย ผู้วิจัยจึงได้น าหลักการเรียนรู้จากการปฏิบัติมาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ 
เพื่อลดปัญหาของผู้ปฏิบัติงานด้านการโอนงบประมาณรายจ่ายและเพื่อพัฒนาแนวทางในการท างาน
ด้านการโอนงบประมารรายจ่ายของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

สรุปสาเหตุปัญหา แนวทางการด าเนินการด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
1)  สาเหตุปัญหาของผู้ปฏิบัติงานด้านการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าขององค์การ

บริหารส่วนต าบลคลองพาสรุปออกมาเป็นประเด็น 4 ประเด็น ดังนี้ 
 (1)  ไม่มีเอกสารเปิดเรื่องจากต้นทาง   
 (2)  การโอนงบประมาณข้ามกองงานโดยไม่แจ้งให้เจ้าของงบประมาณรับทราบ 
 (3)  เจ้าหน้าท่ีไม่ได้ส่งส าเนาการโอนงบประมาณให้กับทางกองคลังเพื่อรับทราบ 
 (4)  ผู้ปฏิบัติด้านการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไม่เข้าใจกระบวนการหรือขั้นตอน

ส าหรับการโอนงบประมาณรายจ่าย 
2)  แนวทางการด าเนินการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาของผู้ปฏิบัติงานด้านการโอน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองพามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 (1)  ไม่มีเอกสารเปิดเรื่องจากต้นทาง 
  แนวทางการแก้ไขปัญหา: เมื่อกองงานใดพิจารณาตามแผนงานท่ีตนเองรับผิดชอบ

แล้วพบว่า งบประมาณท่ีต้ังไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไม่เพียงพอต่อการด าเนิน
ภารกิจ ให้ด าเนินการแจ้งความประสงค์ขอโอนงบประมาณไปทางงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เพื่อท าการขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดท าเป็นบันทึกข้อความ
เปิดเรื่อง พร้อมระบุข้อเท็จจริงในการขอโอนงบประมาณ 

 (2)  การโอนงบประมาณข้ามกองงานโดยไม่แจ้งให้เจ้าของงบประมาณรับทราบ 
  แนวทางการแก้ไขปัญหา: หากมีการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีข้ามหน่วยงาน

หรือกองงาน จะต้องท าเอกสารแจ้งให้เจ้าของงบประมาณกองงานนั้นทราบ พร้อมให้เจ้าของ
งบประมาณท่ีขอโอนงบประมาณลงนามอนุมัติส าหรับให้กองงานอื่นสามารถน างบประมาณไปใช้จ่าย 
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 (3)  เจ้าหน้าท่ีไม่ได้ส่งส าเนาการโอนงบประมาณให้กับทางกองคลังเพื่อรับทราบ 
  แนวทางการแก้ไขปัญหา: เมื่อมีการโอนงบประมาณเสร็จเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ให้ส่ง

ส าเนาการโอนงบประมาณให้ทางกองคลังรับทราบ พร้อมจัดท าทะเบียนคุมการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของหน่วยงานเพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูล 

 (4)  ผู้ปฏิบัติด้านการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไม่เข้าใจกระบวนการหรือขั้นตอน
ส าหรับการโอนงบประมาณรายจ่าย    

  แนวทางการแก้ไขปัญหา: จัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองพาให้มีความชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางให้กับ
ผู้ปฏิบัติ 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการแก้ไข / ป้องกันปัญหาท่ีได้จากการศึกษา 
 

ประเด็นเรื่องปัญหาของผู้ปฏิบัติงานด้านการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองพา  ซึ่งเป็นประเด็นหลักท่ีท ากิจกรรมการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
เป็นเนื้อหาที่สมาชิกหลายคนมีความสับสนในเรื่องของการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการโอนงบประมาณ 
จึงต้องมีการอธิบายเรื่องราวของการปฏิบัติงานด้านการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และต้องมี
การทดสอบเพื่อท าให้แน่ใจว่าสมาชิกกลุ่มมีความเข้าใจเพียงพอก่อน หลังจากนั้นจึงเริ่มเข้าสู่
กระบวนการ Action Learning ซึ่งการด าเนินการกิจกรรมมีการประชุมพบปะ 3 ครั้ง ในแต่ละครั้งก็มี
ประเด็นของการประชุมท่ีแตกต่างกันออกไป แต่สุดท้ายแล้วจะต้องได้ข้อสรุปของกลุ่ม ซึ่งการเรียนรู้
จากการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาของผู้ปฏิบัติงานก็เป็นวิธีการหนึ่งท่ีจะสร้างกระบวนการมี ส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น การระดมสมอง การถกประเด็นปัญหา ซึ่งก็ได้มีการค้นหาสาเหตุ เสนอ
แนวทางในการแก้ไจปัญหาและรวมไปถึงการก าหนดขั้นตอนการท างานด้านการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  แต่การได้ข้อสรุปมานั้นอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสักระยะหนึ่ง 
เพื่อพิสูจน์ว่าแนวทางท่ีกลุ่มเสนอนั้นมีความสอดคล้องต่อการปฏิบัติงานมากน้อยเพียงใด ควรปรับลด
ขั้นตอนอะไรบ้าง 
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สรุปผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหาของผู้ปฏิบัติงานด้านการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี กรณีศึกษาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองพา ต าบลคลองพา อ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท าให้เกิดปัญหาหลัก 4 สาเหตุ 
คือ 1) ไม่มีเอกสารเปิดเรื่องจากต้นทาง 2) การโอนงบประมาณข้ามกองงานโดยไม่แจ้งให้เจ้าของ
งบประมาณรับทราบ 3) เจ้าหน้าท่ีไม่ได้ส่งส าเนาการโอนงบประมาณให้กับทางกองคลังเพื่อรับทราบ 
4) ผู้ปฏิบัติด้านการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไม่เข้าใจกระบวนการหรือขั้นตอนส าหรับการโอน
งบประมาณรายจ่าย ผู้วิจัยจึงได้น าหลักการเรียนรู้จากการปฏิบัติมาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ 
เพื่อลดปัญหาของผู้ปฏิบัติงานด้านการโอนงบประมาณรายจ่ายและเพื่อพัฒนาแนวทางในการท างาน
ด้านการโอนงบประมารรายจ่ายของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

สรุปสาเหตุปัญหา แนวทางการด าเนินการด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
1)  สาเหตุปัญหาของผู้ปฏิบัติงานด้านการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าขององค์การ

บริหารส่วนต าบลคลองพาสรุปออกมาเป็นประเด็น 4 ประเด็น ดังนี้ 
 (1)  ไม่มีเอกสารเปิดเรื่องจากต้นทาง   
 (2)  การโอนงบประมาณข้ามกองงานโดยไม่แจ้งให้เจ้าของงบประมาณรับทราบ 
 (3)  เจ้าหน้าท่ีไม่ได้ส่งส าเนาการโอนงบประมาณให้กับทางกองคลังเพื่อรับทราบ 
 (4)  ผู้ปฏิบัติด้านการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไม่เข้าใจกระบวนการหรือขั้นตอน

ส าหรับการโอนงบประมาณรายจ่าย 
2)  แนวทางการด าเนินการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาของผู้ปฏิบัติงานด้านการโอน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองพามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 (1)  ไม่มีเอกสารเปิดเรื่องจากต้นทาง 
  แนวทางการแก้ไขปัญหา: เมื่อกองงานใดพิจารณาตามแผนงานท่ีตนเองรับผิดชอบ

แล้วพบว่า งบประมาณท่ีต้ังไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไม่เพียงพอต่อการด าเนิน
ภารกิจ ให้ด าเนินการแจ้งความประสงค์ขอโอนงบประมาณไปทางงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เพื่อท าการขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดท าเป็นบันทึกข้อความ
เปิดเรื่อง พร้อมระบุข้อเท็จจริงในการขอโอนงบประมาณ 

 (2)  การโอนงบประมาณข้ามกองงานโดยไม่แจ้งให้เจ้าของงบประมาณรับทราบ 
  แนวทางการแก้ไขปัญหา: หากมีการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีข้ามหน่วยงาน

หรือกองงาน จะต้องท าเอกสารแจ้งให้เจ้าของงบประมาณกองงานนั้นทราบ พร้อมให้เจ้าของ
งบประมาณท่ีขอโอนงบประมาณลงนามอนุมัติส าหรับให้กองงานอื่นสามารถน างบประมาณไปใช้จ่าย 
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 (3)  เจ้าหน้าท่ีไม่ได้ส่งส าเนาการโอนงบประมาณให้กับทางกองคลังเพื่อรับทราบ 
  แนวทางการแก้ไขปัญหา: เมื่อมีการโอนงบประมาณเสร็จเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ให้ส่ง

ส าเนาการโอนงบประมาณให้ทางกองคลังรับทราบ พร้อมจัดท าทะเบียนคุมการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของหน่วยงานเพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูล 

 (4)  ผู้ปฏิบัติด้านการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไม่เข้าใจกระบวนการหรือขั้นตอน
ส าหรับการโอนงบประมาณรายจ่าย    

  แนวทางการแก้ไขปัญหา: จัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองพาให้มีความชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางให้กับ
ผู้ปฏิบัติ 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการแก้ไข / ป้องกันปัญหาท่ีได้จากการศึกษา 
 

ประเด็นเรื่องปัญหาของผู้ปฏิบัติงานด้านการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองพา  ซึ่งเป็นประเด็นหลักท่ีท ากิจกรรมการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
เป็นเนื้อหาที่สมาชิกหลายคนมีความสับสนในเรื่องของการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการโอนงบประมาณ 
จึงต้องมีการอธิบายเรื่องราวของการปฏิบัติงานด้านการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และต้องมี
การทดสอบเพื่อท าให้แน่ใจว่าสมาชิกกลุ่มมีความเข้าใจเพียงพอก่อน หลังจากนั้นจึงเริ่มเข้าสู่
กระบวนการ Action Learning ซึ่งการด าเนินการกิจกรรมมีการประชุมพบปะ 3 ครั้ง ในแต่ละครั้งก็มี
ประเด็นของการประชุมท่ีแตกต่างกันออกไป แต่สุดท้ายแล้วจะต้องได้ข้อสรุปของกลุ่ม ซึ่งการเรียนรู้
จากการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาของผู้ปฏิบัติงานก็เป็นวิธีการหนึ่งท่ีจะสร้างกระบวนการมี ส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น การระดมสมอง การถกประเด็นปัญหา ซึ่งก็ได้มีการค้นหาสาเหตุ เสนอ
แนวทางในการแก้ไจปัญหาและรวมไปถึงการก าหนดขั้นตอนการท างานด้านการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  แต่การได้ข้อสรุปมานั้นอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสักระยะหนึ่ง 
เพื่อพิสูจน์ว่าแนวทางท่ีกลุ่มเสนอนั้นมีความสอดคล้องต่อการปฏิบัติงานมากน้อยเพียงใด ควรปรับลด
ขั้นตอนอะไรบ้าง 
 

  



482482 
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

1)  น าแนวทางการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อการแก้ไขปัญหาของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองพา เป็นแนวทาง
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นท่ีอ าเภอท่าชนะได้น าไปประยุกต์ใช้ได้ 

2)   สามารถน าแนวทางการเรียนรู้จากการปฏิบัติไปใช้พัฒนาคนพัฒนาทีมพัฒนาองค์การได้ 
 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 

1)  น าแนวทางการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาของผู้ปฏิบัติงานด้าน
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองพา ไปใช้ในการแก้ 
ปัญหาได้ 

2)   ควรน าแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้ปฏิบัติงานด้านการโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีทดลองปฏิบัติอย่างน้อย 3-6 เดือนเพื่อให้แน่ใจว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวสามารถ
แก้ไขปัญหาได้จริง 

3)  ควรมีการประชาสัมพันธ์แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ทุกคนในหน่วยงานได้รับทราบ
แนวทางอย่างท่ัวถึงในองค์การให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าอิสระในรูปแบบของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ Action Learning (AL) เพื่อแก้ปัญหา
ผู้ปฏิบัติงานด้านการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองพา 
ต าบลคลองพา อ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในครั้งนี ้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เพราะได้รับ
ความอนุเคราะห์และความกรุณาอย่างยิ่งจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย ท่ีปรึกษา
งานวิจัย ท่ีท่านได้กรุณาให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ ตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ใน
การศึกษาวิจัยเป็นอย่างดีตลอดมาจนการศึกษาค้นคว้าอิสระส าเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้  

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
ทุกท่านท่ีได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ อบรม ส่ังสอน และช้ีแนะแนวทางในการศึกษาตลอด
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หลักสูตรท่ีผ่านมา ขอบพระคุณเจ้าของแนวคิด ทฤษฎี และผลการศึกษาวิจัยต่าง ๆ ท่ีผู้วิจัยได้น ามาใช้
เรียนรู้ในการศึกษาครั้งนี้  

ขอขอบคุณเพื่อน ๆ นักศึกษานิด้าศูนย์สุราษฎร์ธานี รุ่นท่ี 29 ทุกคน ท่ีให้ความช่วยเหลือ
ตลอดการศึกษา ไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขหรือพบปัญหา ตลอดการอยู่ร่วมกันมาความรักความสามัคคีของ
พวกเราก็ท าให้ฟันฝ่าอุปสรรคผ่านพ้นได้ด้วยดีเสมอ รวมไปถึงรุ่นพี่ 28 และรุ่นพี่ 27 ท่ีเป็นก าลังใจใน
การศึกษาครั้งนี้ด้วย และขอขอบคุณ คุณนิอาแซ เบญนิมะ ท่ีเป็นก าลังใจท่ีดีให้แก่ผู้วิจัยและคอย
สนับสนุนให้ความช่วยเหลือท่ีดีแก่ผู้วิจัยอย่างเสมอมา  

ขอขอบพระคุณ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล
คลองพา ท่ีได้สนับสนุนการศึกษาท้ังทรัพยากร ความคิด การเสนอความเห็นแก่ผู้วิจัย ตลอดจนให้
ก าลังใจผู้วิจัยด้วยดีเสมอมาและขอบคุณบุคลากรขององค์การบริหาราส่วนต าบลคลองพาทุกท่าน ท่ีได้
สละเวลาให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมในการศึกษาครั้งนี้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะสมาชิกกลุ่ม 
AL ท้ัง 8 ท่าน ท่ีเป็นก าลังส าคัญในการด าเนินกิจกรรมครั้งนี้ 

คุณค่า ความดีงามและคุณประโยชน์เชิงวิชาการจากการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ผู้วิจัย
ขอมอบแก่ นายสาคร ชูวารี (บิดา) นางละเอียด จันทราทิพย์ (มารดา) ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณทุกท่าน
ท่ีกรุณาให้ความรู้ส่ังสอนอบรมด้วยความปรารถนาดีตลอดมาและขอมอบผลส าเร็จจากการค้นคว้า
อิสระฉบับนี้ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลคลองพาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการโอน
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานต่อไป 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

1)  น าแนวทางการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อการแก้ไขปัญหาของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองพา เป็นแนวทาง
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นท่ีอ าเภอท่าชนะได้น าไปประยุกต์ใช้ได้ 

2)   สามารถน าแนวทางการเรียนรู้จากการปฏิบัติไปใช้พัฒนาคนพัฒนาทีมพัฒนาองค์การได้ 
 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 

1)  น าแนวทางการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาของผู้ปฏิบัติงานด้าน
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองพา ไปใช้ในการแก้ 
ปัญหาได้ 

2)   ควรน าแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้ปฏิบัติงานด้านการโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีทดลองปฏิบัติอย่างน้อย 3-6 เดือนเพื่อให้แน่ใจว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวสามารถ
แก้ไขปัญหาได้จริง 

3)  ควรมีการประชาสัมพันธ์แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ทุกคนในหน่วยงานได้รับทราบ
แนวทางอย่างท่ัวถึงในองค์การให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าอิสระในรูปแบบของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ Action Learning (AL) เพื่อแก้ปัญหา
ผู้ปฏิบัติงานด้านการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองพา 
ต าบลคลองพา อ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในครั้งนี ้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เพราะได้รับ
ความอนุเคราะห์และความกรุณาอย่างยิ่งจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย ท่ีปรึกษา
งานวิจัย ท่ีท่านได้กรุณาให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ ตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ใน
การศึกษาวิจัยเป็นอย่างดีตลอดมาจนการศึกษาค้นคว้าอิสระส าเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้  

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
ทุกท่านท่ีได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ อบรม ส่ังสอน และช้ีแนะแนวทางในการศึกษาตลอด
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หลักสูตรท่ีผ่านมา ขอบพระคุณเจ้าของแนวคิด ทฤษฎี และผลการศึกษาวิจัยต่าง ๆ ท่ีผู้วิจัยได้น ามาใช้
เรียนรู้ในการศึกษาครั้งนี้  

ขอขอบคุณเพื่อน ๆ นักศึกษานิด้าศูนย์สุราษฎร์ธานี รุ่นท่ี 29 ทุกคน ท่ีให้ความช่วยเหลือ
ตลอดการศึกษา ไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขหรือพบปัญหา ตลอดการอยู่ร่วมกันมาความรักความสามัคคีของ
พวกเราก็ท าให้ฟันฝ่าอุปสรรคผ่านพ้นได้ด้วยดีเสมอ รวมไปถึงรุ่นพี่ 28 และรุ่นพี่ 27 ท่ีเป็นก าลังใจใน
การศึกษาครั้งนี้ด้วย และขอขอบคุณ คุณนิอาแซ เบญนิมะ ท่ีเป็นก าลังใจท่ีดีให้แก่ผู้วิจัยและคอย
สนับสนุนให้ความช่วยเหลือท่ีดีแก่ผู้วิจัยอย่างเสมอมา  

ขอขอบพระคุณ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล
คลองพา ท่ีได้สนับสนุนการศึกษาท้ังทรัพยากร ความคิด การเสนอความเห็นแก่ผู้วิจัย ตลอดจนให้
ก าลังใจผู้วิจัยด้วยดีเสมอมาและขอบคุณบุคลากรขององค์การบริหาราส่วนต าบลคลองพาทุกท่าน ท่ีได้
สละเวลาให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมในการศึกษาครั้งนี้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะสมาชิกกลุ่ม 
AL ท้ัง 8 ท่าน ท่ีเป็นก าลังส าคัญในการด าเนินกิจกรรมครั้งนี้ 

คุณค่า ความดีงามและคุณประโยชน์เชิงวิชาการจากการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ผู้วิจัย
ขอมอบแก่ นายสาคร ชูวารี (บิดา) นางละเอียด จันทราทิพย์ (มารดา) ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณทุกท่าน
ท่ีกรุณาให้ความรู้ส่ังสอนอบรมด้วยความปรารถนาดีตลอดมาและขอมอบผลส าเร็จจากการค้นคว้า
อิสระฉบับนี้ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลคลองพาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการโอน
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานต่อไป 
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ยังมีปัจจัยภายนอกบางอย่างท่ีไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งอยู่ภายในกรอบของมาตรการสาธารณสุข ณ 
จุดนี้ก็ท าให้รายได้ของบริษัทลดลงในบางส่วนแต่ก็ไม่ได้ถึงกับกระทบกับทรัพยากรของบริษัทท้ังหมด  

ในส่วนของพนักงานท่ีเป็นหัวหน้างานหลักของบริษัท ได้ทราบถึงสภาพปัญหาโดยรวมและ
ต่างก็มีความเห็นพ้องกันว่าสภาพการท างานโดยรวมมีการเปล่ียนแปลงไป มีขั้นตอนมากขึ้นเพื่อการ
รักษาความปลอดภัยของส่วนรวม แต่ก็ยังคงเห็นพ้องต้องกันว่าไม่ควรแก้ปัญหาด้วยการหยุดงาน แต่
ควรท่ีจะให้บุคลากรในบริษัทได้รับการดูแลท่ีดี และใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถด าเนินงานได้
ต่อไป  
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โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นค าถามน าในการสนทนา เก็บรวบรวมข้อมูลภายในกิจการ ซึ่งมีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) และการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีจากค าถาม ซึ่งจะสามารถน าไปใช้ได้เพื่อการพัฒนา
ธุรกิจโดยท่ีสามารถรองรับสภาวะวิกฤตและด าเนินงานต่อไปได้   ในงานวิจัยได้มีการสนทนาอย่างมี
นัยส าคัญกับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ 1) กรรมการของบริษัท 2) หัวหน้างานหลักของบริษัท 

ผลการศึกษาพบว่า จากการสนทนาในประเด็นท่ีส าคัญท าให้ทราบถึงปัญหาท่ีแท้จริงของ
บริษัทในสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 และได้พบเจอข้อเท็จจริงซึ่งแม้จะมีประเด็นไม่
มากมายแต่ก็ท าให้สามารถทราบได้ว่า ปัญหาหลักของกิจการนั้นคืออะไร เพื่อท่ีจะสามารถมีแนวทาง
ในการรับมือได้  

ในส่วนของกรรมการบริษัท ซึ่งถือเป็นส่วนเสาหลักท่ีส าคัญของบริษัทได้มีการวางแผนงาน
เพื่อรองรับกับสภาวะวิกฤตท่ีเกิดขึ้นเพื่อให้งานและบุคลากรสามารถท างานต่อได้ โดยท่ีไม่มีความ
จ าเป็นท่ีจะต้องหยุดงานหรือปิดตัวลง แต่ใช้การควบคุมต้นทุนการผลิต การมีมาตรการท่ีดีให้กับบริษัท 
รวมไปถึงการไม่ขยายกิจการเพิ่มหรือลดงาน ซึ่งจากกระท าดังกล่าว ก็ได้ส่งผลกระทบกับบริษัทและ

                                                             
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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บทน า  
 

จากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ในปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบแก่ผู้คนท่ัวโลก
และเศรษฐกิจท้ังทางตรงและทางอ้อม ภาคธุรกิจต่าง ๆ ได้รับผลกระทบไม่ทางใดก็ทางหนึ่งจนท าให้
เกิดการปรับตัวในบางบริบทและเกิดการเปล่ียนแปลงมากมาย ยางพารานับเป็นพืชอุตสาหกรรมหลัก
อย่างหนึ่งของประเทศไทยท่ีมีการค้าขายและส่งออกมากมายมาอย่างยาวนานและมีความส าคัญต่อ
เศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมาก 

ในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา บริษัท สุราษฎร์สิริพิริยะ (1999) จ ากัด ท่ีผลิตยาง
แท่งและยางแปรรูปก็ได้พบกับข้อจ ากัดบางอย่างซึ่งส่งผลต่อรายได้ของบริษัทและชีวิตความเป็นอยู่
ของบุคลากร  ทางผู้วิจัยจึงอยากท าการน าเสนอเรื่องของกระบวนการบางอย่างท่ีส่งผลกระทบกับ
บริษัท พร้อมกับเรื่องของปัจจัยบางประการและวิธีการแก้ปัญหารับมือกับสถานการณ์วิกฤตใน
ปัจจุบัน 

 
วัตถุประสงค์ 

 
1) ศึกษาสภาพผลกระทบการผลิตยางพาราของโรงงานอุตสาหกรรม  
2)  ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อการผลิตยางพาราของโรงงานอุตสาหกรรม 
3)  ศึกษาแนวทางในการลดผลกระทบต่อการผลิตยางพาราของโรงงานอุตสาหกรรม 

 งานช้ินนี้จัดท าขึ้นมาเพื่อการศึกษาปัญหาหลัก ๆ ในเชิงลึกท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท 
ท่ีเป็นตัวอย่างของกรณีศึกษาในงานช้ินนี้ เพื่อให้เป็นความรู้ในการท่ีจะเผยแพร่เป็นวิทยาทานถึง
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนและเป็นแนวทางท่ีสามารถน าไปใช้ได้เพื่อการพัฒนาธุรกิจ โดยท่ีสามารถรองรับกับ
สภาวะวิกฤติในอนาคตได้ งานสามารถเดินต่อได้ โดยมีหลักการและวิธีการท่ีดีในการด า เนินงานได้
ต่อไป 
 

วิธีการวิจัย  
 

รูปแบบการวิจัย  
การวิจัยเรื่อง ผลกระทบต่อการผลิตยางพาราของโรงงานอุตสาหกรรมในสถานการณ์

โรคระบาด Covid-19 กรณีศึกษา บริษัท สุราษฎร์สิริพิริยะ(1999) จ ากัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
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Interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นค าถามน าในการสนทนา เก็บรวบรวมข้อมูลภายในกิจการ 
ซึ่งมีการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในระหว่างเดือนสิงหาคม จนถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2564 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) และการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) 

กลุ่มตัวอย่าง 
ระบุรายละเอียดคนท่ีสัมภาษณ์ เช่น ประธานบริษัท กรรมการ หัวหน้างาน เสมียน พนักงาน

ท่ีท างานเกิน 10 ปี งานวิจัยช้ินนี้ใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งทางการ (Semi-formal Interview) และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Information Interview)  โดยมีกลุ่มเป้าหมายท่ีท าการสัมภาษณ์
ข้อมูลเชิงลึก 2 กลุ่ม ดังนี้  

1) กรรมการบริษัท จ านวน 2 คน ได้แก่  
 (1) นางสาวเพ็ญพิชา วิกรัยศักดา   (ควบคุมดูแลงานด้านการตลาด)  
 (2) นายพลาธิป วิกรัยศักดา    (ควบคุมดูแลการผลิต)  
2) หัวหน้างานท่ีท างานหลัก จ านวน 2 คน ได้แก่  
 (1) นางสาวสุนิสา สามัคคีรมย์   (ผู้รับหน้าท่ีเป็นเสมียนหลัก) 
 (2) นายสุธรรม ดวงสุวรรณ    (ผู้รับหน้าท่ีงานท่ัวไป ภายในและภายนอก)  
ซึ่งได้ท าการสัมภาษณ์เม่ือวันศุกร์ท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ในเรื่องของผลกระทบต่าง ๆ 

ท่ีส่งผลมายังธุรกิจ ท้ังจากปัจจัยภายนอกและภายใน 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  
1) ขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล  
2) คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นตัวแทนท่ีดี  
3) เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยจะท าการบันทึกเสียงการสนทนา โดย

จะมีการขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลทุกราย และปฏิบัติตามแนวทางการรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูล 
รวมถึงการท าลายข้อมูลภายหลังจากการวิจัยเสร็จส้ิน  

4) วิเคราะห์ข้อมูล 
5) สรุปผลการศึกษาวิจัย 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การสัมภาษณ์ (Interview) การวิจัยครั้งนี้ใช้ท้ังการสัมภาษณ์แบบกึ่งทางการ (Semi-formal 

Interview) และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Information Interview) ด าเนินการสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น กรรมการของบริษัทจ านวน 2 คนและหัวหน้างานท่ีท างานหลักภายในบริษัทอีก
จ านวน 2 คน โดยค าถามท่ีจะใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้มาซึ่งผลกระทบ ปัจจัยเชิงสาเหตุ
และแนวทางการลดผลกระทบ ท้ังนี้ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบและมีอิสระในการตอบโดยข้อมูลท่ีได้จะเป็น
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บทน า  
 

จากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ในปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบแก่ผู้คนท่ัวโลก
และเศรษฐกิจท้ังทางตรงและทางอ้อม ภาคธุรกิจต่าง ๆ ได้รับผลกระทบไม่ทางใดก็ทางหนึ่งจนท าให้
เกิดการปรับตัวในบางบริบทและเกิดการเปล่ียนแปลงมากมาย ยางพารานับเป็นพืชอุตสาหกรรมหลัก
อย่างหนึ่งของประเทศไทยท่ีมีการค้าขายและส่งออกมากมายมาอย่างยาวนานและมีความส าคัญต่อ
เศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมาก 

ในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา บริษัท สุราษฎร์สิริพิริยะ (1999) จ ากัด ท่ีผลิตยาง
แท่งและยางแปรรูปก็ได้พบกับข้อจ ากัดบางอย่างซึ่งส่งผลต่อรายได้ของบริษัทและชีวิตความเป็นอยู่
ของบุคลากร  ทางผู้วิจัยจึงอยากท าการน าเสนอเรื่องของกระบวนการบางอย่างท่ีส่งผลกระทบกับ
บริษัท พร้อมกับเรื่องของปัจจัยบางประการและวิธีการแก้ปัญหารับมือกับสถานการณ์วิกฤตใน
ปัจจุบัน 

 
วัตถุประสงค์ 

 
1) ศึกษาสภาพผลกระทบการผลิตยางพาราของโรงงานอุตสาหกรรม  
2)  ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อการผลิตยางพาราของโรงงานอุตสาหกรรม 
3)  ศึกษาแนวทางในการลดผลกระทบต่อการผลิตยางพาราของโรงงานอุตสาหกรรม 

 งานช้ินนี้จัดท าขึ้นมาเพื่อการศึกษาปัญหาหลัก ๆ ในเชิงลึกท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท 
ท่ีเป็นตัวอย่างของกรณีศึกษาในงานช้ินนี้ เพื่อให้เป็นความรู้ในการท่ีจะเผยแพร่เป็นวิทยาทานถึง
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นและเป็นแนวทางท่ีสามารถน าไปใช้ได้เพื่อการพัฒนาธุรกิจ โดยท่ีสามารถรองรับกับ
สภาวะวิกฤติในอนาคตได้ งานสามารถเดินต่อได้ โดยมีหลักการและวิธีการท่ีดีในการด า เนินงานได้
ต่อไป 
 

วิธีการวิจัย  
 

รูปแบบการวิจัย  
การวิจัยเรื่อง ผลกระทบต่อการผลิตยางพาราของโรงงานอุตสาหกรรมในสถานการณ์

โรคระบาด Covid-19 กรณีศึกษา บริษัท สุราษฎร์สิริพิริยะ(1999) จ ากัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
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Interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นค าถามน าในการสนทนา เก็บรวบรวมข้อมูลภายในกิจการ 
ซึ่งมีการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในระหว่างเดือนสิงหาคม จนถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2564 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) และการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) 

กลุ่มตัวอย่าง 
ระบุรายละเอียดคนท่ีสัมภาษณ์ เช่น ประธานบริษัท กรรมการ หัวหน้างาน เสมียน พนักงาน

ท่ีท างานเกิน 10 ปี งานวิจัยช้ินนี้ใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งทางการ (Semi-formal Interview) และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Information Interview)  โดยมีกลุ่มเป้าหมายท่ีท าการสัมภาษณ์
ข้อมูลเชิงลึก 2 กลุ่ม ดังนี้  

1) กรรมการบริษัท จ านวน 2 คน ได้แก่  
 (1) นางสาวเพ็ญพิชา วิกรัยศักดา   (ควบคุมดูแลงานด้านการตลาด)  
 (2) นายพลาธิป วิกรัยศักดา    (ควบคุมดูแลการผลิต)  
2) หัวหน้างานท่ีท างานหลัก จ านวน 2 คน ได้แก่  
 (1) นางสาวสุนิสา สามัคคีรมย์   (ผู้รับหน้าท่ีเป็นเสมียนหลัก) 
 (2) นายสุธรรม ดวงสุวรรณ    (ผู้รับหน้าท่ีงานท่ัวไป ภายในและภายนอก)  
ซึ่งได้ท าการสัมภาษณ์เมื่อวันศุกร์ท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ในเรื่องของผลกระทบต่าง ๆ 

ท่ีส่งผลมายังธุรกิจ ท้ังจากปัจจัยภายนอกและภายใน 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  
1) ขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล  
2) คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นตัวแทนท่ีดี  
3) เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยจะท าการบันทึกเสียงการสนทนา โดย

จะมีการขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลทุกราย และปฏิบัติตามแนวทางการรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูล 
รวมถึงการท าลายข้อมูลภายหลังจากการวิจัยเสร็จส้ิน  

4) วิเคราะห์ข้อมูล 
5) สรุปผลการศึกษาวิจัย 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การสัมภาษณ์ (Interview) การวิจัยครั้งนี้ใช้ท้ังการสัมภาษณ์แบบกึ่งทางการ (Semi-formal 

Interview) และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Information Interview) ด าเนินการสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น กรรมการของบริษัทจ านวน 2 คนและหัวหน้างานท่ีท างานหลักภายในบริษัทอีก
จ านวน 2 คน โดยค าถามท่ีจะใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้มาซึ่งผลกระทบ ปัจจัยเชิงสาเหตุ
และแนวทางการลดผลกระทบ ท้ังนี้ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบและมีอิสระในการตอบโดยข้อมูลท่ีได้จะเป็น
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ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ท้ังหมดท าให้ทราบภาพสะท้อนข้อเท็จจริง โดยมีข้ันตอนการด าเนินการ
ดังนี้  

1) ขัน้เตรียมการสัมภาษณ์ ได้แก่ นัดหมาย วัน เวลา สถานท่ีในการสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยได้
ศึกษาประเด็นค าถาม ท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พร้อมเตรียมและศึกษาวิธีการบันทึก
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

2) ขั้นตอนการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้สนทนาสร้างความคุ้นเคยกับผู้ให้
สัมภาษณ์พร้อมแจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์   

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ (Interview) ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) 

โดยน าข้อมูลมาเรียบเรียงและจ าแนกอย่างเป็นระบบ จากนั้นน ามาตีความหมายเช่ือมโยงความสัมพันธ์ 
และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่าง ๆ ท่ีรวบรวมได้ โดยท าไปพร้อม ๆ กับการเก็บรวบรวมข้อมูล ท้ังนี้เพื่อ
จะได้ศึกษาประเด็นต่าง ๆ  ได้ลึกซึ้ง เมื่อประเด็นใดวิเคราะห์แล้วไม่มีความชัดเจนก็จะตามไปเก็บ
ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นต่าง ๆ เหล่านั้น เพื่อตอบค าถามหลักตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อมูล
เชิงคุณภาพได้น ามาวิเคราะห์เพื่อหาความเช่ือมโยง ความสัมพันธ์เชิงทฤษฎีกับเรื่องของ ความรู้เรื่อง
บทบาทของภาครัฐในด้านเศรษฐกิจ นโยบายสาธารณะในเรื่องของความส าคัญของการคิดเชิงกลยุทธ์ 
(ภาระหน้าท่ีส าคัญของนักบริหาร) และ การประเมินสถานการณ์เพื่อการจัดการความเส่ียง 
 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาเรื่อง “ผลกระทบต่อการผลิตยางพาราของโรงงานอุตสาหกรรมในสถานการณ์
โรคระบาด Covid-19 กรณีศึกษา บริษัท สุราษฎร์สิริพิริยะ (1999) จ ากัด ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท า
การประเมินสถานการณ์จริงของสภาวการณ์ในปัจจุบันและได้รวบรวมข้อมูลที่ส าคัญขององค์กร
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้งานวิจัยฉบับนี้สามารถเป็นแบบอย่างและเป็นวิทยาทานท่ีดีแก่ส่วนรวมใน
การมีแนวทางเพื่อท่ีจะสามารถด ารงธุรกิจได้ในทุกช่วงสภาวการณ์ เพราะกิจการยังสามารถประคอง
ตัวได้ในสภาวะวิกฤตโควิด-19 โดยงานวิจัยฉบับนี้ได้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research Method) โดยตรงในการเก็บข้อมูลเชิงลึก โดยการพูดคุยประเด็นส าคัญท่ีเฉพาะเจาะจง 
และได้แบ่งการน าเสนอผลการวิจัยเป็น 3 ส่วน จากค าถามท่ีส าคัญดังนี้  

ผลการศึกษา ในประเด็น ผลกระทบ  
1) ในมุมของกรรมการบริษัท  
 (1) นางสาว เพ็ญพิชา วิกรัยศักดา (ฝ่ายการตลาด) 
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  ก าลังการผลิตต่อเดือนลดต่ าลง ถ้ามีการกักตัวของพนักงาน ท าให้รายจ่ายต่อเดือน
เพิ่มสูงขึ้น และไม่มีท่ีจัดเก็บสินค้าเพียงพอ เนื่องจากปัญหาการส่งออก (ด่านขนส่งสินค้าจะปิดเมือ่มี
ผู้ติดเช้ือโรค Covid-19) หยุดชะงัก ส่งผลให้การผลิตชะลอตัวลง  

  กิจการต้องการท่ีจะด าเนินงานและสร้างโอกาสทางการตลาดต่อไปแม้จะได้รับ
รายได้ไม่เป็นกอบเป็นก า ดังเช่นก่อนสถานการณ์ โควิด-19   

  แม้จะมีวิกฤตท่ีหนักหนาสาหัสอย่าง Covid-19 ท่ีทุกธุรกิจนั้นได้รับผลกระทบกันไป
อย่างถ้วนหน้า แต่ก็ยังคงปฏิเสธไม่ได้ว่าชีวิตยังคงต้องพึ่งปัจจัย 4 ในการด ารงชีวิตและยังคงต้องใช้เงิน
ในการขับเคล่ือนต่าง ๆ ควบคู่กันไป  ซึ่งทางบริษัทไม่ได้คิดจะพักงานช่ัวคราวหรือปิดตัวลงแต่อย่างใด  
แต่ได้ท าการเสริมและยกระดับความปลอดภัยในการท างานภายในบริษัทให้มีความปลอดภัยมากขึ้น  
และหากพูดถึงงบการเงินของบริษัท ทางกรรมการของบริษัทได้มีการให้ข้อมูลในส่วนของ “งบก าไร-
ขาดทุนของปี พ.ศ.2561 – 2563” ซึ่งจะมีข้อมูลการเปล่ียนแปลงของ งบในแต่ละปี ท้ังก่อนปีท่ีจะ
เกิดวิกฤต Covid-19 และ ปีท่ีเกิด Covid-19 อย่างเต็มรูปแบบ    
 
ตารางที่ 1  งบก าไร-ขาดทุน บริษัท  สุราษฎร์สิริพิริยะ (1999) จ ากัด/ 

(รายได้) 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รายได้จากการขาย 96,351,791.25 138,265,241 107,469,500 
รายได้อื่น   21,992.78 31,532.30 14,449.63 

 
ในส่วนของรายได้จากการขาย พ.ศ.2562 เพิ่มขึ้น 43% จาก พ.ศ.2561 ในส่วนของรายได้

จากการขาย พ.ศ.2563 ลดลง 11% จาก พ.ศ.2562 
 (2) นาย พลาธิป วิกรัยศักดา  (ฝ่ายการผลิต) 
  การขนส่ง ปัจจัยทางการผลิต โดยเฉพาะในเรื่องของ วัตถุดิบ พลังงานและการจัดซื้อ

ต่าง ๆ มีความล่าช้า 
  เรื่องผลกระทบต่อธุรกิจจะเป็นในส่วนของต้นน้ า คือ ด้านการตลาดและการซื้อ

วัตถุดิบ ซึ่งส่ิงท่ีเกิดขึ้นจะมีประเด็นท่ีส าคัญ ดังนี้  
  จังหวะการขายและการขนส่งสินค้ามีอุปสรรคมากขึ้นเพราะคู่ค้าบางแห่งต้องกักตัว

และปิดกิจการช่ัวคราว ท าให้ไม่สามารถส่งของได้ตามก าหนดเวลา  
  การไปรับวัตถุดิบ ณ ต้นทาง มีความล าบากมากข้ึน จัดสรรเวลายากขึ้น ในมาตรการ

การกักตัว ท าให้ไม่สามารถไปรับของได้ตามนัดและต้องมีใบรับรองผลตรวจ Covid-19 ท าให้มีค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึ้น  
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ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ท้ังหมดท าให้ทราบภาพสะท้อนข้อเท็จจริง โดยมีข้ันตอนการด าเนินการ
ดังนี้  

1) ขัน้เตรียมการสัมภาษณ์ ได้แก่ นัดหมาย วัน เวลา สถานท่ีในการสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยได้
ศึกษาประเด็นค าถาม ท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พร้อมเตรียมและศึกษาวิธีการบันทึก
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

2) ขั้นตอนการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้สนทนาสร้างความคุ้นเคยกับผู้ให้
สัมภาษณ์พร้อมแจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์   

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ (Interview) ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) 

โดยน าข้อมูลมาเรียบเรียงและจ าแนกอย่างเป็นระบบ จากนั้นน ามาตีความหมายเช่ือมโยงความสัมพันธ์ 
และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่าง ๆ ท่ีรวบรวมได้ โดยท าไปพร้อม ๆ กับการเก็บรวบรวมข้อมูล ท้ังนี้เพื่อ
จะได้ศึกษาประเด็นต่าง ๆ  ได้ลึกซึ้ง เมื่อประเด็นใดวิเคราะห์แล้วไม่มีความชัดเจนก็จะตามไปเก็บ
ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นต่าง ๆ เหล่านั้น เพื่อตอบค าถามหลักตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อมูล
เชิงคุณภาพได้น ามาวิเคราะห์เพื่อหาความเช่ือมโยง ความสัมพันธ์เชิงทฤษฎีกับเรื่องของ ความรู้เรื่อง
บทบาทของภาครัฐในด้านเศรษฐกิจ นโยบายสาธารณะในเรื่องของความส าคัญของการคิดเชิงกลยุทธ์ 
(ภาระหน้าท่ีส าคัญของนักบริหาร) และ การประเมินสถานการณ์เพื่อการจัดการความเส่ียง 
 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาเรื่อง “ผลกระทบต่อการผลิตยางพาราของโรงงานอุตสาหกรรมในสถานการณ์
โรคระบาด Covid-19 กรณีศึกษา บริษัท สุราษฎร์สิริพิริยะ (1999) จ ากัด ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท า
การประเมินสถานการณ์จริงของสภาวการณ์ในปัจจุบันและได้รวบรวมข้อมูลที่ส าคัญขององค์กร
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้งานวิจัยฉบับนี้สามารถเป็นแบบอย่างและเป็นวิทยาทานท่ีดีแก่ส่วนรวมใน
การมีแนวทางเพื่อท่ีจะสามารถด ารงธุรกิจได้ในทุกช่วงสภาวการณ์ เพราะกิจการยังสามารถประคอง
ตัวได้ในสภาวะวิกฤตโควิด-19 โดยงานวิจัยฉบับนี้ได้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research Method) โดยตรงในการเก็บข้อมูลเชิงลึก โดยการพูดคุยประเด็นส าคัญท่ีเฉพาะเจาะจง 
และได้แบ่งการน าเสนอผลการวิจัยเป็น 3 ส่วน จากค าถามท่ีส าคัญดังนี้  

ผลการศึกษา ในประเด็น ผลกระทบ  
1) ในมุมของกรรมการบริษัท  
 (1) นางสาว เพ็ญพิชา วิกรัยศักดา (ฝ่ายการตลาด) 
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  ก าลังการผลิตต่อเดือนลดต่ าลง ถ้ามีการกักตัวของพนักงาน ท าให้รายจ่ายต่อเดือน
เพิ่มสูงขึ้น และไม่มีท่ีจัดเก็บสินค้าเพียงพอ เนื่องจากปัญหาการส่งออก (ด่านขนส่งสินค้าจะปิดเมือ่มี
ผู้ติดเช้ือโรค Covid-19) หยุดชะงัก ส่งผลให้การผลิตชะลอตัวลง  

  กิจการต้องการท่ีจะด าเนินงานและสร้างโอกาสทางการตลาดต่อไปแม้จะได้รับ
รายได้ไม่เป็นกอบเป็นก า ดังเช่นก่อนสถานการณ์ โควิด-19   

  แม้จะมีวิกฤตท่ีหนักหนาสาหัสอย่าง Covid-19 ท่ีทุกธุรกิจนั้นได้รับผลกระทบกันไป
อย่างถ้วนหน้า แต่ก็ยังคงปฏิเสธไม่ได้ว่าชีวิตยังคงต้องพึ่งปัจจัย 4 ในการด ารงชีวิตและยังคงต้องใช้เงิน
ในการขับเคล่ือนต่าง ๆ ควบคู่กันไป  ซึ่งทางบริษัทไม่ได้คิดจะพักงานช่ัวคราวหรือปิดตัวลงแต่อย่างใด  
แต่ได้ท าการเสริมและยกระดับความปลอดภัยในการท างานภายในบริษัทให้มีความปลอดภัยมากขึ้น  
และหากพูดถึงงบการเงินของบริษัท ทางกรรมการของบริษัทได้มีการให้ข้อมูลในส่วนของ “งบก าไร-
ขาดทุนของปี พ.ศ.2561 – 2563” ซึ่งจะมีข้อมูลการเปล่ียนแปลงของ งบในแต่ละปี ท้ังก่อนปีท่ีจะ
เกิดวิกฤต Covid-19 และ ปีท่ีเกิด Covid-19 อย่างเต็มรูปแบบ    
 
ตารางที่ 1  งบก าไร-ขาดทุน บริษัท  สุราษฎร์สิริพิริยะ (1999) จ ากัด/ 

(รายได้) 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รายได้จากการขาย 96,351,791.25 138,265,241 107,469,500 
รายได้อื่น   21,992.78 31,532.30 14,449.63 

 
ในส่วนของรายได้จากการขาย พ.ศ.2562 เพิ่มขึ้น 43% จาก พ.ศ.2561 ในส่วนของรายได้

จากการขาย พ.ศ.2563 ลดลง 11% จาก พ.ศ.2562 
 (2) นาย พลาธิป วิกรัยศักดา  (ฝ่ายการผลิต) 
  การขนส่ง ปัจจัยทางการผลิต โดยเฉพาะในเรื่องของ วัตถุดิบ พลังงานและการจัดซื้อ

ต่าง ๆ มีความล่าช้า 
  เรื่องผลกระทบต่อธุรกิจจะเป็นในส่วนของต้นน้ า คือ ด้านการตลาดและการซื้อ

วัตถุดิบ ซึ่งส่ิงท่ีเกิดขึ้นจะมีประเด็นท่ีส าคัญ ดังนี้  
  จังหวะการขายและการขนส่งสินค้ามีอุปสรรคมากขึ้นเพราะคู่ค้าบางแห่งต้องกักตัว

และปิดกิจการช่ัวคราว ท าให้ไม่สามารถส่งของได้ตามก าหนดเวลา  
  การไปรับวัตถุดิบ ณ ต้นทาง มีความล าบากมากข้ึน จัดสรรเวลายากขึ้น ในมาตรการ

การกักตัว ท าให้ไม่สามารถไปรับของได้ตามนัดและต้องมีใบรับรองผลตรวจ Covid-19 ท าให้มีค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึ้น  
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  ราคาสินค้าสูงขึ้น ท าให้ซื้อ-ขาย ได้ยากขึ้น มีการแข่งขันสูงขึ้น รวมไปถึงปัจจัยต่าง ๆ
ภายนอกท่ีควบคุมไม่ได้และ Covid-19 ท าให้ไม่สามารถผลิตวัตถุดิบให้เพียงพอกับความต้องการได้  

  ก าไรน้อยลง เนื่องจากราคาวัตถุดิบท่ีสูงขึ้นมาก จากราคาน้ ายางลดเพราะความต้องการ
ใช้ถุงมือสูงมากขึ้น  ด้านราคาขายไม่ได้สูงตามราคาวัตถุดิบ เพราะภาวะตลาดท่ีซบเซาจากวิกฤต 
Covid-19 และจากการเดินทางน้อยลง อยู่บ้านมากขึ้น ท าให้อุปสงค์ - อุปทาน เรื่องความต้องการ
ยางรถยนต์ลดลง  

  การผลิตไม่ได้เป้าหมายท่ีก าหนด เพราะหากมีผู้ติดเช้ือภายในบริษัท ต้องมีการกักตัว
และหยุดงาน ซึ่งสิ่งที่น่ากลัวมากเลยก็คือบริษัทจะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น  ในขณะที่รายรับจ ากัด
แต่รายจ่ายยังมีตลอดนั่นเอง  

  แต่ท้ังนี้ บริษัทก็ยังสามารถท่ีจะด าเนินงานได้ต่อไปได้ โดยมีฐานคู่ค้าเดิมและคู่ค้า
ใหม่บางรายท่ีท าการซื้อขายกัน ณ ปัจจุบัน บริษัทมีการประหยัดต้นทุนจากการใช้จ่ายภายในและมี
การประสานงานด้านโลจิสติกส์ รวมไปถึงกรมการยางท่ีต้องท าการออกใบอนุญาตขนส่งต่าง ๆ ซึ่งแม้
จะต้องอยู่ในมาตรการควบคุมโรคแต่ยังคงสามารถท าการขนส่งสินค้าได้ จึงท าให้กิจการยังคงมีรายได้
แม้จะต้องติดขัดอุปสรรคบางประการบ้างก็ตาม 

2) ในมุมของหัวหน้างาน/พนักงาน 
 (1) นางสาวสุนิสา สามัคคีรมย์ (เสมียนหลัก) 
  ส่งผลโดยตรงในด้านการส่งออกในประเทศและนอกประเทศ ท าให้รายได้ในส่วนนี้

ได้รับผลกระทบโดยตรง  
 (2) นายสุธรรม ดวงสุวรรณ (งานท่ัวไป) 
  ท าให้การท างานเกิดความไม่สะดวกและต้องเฝ้าระวังโรคติดเช้ือ Covid-19 ตาม

มาตรการ รวมไปถึงอุปสรรคทางด้านการขนส่งสินค้า  
ผลการศึกษาในประเด็น ปัจจัยเชิงสาเหตุ  
1) ในมุมของกรรมการบริษัท  
 (1) นางสาว เพ็ญพิชา วิกรัยศักดา กรรมการบริษัท 
  สาเหตุหลักคือ มีพนักงาน หรือคนในครอบครัวของพนักงานติดเช้ือโรค Covid-19 

ท าให้ต้องกักตัว ส่งผลให้ขาดแคลนแรงงานหรือต้องหยุดเดินเครื่องจักรไปเลย  
 (2) นาย พลาธิป วิกรัยศักดา  กรรมการบริษัท 
  การปิดโรงงาน (บริษัท) ตามค าส่ังทางด้านสาธารณสุขของรัฐ พนักงานหยุดงานจาก

ภาวะการณ์ติดเช้ือโรค Covid-19 หรือ สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย 
2) ในมุมของหัวหน้างาน/พนักงาน 
 (1) นางสาว สุนิสา สามัคคีรมย์ (เสมียนหลัก) 
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  ขาดแคลนวัตถุดิบ และขาดแคลนแรงงาน  
 (2) นาย สุธรรม ดวงสุวรรณ (งานท่ัวไป) 
  ท าให้สภาพการท างานผิดไปจากปกติ อาทิ พนักงานภายในบริษัทไม่สามารถท างาน

ได้พร้อมกัน เป็นต้น 
ผลการศึกษาในประเด็น แนวทางการลดผลกระทบ  
1) ในมุมมองของกรรมการบริษัท 
 (1) นางสาว เพ็ญพิชา วิกรัยศักดา  
  ให้ความรู้ อบรมพนักงาน ให้มีความระวังและป้องกันโรค เช่นการล้างมือให้ถูกวิธี 

การใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี การลดและเล่ียงการสัมผัสเช้ือโรคต่าง ๆ และการดูแลสุขภาพที่ดี 
เป็นต้น จัดหาวัคซีนให้พนักงาน มีมาตรการตรวจอุณหภูมิ คนเข้าและออก และสุ่มตรวจ พนักงาน
เป็นประจ า 

  บริษัทต้องการมีสมรรถนะในการประคองตัวเอง ไม่ขยายและไม่ลดงาน แต่จะใช้
แผนการเดินงานปกติเพื่อให้งานสามารถเดินต่อไปได้  แม้จะมีอุปสรรคติดขัดบ้างแต่ก็ไม่กระทบกับ
ทรัพยากรของกิจการจนเกินไป  

  จากการสนทนาหารือร่วมกัน ได้มีประเด็นท่ีกล่าวถึงลักษณะงานและความเส่ียง ซึ่ง
ลักษณะงานโดยท่ัวไปของบริษัทจะมีส่วนส าคัญหลัก 2 ส่วนหลัก ดังนี้ คือ  

  (1.1) ซื้อขายและการตลาด ในส่วนนี้จะเป็นการรับวัตถุดิบเข้ามาเพื่อท าการผลิต
และส่งออกต่อไป ส าหรับส่วนนี้ในระหว่างการระบาดของโรค Covid - 19 จะมีความเส่ียงในเรื่องของ
การรับวัตถุดิบท่ีต้นทาง ระหว่างการขนส่ง เพราะไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าสินค้าหรือบุคคลท่ีได้ท า
การติดต่อด้วยนั้น จะมีโอกาสได้รับเช้ือมาจากตรงไหน หรือไปท่ีไหนมาบ้าง ซึ่งเป็นส่ิงท่ีน่ากลัวมาก
และเป็นส่ิงส าคัญท่ีท้ังในส่วนของต้นทางและปลายทาง ต้องมีการควบคุมความปลอดภัยอย่างละเอียด
แต่นั่นก็หมายถึงขั้นตอนท่ีมากขึ้นและค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย 

  (1.2) การผลิต (สต๊อก ระเบิดและบดรวม โรงอบและอัด) ในส่วนนี้จะมีการท างาน
ร่วมกันของคนงานท่ีเป็นแรงงานขององค์กร จะมีความเส่ียงในจุดท่ี การไม่สามารถคาดเดาพฤติกรรม
และความเป็นอยู่ได้ เพราะเป็นการไม่สามารถท่ีจะควบคุมพฤติกรรมของใครได้ตลอดเวลา หากมีใคร
ที่เดินทางไปท ากิจกรรมต่าง ๆ ภายนอกบริษัทในเวลาหลังเลิกงานและอาจได้รับเชื้อ Covid-19 
มาโดยไม่รู้ตัว และเช้ืออาจจะกระจายในวงกว้างจนเกิดวิกฤตกับบริษัทได้ ดังนั้นจึงต้องมีมาตรการ
ในการด าเนินชีวิตและการตรวจวัดเช้ือก่อนการท างานเสมอ เพื่อความปลอดภัยและสกัดต้นทางแห่ง
ปัญหาก่อนในอันดับแรก  
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  ราคาสินค้าสูงขึ้น ท าให้ซื้อ-ขาย ได้ยากขึ้น มีการแข่งขันสูงขึ้น รวมไปถึงปัจจัยต่าง ๆ
ภายนอกท่ีควบคุมไม่ได้และ Covid-19 ท าให้ไม่สามารถผลิตวัตถุดิบให้เพียงพอกับความต้องการได้  

  ก าไรน้อยลง เนื่องจากราคาวัตถุดิบท่ีสูงขึ้นมาก จากราคาน้ ายางลดเพราะความต้องการ
ใช้ถุงมือสูงมากขึ้น  ด้านราคาขายไม่ได้สูงตามราคาวัตถุดิบ เพราะภาวะตลาดท่ีซบเซาจากวิกฤต 
Covid-19 และจากการเดินทางน้อยลง อยู่บ้านมากขึ้น ท าให้อุปสงค์ - อุปทาน เรื่องความต้องการ
ยางรถยนต์ลดลง  

  การผลิตไม่ได้เป้าหมายท่ีก าหนด เพราะหากมีผู้ติดเช้ือภายในบริษัท ต้องมีการกักตัว
และหยุดงาน ซึ่งสิ่งที่น่ากลัวมากเลยก็คือบริษัทจะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น  ในขณะที่รายรับจ ากัด
แต่รายจ่ายยังมีตลอดนั่นเอง  

  แต่ท้ังนี้ บริษัทก็ยังสามารถท่ีจะด าเนินงานได้ต่อไปได้ โดยมีฐานคู่ค้าเดิมและคู่ค้า
ใหม่บางรายท่ีท าการซื้อขายกัน ณ ปัจจุบัน บริษัทมีการประหยัดต้นทุนจากการใช้จ่ายภายในและมี
การประสานงานด้านโลจิสติกส์ รวมไปถึงกรมการยางท่ีต้องท าการออกใบอนุญาตขนส่งต่าง ๆ ซึ่งแม้
จะต้องอยู่ในมาตรการควบคุมโรคแต่ยังคงสามารถท าการขนส่งสินค้าได้ จึงท าให้กิจการยังคงมีรายได้
แม้จะต้องติดขัดอุปสรรคบางประการบ้างก็ตาม 

2) ในมุมของหัวหน้างาน/พนักงาน 
 (1) นางสาวสุนิสา สามัคคีรมย์ (เสมียนหลัก) 
  ส่งผลโดยตรงในด้านการส่งออกในประเทศและนอกประเทศ ท าให้รายได้ในส่วนนี้

ได้รับผลกระทบโดยตรง  
 (2) นายสุธรรม ดวงสุวรรณ (งานท่ัวไป) 
  ท าให้การท างานเกิดความไม่สะดวกและต้องเฝ้าระวังโรคติดเช้ือ Covid-19 ตาม

มาตรการ รวมไปถึงอุปสรรคทางด้านการขนส่งสินค้า  
ผลการศึกษาในประเด็น ปัจจัยเชิงสาเหตุ  
1) ในมุมของกรรมการบริษัท  
 (1) นางสาว เพ็ญพิชา วิกรัยศักดา กรรมการบริษัท 
  สาเหตุหลักคือ มีพนักงาน หรือคนในครอบครัวของพนักงานติดเช้ือโรค Covid-19 

ท าให้ต้องกักตัว ส่งผลให้ขาดแคลนแรงงานหรือต้องหยุดเดินเครื่องจักรไปเลย  
 (2) นาย พลาธิป วิกรัยศักดา  กรรมการบริษัท 
  การปิดโรงงาน (บริษัท) ตามค าส่ังทางด้านสาธารณสุขของรัฐ พนักงานหยุดงานจาก

ภาวะการณ์ติดเช้ือโรค Covid-19 หรือ สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย 
2) ในมุมของหัวหน้างาน/พนักงาน 
 (1) นางสาว สุนิสา สามัคคีรมย์ (เสมียนหลัก) 
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  ขาดแคลนวัตถุดิบ และขาดแคลนแรงงาน  
 (2) นาย สุธรรม ดวงสุวรรณ (งานท่ัวไป) 
  ท าให้สภาพการท างานผิดไปจากปกติ อาทิ พนักงานภายในบริษัทไม่สามารถท างาน

ได้พร้อมกัน เป็นต้น 
ผลการศึกษาในประเด็น แนวทางการลดผลกระทบ  
1) ในมุมมองของกรรมการบริษัท 
 (1) นางสาว เพ็ญพิชา วิกรัยศักดา  
  ให้ความรู้ อบรมพนักงาน ให้มีความระวังและป้องกันโรค เช่นการล้างมือให้ถูกวิธี 

การใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี การลดและเล่ียงการสัมผัสเช้ือโรคต่าง ๆ และการดูแลสุขภาพที่ดี 
เป็นต้น จัดหาวัคซีนให้พนักงาน มีมาตรการตรวจอุณหภูมิ คนเข้าและออก และสุ่มตรวจ พนักงาน
เป็นประจ า 

  บริษัทต้องการมีสมรรถนะในการประคองตัวเอง ไม่ขยายและไม่ลดงาน แต่จะใช้
แผนการเดินงานปกติเพื่อให้งานสามารถเดินต่อไปได้  แม้จะมีอุปสรรคติดขัดบ้างแต่ก็ไม่กระทบกับ
ทรัพยากรของกิจการจนเกินไป  

  จากการสนทนาหารือร่วมกัน ได้มีประเด็นท่ีกล่าวถึงลักษณะงานและความเส่ียง ซึ่ง
ลักษณะงานโดยท่ัวไปของบริษัทจะมีส่วนส าคัญหลัก 2 ส่วนหลัก ดังนี้ คือ  

  (1.1) ซื้อขายและการตลาด ในส่วนนี้จะเป็นการรับวัตถุดิบเข้ามาเพื่อท าการผลิต
และส่งออกต่อไป ส าหรับส่วนนี้ในระหว่างการระบาดของโรค Covid - 19 จะมีความเส่ียงในเรื่องของ
การรับวัตถุดิบท่ีต้นทาง ระหว่างการขนส่ง เพราะไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าสินค้าหรือบุคคลท่ีได้ท า
การติดต่อด้วยนั้น จะมีโอกาสได้รับเช้ือมาจากตรงไหน หรือไปท่ีไหนมาบ้าง ซึ่งเป็นส่ิงท่ีน่ากลัวมาก
และเป็นส่ิงส าคัญท่ีท้ังในส่วนของต้นทางและปลายทาง ต้องมีการควบคุมความปลอดภัยอย่างละเอียด
แต่นั่นก็หมายถึงขั้นตอนท่ีมากขึ้นและค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย 

  (1.2) การผลิต (สต๊อก ระเบิดและบดรวม โรงอบและอัด) ในส่วนนี้จะมีการท างาน
ร่วมกันของคนงานท่ีเป็นแรงงานขององค์กร จะมีความเส่ียงในจุดท่ี การไม่สามารถคาดเดาพฤติกรรม
และความเป็นอยู่ได้ เพราะเป็นการไม่สามารถท่ีจะควบคุมพฤติกรรมของใครได้ตลอดเวลา หากมีใคร
ที่เดินทางไปท ากิจกรรมต่าง ๆ ภายนอกบริษัทในเวลาหลังเลิกงานและอาจได้รับเชื้อ Covid-19 
มาโดยไม่รู้ตัว และเช้ืออาจจะกระจายในวงกว้างจนเกิดวิกฤตกับบริษัทได้ ดังนั้นจึงต้องมีมาตรการ
ในการด าเนินชีวิตและการตรวจวัดเช้ือก่อนการท างานเสมอ เพื่อความปลอดภัยและสกัดต้นทางแห่ง
ปัญหาก่อนในอันดับแรก  
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  ทางบริษัทก็ได้มีการรับเงินสมทบบางส่วนจากทางภาครัฐด้วย ในส่วนของเงิน
เยียวยาช่วยเหลือและเงินประกันสังคมส าหรับบุคลากรภายในองค์กร ซึ่งได้มีการประสานงานและเข้า
ร่วมกับโครงการของภาครัฐท่ีออกมาตรการมาเพื่อเยียวยา 

  บริษัทได้มีการวางแผนการด าเนินงาน การรับมือกับวิกฤตและการดูแลบุคลากร
ควบคู่กันไป และท้ังหมดนี้ได้ท าบนพื้นฐานความเป็นจริงและต้องมีความสอดคล้องกันกับสภาวการณ์ 
ณ ปัจจุบันท่ีเป็นอยู่ เพื่อให้การปรับตัวในการด าเนินงานเป็นไปได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
มากท่ีสุด ภายใต้สภาวะ New Normal ท่ีเกิดขึ้นท่ัวโลก โดยมีหลักการท่ีส าคัญในการด าเนินงานท่ี
สรุปได้ดังนี้ คือ  

  (1.1) ควบคุมค่าใช้จ่ายภายในบริษัทและควบคุมต้นทุนในการผลิต   
  (1.2) หยุดขยายธุรกิจแต่ไม่ลดงานภายในกิจการ  
  (1.3) ดูแลบุคลากรและจัดการสวัสดิการท่ีมีอย่างท่ัวถึง 
 (2) นาย พลาธิป วิกรัยศักดา 
  จัดการท่ีต้นเหตุในเรื่องของจิตส านึกของส่วนรวม และ คอยย้ าเตือนในส่ิงท่ีจ าเป็น

ต่อการสุ่มเส่ียงติดเช้ือโรค Covid-19 โดยการใช้กรณีการติดเช้ือตัวอย่าง ช้ีให้เห็นความเส่ียงท่ีอาจจะ
ติดเช้ือได้แบบไม่รู้ตัว  

2) ในมุมของหัวหน้างาน/พนักงาน 
 จากการสนทนากันกับกรรมการบริษัทก็ท าให้ได้ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีส าคัญมาโดยมากและ

เนื่องจากเป็นบริษัทขนาดกลางการควบคุมงานและการด าเนินงานจึงไม่มีรายละเอียดซับซ้อนมาก  
โดยลักษณะท่ัวไปจะเป็นรูปแบบองค์กรขนาดปานกลาง จึงมีโครงสร้างบุคลากรท่ีไม่ได้ใหญ่มากและ
ซับซ้อน ซึ่งจะมีการแยกงานเป็น 2 ส่วนเช่นกัน คือ ส่วนภายในห้องส านักงาน (เสมียนและผู้ควบคุม
งานหลัก) และภายนอกห้องส านักงาน (แรงงานภายในองค์กร) บริษัทนี้ยังเป็นลักษณะของกิจการ
ครอบครัวและยังใช้การบริหารแบบระบบกงสีเช่นเดิมอยู่ พฤติกรรมโดยท่ัวไปของบุคลากรจะเป็น
การรับงานจากเจ้าของบริษัทและประสานงานกันเองโดยตรง รวมไปถึงมีการลงไปประสานงานกับ
ส่วนต่างๆหน้างานภายในโรงงานเองเสียส่วนใหญ่      

 (1) นางสาว สุนิสา สามัคคีรมย์ (เสมียนหลัก) 
  ภาครัฐต้องมีมาตรการลดค่าใช้จ่ายให้แก่ภาคเอกชนในด้านต่าง ๆ รวมท้ังเข้ามา

ช่วยเหลือในด้านการจัดซื้อวัตถุดิบ ท่ีน ามาใช้ในด้านการผลิตและการส่งออก  
  พนักงานแรงงานรายวันจะเป็นกลุ่มท่ีมีความเครียดเป็นอย่างมากหากวันไหนท่ีไม่มี

งานหรือไม่ได้ท างาน เพราะพวกเขามีชีวิตแบบหาเช้ากินค่ า ดังนั้น ชีวิตจึงต้องพึ่งเงินรายวันเพื่อเล้ียง
ปากท้องและครอบครัว กอปรกับการเดินทางไปท าธุระในพื้นท่ีต่างๆนั้น ค่อนข้างท่ีจะมีความเส่ียงและ
ล าบากอยู่ไม่น้อย พวกเขาจึงตกอยู่ในสภาวะท่ีกดดันเพราะงานรายวันก็กลัวว่าจะไม่มั่นคงและการ
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ออกไปท าธุระประจ าวันก็ยังมีความเส่ียงด้วยอีก แต่ก็ยังมีส่ิงท่ีท าให้พวกเขาอุ่นใจได้นั่นก็คือ กิจการ
ยังคงด าเนินงานต่อไป แม้จะมีสภาวะวิกฤตท าให้พวกเขายังคงได้รับรายได้รายวันเพื่อเล้ียงชีวิตต่อไป 
และทางบริษัทก็ยังคงมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ ซึ่งมีการร่วมมือกับทางภาครัฐด้วย 
มีรายละเอียด ดังนี้   

  (1.1) การรับมือวิกฤตCovid-19 ขององค์กร  
   ก. จัดหาวัคซีนให้บุคลากรทุกคน  
   ข. ช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายวัคซีน  
   ค. มีการสุมตรวจ 10% ของจ านวนบุคลากรท้ังหมด ใน 1 สัปดาห์  
  (1.2) ข้อปฏิบัติระหว่างการท างาน ทางบริษัทได้ให้ความรู้และอบรมเกี่ยวกับ

การป้องกันการติดต่อ ผ่านการประชุมอย่างสม่ าเสมอ เพื่อความเข้าใจท่ีตรงกัน  
   ก. พนักงานทุกคน ต้องเว้นระยะห่าง ตามท่ีโรงงานก าหนด และสวมใส่

หน้ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีมีการพูดคุยหรือเข้าใกล้ผู้อื่น  
   ข. มีการจัดเตรียมท่ีล้างมือและสบู่เพื่อให้พนักงานล้างมือเป็นประจ า เพื่อ

ป้องการติดเช้ือ  
   ค. ไม่นั่งทานข้าวใกล้กัน ต้องเว้นระยะห่าง  
   ง. ไม่ใช้ภาชนะเพื่อบริโภคร่วมกัน  
   จ. ต้องช่วยระวังกันในองค์กรรวมถึงครอบครัวของตัวเองด้วย  
   ฉ. มกีารจัดเตรียมแอลกอฮอล์ไว้หลายจุดท่ีมีการร่วมตัวกันเพื่อให้พนักงานใช้ 
  (1.3) หากมีผู้ป่วยติดเช้ือเกิดขึ้น องค์กรจะประสานงานกับอนามัยต าบลเพื่อแยกตัว

คนไข้ในเบ้ืองต้น  
   ก. องค์กรจะท าการท าความสะอาด big cleaning โดยจ้างผู้เช่ียวชาญมา

ด าเนินงานเป็นการเฉพาะ  
   ข. แยกผู้มีความเส่ียงสูงและกักตัวดูอาการ  
   ค. หากมีความจ าเป็นไม่สามารถหยุดงานได้ จะท าตามนโยบายกักตัวร่วมกัน 

และยังสามารถด าเนินงานต่อได้ (Packing and sealing) ท่ีใช้กันในบริษัทส่วนมากในตอนนี้  
   ง. เยี่ยมเยียน มอบส่ิงของให้ ครอบครัวผู้ป่วยเพื่อเป็นก าลังใจ ฟันฝ่า

อุปสรรคร่วมกัน 
 (2) นาย สุธรรม ดวงสุวรรณ (งานท่ัวไป) 
 ภายในกิจการต้องมีการพูดคุยและดูแลพนักงานให้ดี  และในเวลางานต้องให้พนักงานทุก

คนสามารถท างานได้พร้อมกัน  เพื่อให้ฝ่ายผลิตด าเนินงานได้อย่างสะดวก อันจะเป็นผลดีแก่กิจการ
และทุกคนในองค์กร ไม่ควรท่ีจะแก้ปัญหาด้วยการหยุดงาน 
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  ทางบริษัทก็ได้มีการรับเงินสมทบบางส่วนจากทางภาครัฐด้วย ในส่วนของเงิน
เยียวยาช่วยเหลือและเงินประกันสังคมส าหรับบุคลากรภายในองค์กร ซึ่งได้มีการประสานงานและเข้า
ร่วมกับโครงการของภาครัฐท่ีออกมาตรการมาเพื่อเยียวยา 

  บริษัทได้มีการวางแผนการด าเนินงาน การรับมือกับวิกฤตและการดูแลบุคลากร
ควบคู่กันไป และท้ังหมดนี้ได้ท าบนพื้นฐานความเป็นจริงและต้องมีความสอดคล้องกันกับสภาวการณ์ 
ณ ปัจจุบันท่ีเป็นอยู่ เพื่อให้การปรับตัวในการด าเนินงานเป็นไปได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
มากท่ีสุด ภายใต้สภาวะ New Normal ท่ีเกิดขึ้นท่ัวโลก โดยมีหลักการท่ีส าคัญในการด าเนินงานท่ี
สรุปได้ดังนี้ คือ  

  (1.1) ควบคุมค่าใช้จ่ายภายในบริษัทและควบคุมต้นทุนในการผลิต   
  (1.2) หยุดขยายธุรกิจแต่ไม่ลดงานภายในกิจการ  
  (1.3) ดูแลบุคลากรและจัดการสวัสดิการท่ีมีอย่างท่ัวถึง 
 (2) นาย พลาธิป วิกรัยศักดา 
  จัดการท่ีต้นเหตุในเรื่องของจิตส านึกของส่วนรวม และ คอยย้ าเตือนในส่ิงท่ีจ าเป็น

ต่อการสุ่มเส่ียงติดเช้ือโรค Covid-19 โดยการใช้กรณีการติดเช้ือตัวอย่าง ช้ีให้เห็นความเส่ียงท่ีอาจจะ
ติดเช้ือได้แบบไม่รู้ตัว  

2) ในมุมของหัวหน้างาน/พนักงาน 
 จากการสนทนากันกับกรรมการบริษัทก็ท าให้ได้ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีส าคัญมาโดยมากและ

เนื่องจากเป็นบริษัทขนาดกลางการควบคุมงานและการด าเนินงานจึงไม่มีรายละเอียดซับซ้อนมาก  
โดยลักษณะท่ัวไปจะเป็นรูปแบบองค์กรขนาดปานกลาง จึงมีโครงสร้างบุคลากรท่ีไม่ได้ใหญ่มากและ
ซับซ้อน ซึ่งจะมีการแยกงานเป็น 2 ส่วนเช่นกัน คือ ส่วนภายในห้องส านักงาน (เสมียนและผู้ควบคุม
งานหลัก) และภายนอกห้องส านักงาน (แรงงานภายในองค์กร) บริษัทนี้ยังเป็นลักษณะของกิจการ
ครอบครัวและยังใช้การบริหารแบบระบบกงสีเช่นเดิมอยู่ พฤติกรรมโดยท่ัวไปของบุคลากรจะเป็น
การรับงานจากเจ้าของบริษัทและประสานงานกันเองโดยตรง รวมไปถึงมีการลงไปประสานงานกับ
ส่วนต่างๆหน้างานภายในโรงงานเองเสียส่วนใหญ่      

 (1) นางสาว สุนิสา สามัคคีรมย์ (เสมียนหลัก) 
  ภาครัฐต้องมีมาตรการลดค่าใช้จ่ายให้แก่ภาคเอกชนในด้านต่าง ๆ รวมท้ังเข้ามา

ช่วยเหลือในด้านการจัดซื้อวัตถุดิบ ท่ีน ามาใช้ในด้านการผลิตและการส่งออก  
  พนักงานแรงงานรายวันจะเป็นกลุ่มท่ีมีความเครียดเป็นอย่างมากหากวันไหนท่ีไม่มี

งานหรือไม่ได้ท างาน เพราะพวกเขามีชีวิตแบบหาเช้ากินค่ า ดังนั้น ชีวิตจึงต้องพึ่งเงินรายวันเพื่อเล้ียง
ปากท้องและครอบครัว กอปรกับการเดินทางไปท าธุระในพื้นท่ีต่างๆนั้น ค่อนข้างท่ีจะมีความเส่ียงและ
ล าบากอยู่ไม่น้อย พวกเขาจึงตกอยู่ในสภาวะท่ีกดดันเพราะงานรายวันก็กลัวว่าจะไม่มั่นคงและการ
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ออกไปท าธุระประจ าวันก็ยังมีความเส่ียงด้วยอีก แต่ก็ยังมีส่ิงท่ีท าให้พวกเขาอุ่นใจได้นั่นก็คือ กิจการ
ยังคงด าเนินงานต่อไป แม้จะมีสภาวะวิกฤตท าให้พวกเขายังคงได้รับรายได้รายวันเพื่อเล้ียงชีวิตต่อไป 
และทางบริษัทก็ยังคงมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ ซึ่งมีการร่วมมือกับทางภาครัฐด้วย 
มีรายละเอียด ดังนี้   

  (1.1) การรับมือวิกฤตCovid-19 ขององค์กร  
   ก. จัดหาวัคซีนให้บุคลากรทุกคน  
   ข. ช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายวัคซีน  
   ค. มีการสุมตรวจ 10% ของจ านวนบุคลากรท้ังหมด ใน 1 สัปดาห์  
  (1.2) ข้อปฏิบัติระหว่างการท างาน ทางบริษัทได้ให้ความรู้และอบรมเกี่ยวกับ

การป้องกันการติดต่อ ผ่านการประชุมอย่างสม่ าเสมอ เพื่อความเข้าใจท่ีตรงกัน  
   ก. พนักงานทุกคน ต้องเว้นระยะห่าง ตามท่ีโรงงานก าหนด และสวมใส่

หน้ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีมีการพูดคุยหรือเข้าใกล้ผู้อื่น  
   ข. มีการจัดเตรียมท่ีล้างมือและสบู่เพื่อให้พนักงานล้างมือเป็นประจ า เพื่อ

ป้องการติดเช้ือ  
   ค. ไม่นั่งทานข้าวใกล้กัน ต้องเว้นระยะห่าง  
   ง. ไม่ใช้ภาชนะเพื่อบริโภคร่วมกัน  
   จ. ต้องช่วยระวังกันในองค์กรรวมถึงครอบครัวของตัวเองด้วย  
   ฉ. มีการจัดเตรียมแอลกอฮอล์ไว้หลายจุดท่ีมีการร่วมตัวกันเพื่อให้พนักงานใช้ 
  (1.3) หากมีผู้ป่วยติดเช้ือเกิดขึ้น องค์กรจะประสานงานกับอนามัยต าบลเพื่อแยกตัว

คนไข้ในเบ้ืองต้น  
   ก. องค์กรจะท าการท าความสะอาด big cleaning โดยจ้างผู้เช่ียวชาญมา

ด าเนินงานเป็นการเฉพาะ  
   ข. แยกผู้มีความเส่ียงสูงและกักตัวดูอาการ  
   ค. หากมีความจ าเป็นไม่สามารถหยุดงานได้ จะท าตามนโยบายกักตัวร่วมกัน 

และยังสามารถด าเนินงานต่อได้ (Packing and sealing) ท่ีใช้กันในบริษัทส่วนมากในตอนนี้  
   ง. เยี่ยมเยียน มอบส่ิงของให้ ครอบครัวผู้ป่วยเพื่อเป็นก าลังใจ ฟันฝ่า

อุปสรรคร่วมกัน 
 (2) นาย สุธรรม ดวงสุวรรณ (งานท่ัวไป) 
 ภายในกิจการต้องมีการพูดคุยและดูแลพนักงานให้ดี  และในเวลางานต้องให้พนักงานทุก

คนสามารถท างานได้พร้อมกัน  เพื่อให้ฝ่ายผลิตด าเนินงานได้อย่างสะดวก อันจะเป็นผลดีแก่กิจการ
และทุกคนในองค์กร ไม่ควรท่ีจะแก้ปัญหาด้วยการหยุดงาน 
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สรุปผลการศึกษา 
 

จากการสัมภาษณ์และพูดคุยใน 3 ประเด็นหลัก กับ กลุ่มเป้าหมายท่ีท าการสัมภาษณ์ข้อมูล
เชิงลึก 2 กลุ่ม  

1) กรรมการบริษัท 
 (1) นางสาวเพ็ญพิชา วิกรัยศักดา (ฝ่ายการตลาด) 
 (2) นายพลาธิป วิกรัยศักดา  (ฝ่ายการผลิต) 
2) หัวหน้างานท่ีท างานหลัก 
 (1) นางสาวสุนิสา สามัคคีรมย์ (เสมียนหลัก) 
 (2) นายสุธรรม ดวงสุวรรณ (งานท่ัวไป) 

 ก็มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ผลการศึกษา ในประเด็น ผลกระทบ 

1) ในมุมมองของกรรมการบริษัท  
 (1) นางสาวเพ็ญพิชา วิกรัยศักดา (ฝ่ายการตลาด) 
  จากผลกระทบท่ีเกิดข้ึนท าให้ก าลังการผลิตลดลง อันเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน

กิจการและปัญหาในขั้นตอนของการส่งออกซึ่งเป็นผลมาจากการระบาดของโรค Covid-19 ซึ่งทางบริษัท
และบุคคลต้องอยู่ในเงื่อนไขเพื่อป้องกันการระบาดของโรค ซึ่งในส่วนนี้ท าให้การด าเนินงานมีการติดขัด
เกิดขึ้น แต่ถึงอย่างไรมนุษย์ก็ต้องด ารงชีพต่อไป แม้จะมีวิกฤตเกิดขึ้นแต่งานก็ยังคงต้องท าต่อไป ซึ่ง
ทางบริษัทไม่ได้คิดจะพักงานหรือปิดตัวลง แต่ได้เสริมมาตรการต่างๆเพื่อให้การด าเนินงานสามารถไป
ต่อได้ และได้ยกตัวอย่างข้อมูลบางส่วนท่ีส าคัญของบริษัทถึงผลกระทบต่อธุรกิจ แบบรายปี ท้ังก่อนเกิด
วิกฤต Covid-19 และ ขณะเกิดวิกฤต Covid-19 เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นภาพมากขึ้น  

 (2) นายพลาธิป วิกรัยศักดา  (ฝ่ายการผลิต) 
  จากบทสนทนาได้ให้ข้อมูลท่ีส าคัญ ในเรื่องของปัจจัยทางการผลิตและด้านท่ีกิจการ

ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งเป็นเรื่องของการตลาดและวัตถุดิบ  ซึ่งส่งผลให้การผลิตไม่เป็นไป
ตามเป้าท่ีก าหนดจากมาตรการการป้องกันโรค Covid-19 และถึงแม้ว่ากิจการจะสามารถด าเนินงาน
ต่อไปได้แต่ก็ยังคงต้องพบกับอุปสรรคท่ีท าให้เกิดการติดขัดกับการด าเนินงาน เช่นกัน หากเปรียบเทียบ
กับสภาวะในยามปกติ  
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2) ในมุมของหัวหน้างาน/พนักงาน 
 (1) นางสาวสุนิสา สามัคคีรมย์ (เสมียนหลัก) 
  วิกฤต Covid-19 ส่งผลโดยตรงต่อการส่งออก  ซึ่งท าให้กิจการต้องได้รับผลกระทบ

ตามไปด้วย จากมาตรการและข้อจ ากัดทางสังคมต่าง ๆ  
 (2) นายสุธรรม ดวงสุวรรณ (งานท่ัวไป) 
  สภาพการท างานมีความผิดปกติไปจากเดิม อีกทั้งยังต้องคอยระวังและพะวงกับ

การติดเช้ือโรค Covid-19 และยังส่งผลไปถึงเรื่องการขนส่งสินค้าของกิจการ  
ผลการศึกษาในประเด็น ปัจจัยเชิงสาเหตุ 
1) ในมุมมองของกรรมการบริษัท 
 (1) นางสาวเพ็ญพิชา วิกรัยศักดา (ฝ่ายการตลาด) 
  หากมีคนในบริษัทติดเช้ือโรค Covid-19 ก็จะต้องมีการกักตัวและต้องหยุด

ด าเนินงานช่ัวคราว รวมไปถึงเข้าสู่ระบบมาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง ซึ่งส่งผลต่องานอย่างมหาศาล 
จากเพียงสาเหตุเดียวคือต้องป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19  

 (2) นายพลาธิป วิกรัยศักดา  (ฝ่ายการผลิต) 
  การปิดบริษัท ตามค าส่ังทางด้านสาธารณสุขของรัฐ ท าให้บริษัทต้องพบกับอุปสรรคใน

การด าเนินงาน และปัญหาท่ีส าคัญบางประการ อาทิ จังหวะในการท าการค้าและสัญญาบางประการ
กับคู่ค้า ซึ่งอาจจะต้องมีการซื้อขายกัน ณ เวลาใด เวลาหนึ่งแต่จังหวะในการซื้อขายตรงกับวันท่ีบริษัท
ต้องหยุดช่ัวคราวตามค าส่ังสาธารณสุข เป็นต้น  

2) ในมุมมองของหัวหน้างาน/พนักงาน 
 นางสาวสุนิสา สามัคคีรมย์ (เสมียนหลัก) และ นายสุธรรม ดวงสุวรรณ (งานท่ัวไป) ใน

ส่วนนี้ มีความเห็นจากบทสนทนา ท่ีเหมือนกัน คือ บริษัท ต้องพบกับการขาดแคลนวัตถุดิบและ
แรงงาน เนื่องจากมาตรการป้องกันโรค Covid-19 และสาเหตุนี้ท าให้ตารางการท างานของแรงงานไม่
ตรงกัน รวมไปถึงการใช้ชีวิตประจ าวันท่ีไม่เป็นปกติ และส่งผลต่อการรับวัตถุดิบต้ังแต่ต้นทาง จนถึง 
ปลายทาง พร้อมกันท้ัง 2 ช่องทาง 

ผลการศึกษาในประเด็น แนวทางการลดผลกระทบ 
1) ในมุมมองของกรรมการบริษัท 
 (1) นางสาวเพ็ญพิชา วิกรัยศักดา (ฝ่ายการตลาด) 
  บริษัทต้องมีสมรรถนะท่ีดีในการประคองตัวเอง โดยใช้แนวทางการไม่ขยายเพิ่มแต่ก็

ไม่ลดงาน และควบคุม วางแผน จัดการในเรื่องประหยัดต้นทุนและสร้างก าไรให้ดีท่ีสุด แม้จะต้องพบ
กับอุปสรรคติดขัดบ้างแต่ก็ยังคงสภาพของทรัพยากรในกิจการได้ ท้ังนี้เพื่อให้บริษัทสามารถด าเนิน
กิจการต่อไปได้     
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สรุปผลการศึกษา 
 

จากการสัมภาษณ์และพูดคุยใน 3 ประเด็นหลัก กับ กลุ่มเป้าหมายท่ีท าการสัมภาษณ์ข้อมูล
เชิงลึก 2 กลุ่ม  

1) กรรมการบริษัท 
 (1) นางสาวเพ็ญพิชา วิกรัยศักดา (ฝ่ายการตลาด) 
 (2) นายพลาธิป วิกรัยศักดา  (ฝ่ายการผลิต) 
2) หัวหน้างานท่ีท างานหลัก 
 (1) นางสาวสุนิสา สามัคคีรมย์ (เสมียนหลัก) 
 (2) นายสุธรรม ดวงสุวรรณ (งานท่ัวไป) 

 ก็มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ผลการศึกษา ในประเด็น ผลกระทบ 

1) ในมุมมองของกรรมการบริษัท  
 (1) นางสาวเพ็ญพิชา วิกรัยศักดา (ฝ่ายการตลาด) 
  จากผลกระทบท่ีเกิดขึ้นท าให้ก าลังการผลิตลดลง อันเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน

กิจการและปัญหาในขั้นตอนของการส่งออกซึ่งเป็นผลมาจากการระบาดของโรค Covid-19 ซึ่งทางบริษัท
และบุคคลต้องอยู่ในเงื่อนไขเพื่อป้องกันการระบาดของโรค ซึ่งในส่วนนี้ท าให้การด าเนินงานมีการติดขัด
เกิดขึ้น แต่ถึงอย่างไรมนุษย์ก็ต้องด ารงชีพต่อไป แม้จะมีวิกฤตเกิดขึ้นแต่งานก็ยังคงต้องท าต่อไป ซึ่ง
ทางบริษัทไม่ได้คิดจะพักงานหรือปิดตัวลง แต่ได้เสริมมาตรการต่างๆเพื่อให้การด าเนินงานสามารถไป
ต่อได้ และได้ยกตัวอย่างข้อมูลบางส่วนท่ีส าคัญของบริษัทถึงผลกระทบต่อธุรกิจ แบบรายปี ท้ังก่อนเกิด
วิกฤต Covid-19 และ ขณะเกิดวิกฤต Covid-19 เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นภาพมากขึ้น  

 (2) นายพลาธิป วิกรัยศักดา  (ฝ่ายการผลิต) 
  จากบทสนทนาได้ให้ข้อมูลท่ีส าคัญ ในเรื่องของปัจจัยทางการผลิตและด้านท่ีกิจการ

ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งเป็นเรื่องของการตลาดและวัตถุดิบ  ซึ่งส่งผลให้การผลิตไม่เป็นไป
ตามเป้าท่ีก าหนดจากมาตรการการป้องกันโรค Covid-19 และถึงแม้ว่ากิจการจะสามารถด าเนินงาน
ต่อไปได้แต่ก็ยังคงต้องพบกับอุปสรรคท่ีท าให้เกิดการติดขัดกับการด าเนินงาน เช่นกัน หากเปรียบเทียบ
กับสภาวะในยามปกติ  
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2) ในมุมของหัวหน้างาน/พนักงาน 
 (1) นางสาวสุนิสา สามัคคีรมย์ (เสมียนหลัก) 
  วิกฤต Covid-19 ส่งผลโดยตรงต่อการส่งออก  ซึ่งท าให้กิจการต้องได้รับผลกระทบ

ตามไปด้วย จากมาตรการและข้อจ ากัดทางสังคมต่าง ๆ  
 (2) นายสุธรรม ดวงสุวรรณ (งานท่ัวไป) 
  สภาพการท างานมีความผิดปกติไปจากเดิม อีกทั้งยังต้องคอยระวังและพะวงกับ

การติดเช้ือโรค Covid-19 และยังส่งผลไปถึงเรื่องการขนส่งสินค้าของกิจการ  
ผลการศึกษาในประเด็น ปัจจัยเชิงสาเหตุ 
1) ในมุมมองของกรรมการบริษัท 
 (1) นางสาวเพ็ญพิชา วิกรัยศักดา (ฝ่ายการตลาด) 
  หากมีคนในบริษัทติดเช้ือโรค Covid-19 ก็จะต้องมีการกักตัวและต้องหยุด

ด าเนินงานช่ัวคราว รวมไปถึงเข้าสู่ระบบมาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง ซึ่งส่งผลต่องานอย่างมหาศาล 
จากเพียงสาเหตุเดียวคือต้องป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19  

 (2) นายพลาธิป วิกรัยศักดา  (ฝ่ายการผลิต) 
  การปิดบริษัท ตามค าส่ังทางด้านสาธารณสุขของรัฐ ท าให้บริษัทต้องพบกับอุปสรรคใน

การด าเนินงาน และปัญหาท่ีส าคัญบางประการ อาทิ จังหวะในการท าการค้าและสัญญาบางประการ
กับคู่ค้า ซึ่งอาจจะต้องมีการซื้อขายกัน ณ เวลาใด เวลาหนึ่งแต่จังหวะในการซื้อขายตรงกับวันท่ีบริษัท
ต้องหยุดช่ัวคราวตามค าส่ังสาธารณสุข เป็นต้น  

2) ในมุมมองของหัวหน้างาน/พนักงาน 
 นางสาวสุนิสา สามัคคีรมย์ (เสมียนหลัก) และ นายสุธรรม ดวงสุวรรณ (งานท่ัวไป) ใน

ส่วนนี้ มีความเห็นจากบทสนทนา ท่ีเหมือนกัน คือ บริษัท ต้องพบกับการขาดแคลนวัตถุดิบและ
แรงงาน เนื่องจากมาตรการป้องกันโรค Covid-19 และสาเหตุนี้ท าให้ตารางการท างานของแรงงานไม่
ตรงกัน รวมไปถึงการใช้ชีวิตประจ าวันท่ีไม่เป็นปกติ และส่งผลต่อการรับวัตถุดิบต้ังแต่ต้นทาง จนถึง 
ปลายทาง พร้อมกันท้ัง 2 ช่องทาง 

ผลการศึกษาในประเด็น แนวทางการลดผลกระทบ 
1) ในมุมมองของกรรมการบริษัท 
 (1) นางสาวเพ็ญพิชา วิกรัยศักดา (ฝ่ายการตลาด) 
  บริษัทต้องมีสมรรถนะท่ีดีในการประคองตัวเอง โดยใช้แนวทางการไม่ขยายเพิ่มแต่ก็

ไม่ลดงาน และควบคุม วางแผน จัดการในเรื่องประหยัดต้นทุนและสร้างก าไรให้ดีท่ีสุด แม้จะต้องพบ
กับอุปสรรคติดขัดบ้างแต่ก็ยังคงสภาพของทรัพยากรในกิจการได้ ท้ังนี้เพื่อให้บริษัทสามารถด าเนิน
กิจการต่อไปได้     
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  ในส่วนของพนักงานก็ให้ปฏิบัติตามมาตรการ รวมไปถึงการอบรมให้ความรู้ นัด
พูดคุยและมีการสุ่มตรวจเพื่อเฝ้าระวังเช้ือ Covid-19 เสมอ  

  ในส่วนการรับมาตรการการช่วยเหลือจากทางภาครัฐ กิจการต้องเข้าร่วมเพื่อให้เกิด
การเยียวยาท้ังตัวของบริษัทและบุคลากร กิจการได้มีการวางแผนการด าเนินงาน การรับมือกับวิกฤต
และการดูแลบุคลากรควบคู่กันไป เพื่อให้เกิดการปรับตัวในการด าเนินงานสามารถเป็นไปได้อย่าง
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ภายใต้สภาวะ New Normal ท่ีเกิดขึ้นทั่วโลก โดยมีหลักการท่ี
ส าคัญในการด าเนินงานท่ีสรุปได้ดังนี้ คือ  

  (1.1) ควบคุมค่าใช้จ่ายภายในองค์กรและควบคุมต้นทุนในการผลิต   
  (1.2) หยุดขยายธุรกิจแต่ไม่ลดงานภายในบริษัท 
  (1.3) ดูแลบุคลากรและจัดการสวัสดิการท่ีมีอย่างท่ัวถึง 
 (2) นายพลาธิป วิกรัยศักดา  (ฝ่ายการผลิต) 
  ต้องให้ความส าคัญในเรื่องของจิตส านึกของส่วนรวม และ ยกตัวอย่างให้เห็น โดยใช้

กรณีจริงแบบรูปธรรม ของคนติดเช้ือโรค Covid-19 เพื่อให้ตระหนักถึงความสะดวก ความสบาย ท่ีน า
หายนะท่ียิ่งใหญ่มาสู่ส่วนรวม  

2) ในมุมมองของหัวหน้างานพนักงาน 
 (1) นางสาวสุนิสา สามัคคีรมย์ (เสมียนหลัก) 
  พนักงานแรงงานรายวันเป็นกลุ่มท่ีมีความเครียดและวิตกกังวลเป็นอย่างมาก เพราะ

สภาพชีวิตแบบหาเช้ากินค่ า และการใช้ชีวิตประจ าวันท่ีไม่สามารถท าได้ปกติอย่างเช่นเคย แต่บริษัทก็
ยังคงสามารถด าเนินงานได้ ตามแบบแผนการไม่ขยายแต่ไม่ลดงานและควบคุมต้นทุนให้ดีท่ีสุด รวมไป
ถึงข้อปฏิบัติต่าง ๆ ตามท่ีได้วางแผนเอาไว้ ซึ่งตรงส่วนนี้เป็นผลดีให้กับพนักงานแรงงานรายวันเป็น
อย่างมากท่ียังมีความหวังและสามารถท างานได้ต่อไป แต่ท้ังนี้ภาครัฐต้องมีมาตรการในการช่วยเหลือ
ท่ีชัดเจนและวางแผนเป็นระบบมากกว่านี้ เพื่อให้มาตรการมีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากกว่าเช่นเคย 

 (2) นาย สุธรรม ดวงสุวรรณ (งานท่ัวไป) 
  บุคลากรภายในกิจการต้องมีการพูดคุย และดูแลซึ่งกันและกัน ไม่ควรแก้ปัญหาด้วย

การหยุดงานเพราะการท าแบบนั้น จะไม่เกิดผลดีกับฝ่ายใด  
สรุปภาพรวม    
1) ทางด้านกรรมการบริษัท 
 ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการระบาดของโรค Covid-19 ได้ส่งผลกระทบแก่บริษัทเช่นกัน 

ในเรื่องของการด าเนินงานภายใน ไปจนถึงการขนส่งสินค้าและช่องทางการค้าต่าง ๆ กับคู่ค้า แต่ใน
ขณะเดียวกัน ชีวิตก็ยังคงต้องด าเนินต่อไปและยังคงต้องพึ่งปัจจัย 4 ในการด ารงชีพ ดังนั้นการวางแผน
งานท่ีเหมาะสม และการมีมาตรการท่ีดีเพื่อสังคมส่วนรวม จึงเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในยามวิกฤต   
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 การประคับประคองตัวเองให้อยู่รอด โดยการ หยุดการขยายกิจการช่ัวคราวแต่ก็ไม่ได้
หยุดงาน และควบคุมต้นทุนภายในกิจการให้ดี ประกอบกับการเข้าร่วมโครงการเยียวยาจากรัฐ  คือ
อีกส่ิงหนึ่งท่ีส่งผลดีกับบริษัทและบุคลากรเช่นกัน  

2) ทางด้านหัวหน้าท่ีท างานหลัก  
 ในสถานการณ์ของโรคระบาด Covid-19 ส่งผลกระทบด้านการขนส่งสินค้าของบริษัท 

ไปจนถึงการส่งออก ซึ่งท าให้บริษัทมีรายได้ลดลง แต่ด้วยแผนงานท่ีวางไว้ก็ยังท าให้กิจการสามารถ
ด าเนินงานและสร้างรายได้ได้ต่อไป พนักงานแรงงานรายวันของบริษัทแม้จะมีความกลัวและกังวลใจ
เกี่ยวกับชีวิตของตน แต่ยังคงสามารถหารายได้กับบริษัทต่อไปได้ เพราะบริษัทไม่คิดที่จะหยดุงาน 
อีกทั้งมาตรการภายในก็ให้ความร่วมมือกันในระดับที่ดี ทั้งนี้ พนักงานหลักก็ต่างมีความเห็นว่า
การแก้ปัญหาด้วยการหยุดงานนั้น ไม่ใช่ทางออกที่ดี หากแต่ควรเป็นการที่จัดระบบงานภายในให้
ลงตัว มีการดูแลและพูดคุยกับบุคลากร   
 

ข้อเสนอแนะ 
 

กรณีศึกษา บริษัท สุราษฎร์สิริพิริยะ (1999) จ ากัด จังหวัด สุราษฎร์ธานี ผู้วิจัยมีความคิดเห็น
ว่าในตัวงานวิจัยช้ินนี้มีเนื้อหาภายในท่ีค่อนข้างน้อยและล าบากต่อการวิเคราะห์ให้สวยงามยังมีอีก
หลายส่ิงหลายอย่างท่ีต้องวิเคราะห์และตีแผ่ออกมาให้มีความสมบูรณ์ครบทุกมิติมากกว่านี้    

ผู้วิจัยต้องพยายามล าดับความส าคัญของชีวิตประจ าวันและวางแผนงานให้ดีกว่านี้ เพราะ
หากตัดไม่ได้ วางไม่ลงกับบางส่ิงบางอย่าง อาจท าให้ชีวิตประสบความส าเร็จกับส่ิงต่าง ๆ ได้ยากมาก    
ในชีวิตเราอาจจะมีส่ิงส าคัญหลายส่ิงหลายอย่างท่ีต้องท าและอยากท า แต่ในความเป็นจริง เราท าได้ที
ละเรื่อง ดังนั้น การจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมในชีวิตคือส่ิงท่ีส าคัญมาก ๆ อาทิ อะไรคือส่ิงท่ี
ต้องท า อะไรคือส่ิงท่ีควรท าและอะไรคือส่ิงท่ีอยากท า การควบคุมความคิดตัวเอง การอยู่กับปัจจุบัน
และมองข้ามบางเรื่องท่ีไม่ส่งผลดีกับชีวิต คือส่ิงท่ีผู้จัดท างานวิจัยนี้ต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิทยานิพนธ์ชิ้นนี้จัดท าขึ้นด้วยความตั้งใจของผู้เขียน ที่อยากจะสร้างแนวทางและ
แรงบันดาลใจท่ีดีให้แก่สังคม เพื่อท่ีจะได้เป็นความรู้ให้แก่ผู้คนท่ัวไปในยามวิกฤตและการประคอง
ตัวเองเพื่อความอยู่รอดในชีวิตการท างาน งานของผู้เขียนช้ินนี้ ผู้เขียนได้น ากิจการของตนเองมาเป็น
กรณีศึกษาและยังมีความประสงค์ท่ีต้องการส่ือสารออกมาในรูปแบบของการสนทนากันของเจ้าของ
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  ในส่วนของพนักงานก็ให้ปฏิบัติตามมาตรการ รวมไปถึงการอบรมให้ความรู้ นัด
พูดคุยและมีการสุ่มตรวจเพื่อเฝ้าระวังเช้ือ Covid-19 เสมอ  

  ในส่วนการรับมาตรการการช่วยเหลือจากทางภาครัฐ กิจการต้องเข้าร่วมเพื่อให้เกิด
การเยียวยาท้ังตัวของบริษัทและบุคลากร กิจการได้มีการวางแผนการด าเนินงาน การรับมือกับวิกฤต
และการดูแลบุคลากรควบคู่กันไป เพื่อให้เกิดการปรับตัวในการด าเนินงานสามารถเป็นไปได้อย่าง
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ภายใต้สภาวะ New Normal ท่ีเกิดขึ้นทั่วโลก โดยมีหลักการท่ี
ส าคัญในการด าเนินงานท่ีสรุปได้ดังนี้ คือ  

  (1.1) ควบคุมค่าใช้จ่ายภายในองค์กรและควบคุมต้นทุนในการผลิต   
  (1.2) หยุดขยายธุรกิจแต่ไม่ลดงานภายในบริษัท 
  (1.3) ดูแลบุคลากรและจัดการสวัสดิการท่ีมีอย่างท่ัวถึง 
 (2) นายพลาธิป วิกรัยศักดา  (ฝ่ายการผลิต) 
  ต้องให้ความส าคัญในเรื่องของจิตส านึกของส่วนรวม และ ยกตัวอย่างให้เห็น โดยใช้

กรณีจริงแบบรูปธรรม ของคนติดเช้ือโรค Covid-19 เพื่อให้ตระหนักถึงความสะดวก ความสบาย ท่ีน า
หายนะท่ียิ่งใหญ่มาสู่ส่วนรวม  

2) ในมุมมองของหัวหน้างานพนักงาน 
 (1) นางสาวสุนิสา สามัคคีรมย์ (เสมียนหลัก) 
  พนักงานแรงงานรายวันเป็นกลุ่มท่ีมีความเครียดและวิตกกังวลเป็นอย่างมาก เพราะ

สภาพชีวิตแบบหาเช้ากินค่ า และการใช้ชีวิตประจ าวันท่ีไม่สามารถท าได้ปกติอย่างเช่นเคย แต่บริษัทก็
ยังคงสามารถด าเนินงานได้ ตามแบบแผนการไม่ขยายแต่ไม่ลดงานและควบคุมต้นทุนให้ดีท่ีสุด รวมไป
ถึงข้อปฏิบัติต่าง ๆ ตามท่ีได้วางแผนเอาไว้ ซึ่งตรงส่วนนี้เป็นผลดีให้กับพนักงานแรงงานรายวันเป็น
อย่างมากท่ียังมีความหวังและสามารถท างานได้ต่อไป แต่ท้ังนี้ภาครัฐต้องมีมาตรการในการช่วยเหลือ
ท่ีชัดเจนและวางแผนเป็นระบบมากกว่านี้ เพื่อให้มาตรการมีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากกว่าเช่นเคย 

 (2) นาย สุธรรม ดวงสุวรรณ (งานท่ัวไป) 
  บุคลากรภายในกิจการต้องมีการพูดคุย และดูแลซึ่งกันและกัน ไม่ควรแก้ปัญหาด้วย

การหยุดงานเพราะการท าแบบนั้น จะไม่เกิดผลดีกับฝ่ายใด  
สรุปภาพรวม    
1) ทางด้านกรรมการบริษัท 
 ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการระบาดของโรค Covid-19 ได้ส่งผลกระทบแก่บริษัทเช่นกัน 

ในเรื่องของการด าเนินงานภายใน ไปจนถึงการขนส่งสินค้าและช่องทางการค้าต่าง ๆ กับคู่ค้า แต่ใน
ขณะเดียวกัน ชีวิตก็ยังคงต้องด าเนินต่อไปและยังคงต้องพึ่งปัจจัย 4 ในการด ารงชีพ ดังนั้นการวางแผน
งานท่ีเหมาะสม และการมีมาตรการท่ีดีเพื่อสังคมส่วนรวม จึงเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในยามวิกฤต   

499 
 

 

 การประคับประคองตัวเองให้อยู่รอด โดยการ หยุดการขยายกิจการช่ัวคราวแต่ก็ไม่ได้
หยุดงาน และควบคุมต้นทุนภายในกิจการให้ดี ประกอบกับการเข้าร่วมโครงการเยียวยาจากรัฐ  คือ
อีกส่ิงหนึ่งท่ีส่งผลดีกับบริษัทและบุคลากรเช่นกัน  

2) ทางด้านหัวหน้าท่ีท างานหลัก  
 ในสถานการณ์ของโรคระบาด Covid-19 ส่งผลกระทบด้านการขนส่งสินค้าของบริษัท 

ไปจนถึงการส่งออก ซึ่งท าให้บริษัทมีรายได้ลดลง แต่ด้วยแผนงานท่ีวางไว้ก็ยังท าให้กิจการสามารถ
ด าเนินงานและสร้างรายได้ได้ต่อไป พนักงานแรงงานรายวันของบริษัทแม้จะมีความกลัวและกังวลใจ
เกี่ยวกับชีวิตของตน แต่ยังคงสามารถหารายได้กับบริษัทต่อไปได้ เพราะบริษัทไม่คิดที่จะหยดุงาน 
อีกทั้งมาตรการภายในก็ให้ความร่วมมือกันในระดับที่ดี ทั้งนี้ พนักงานหลักก็ต่างมีความเห็นว่า
การแก้ปัญหาด้วยการหยุดงานนั้น ไม่ใช่ทางออกที่ดี หากแต่ควรเป็นการที่จัดระบบงานภายในให้
ลงตัว มีการดูแลและพูดคุยกับบุคลากร   
 

ข้อเสนอแนะ 
 

กรณีศึกษา บริษัท สุราษฎร์สิริพิริยะ (1999) จ ากัด จังหวัด สุราษฎร์ธานี ผู้วิจัยมีความคิดเห็น
ว่าในตัวงานวิจัยช้ินนี้มีเนื้อหาภายในท่ีค่อนข้างน้อยและล าบากต่อการวิเคราะห์ให้สวยงามยังมีอีก
หลายส่ิงหลายอย่างท่ีต้องวิเคราะห์และตีแผ่ออกมาให้มีความสมบูรณ์ครบทุกมิติมากกว่านี้    

ผู้วิจัยต้องพยายามล าดับความส าคัญของชีวิตประจ าวันและวางแผนงานให้ดีกว่านี้ เพราะ
หากตัดไม่ได้ วางไม่ลงกับบางส่ิงบางอย่าง อาจท าให้ชีวิตประสบความส าเร็จกับส่ิงต่าง ๆ ได้ยากมาก    
ในชีวิตเราอาจจะมีส่ิงส าคัญหลายส่ิงหลายอย่างท่ีต้องท าและอยากท า แต่ในความเป็นจริง เราท าได้ที
ละเรื่อง ดังนั้น การจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมในชีวิตคือส่ิงท่ีส าคัญมาก ๆ อาทิ อะไรคือส่ิงท่ี
ต้องท า อะไรคือส่ิงท่ีควรท าและอะไรคือส่ิงท่ีอยากท า การควบคุมความคิดตัวเอง การอยู่กับปัจจุบัน
และมองข้ามบางเรื่องท่ีไม่ส่งผลดีกับชีวิต คือส่ิงท่ีผู้จัดท างานวิจัยนี้ต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิทยานิพนธ์ชิ้นนี้จัดท าขึ้นด้วยความตั้งใจของผู้เขียน ที่อยากจะสร้างแนวทางและ
แรงบันดาลใจท่ีดีให้แก่สังคม เพื่อท่ีจะได้เป็นความรู้ให้แก่ผู้คนท่ัวไปในยามวิกฤตและการประคอง
ตัวเองเพื่อความอยู่รอดในชีวิตการท างาน งานของผู้เขียนช้ินนี้ ผู้เขียนได้น ากิจการของตนเองมาเป็น
กรณีศึกษาและยังมีความประสงค์ท่ีต้องการส่ือสารออกมาในรูปแบบของการสนทนากันของเจ้าของ
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กิจการซึ่งได้ท าการแลกเปล่ียนกัน เพื่อต้องการหาแนวทางท่ีดีในการวางแผนให้กิจการสามารถ
เดินหน้าต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมรับกับทุกสภาวการณ์  

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ชัย 
อัตถากร ซึ่งผู้เขียนได้เคยอ่านหนังสือและเห็นผลงานต่าง ๆ ของท่านอาจารย์ ในเรื่องของแนวคิดและ
วิธีในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ซึ่งท าให้เกิดความรู้สึกเคารพรักและศรัทธาในตัวท่านอาจารย์มาก อีกท้ัง
ผู้เขียนมีความซาบซึ้งใจในระหว่างการท าวิทยานิพนธ์ซึ่งตัวผู้เขียนได้พบกับอุปสรรคมากมายในชีวิต
ท้ังจากเรื่องของชีวิตส่วนตัวและเรื่องงาน แต่ท่านอาจารย์ก็มีความเมตตา เข้าใจและให้ก าลังใจเสมอ
มา แม้กระท่ังในการพบเจอเพื่อท าการปรึกษางานเป็นครั้งสุดท้าย ผู้เขียนมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งท่ี
ได้มีโอกาสพบกับท่านอาจารย์ในการศึกษา ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ผู้เขียนขอกรอบขอบพระคุณบิดาและมารดา ผู้ซึ่งมีความคิดริเริ่มท่ีอยากให้ผู้เขียนได้ศึกษาต่อ 
เพื่อเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป ท่านท้ังสองได้มีส่วนส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการอุปการะชีวิต
ผู้เขียนและสนับสนุนส่ิงท่ีดีและมีคุณค่ากับชีวิต  

ผู้เขียนขอขอบคุณมิตรสหายท่ีน่ารักท่ีได้เคยใช้เวลาร่วมกันในการศึกษาและช่วยเหลือฝ่าฟัน
ด้านการท างานท่ีได้รับมอบหมายมามากมาย และขอขอบคุณตนเองท่ีเข้าใจชีวิต มีเป้าหมายชีวิตท่ี
แน่วแน่และมีแรงบันดาลใจในการศึกษาเล่าเรียน มีความอดทนกับอุปสรรคและเข้าใจดีว่า บททดสอบ
ต่าง ๆ คือ ส่ิงท่ีพิสูจน์คุณค่าของชีวิต หากผู้เขียนปฏิเสธบทเรียนและปัญหาท่ีเจอก็เท่ากับว่าผู้เขียนได้
ปฏิเสธบทเรียนส าคัญในการพัฒนาชีวิตตนเอง   
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เพื่อเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป ท่านท้ังสองได้มีส่วนส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการอุปการะชีวิต
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การศึกษาความร่วมมือของเทศบาลต าบลบา้นใต้และโรงพยาบาลเกาะพะงัน 

ในการบริหารศูนย์กักตัวโควิด-19 (LQ) ในเขตต าบลบ้านใต ้
อ าเภอเกาะพะงัน จังหวดัสุราษฎร์ธานี 

 
        ศราวุธ ศรีทองกุล * 

     
บทคัดย่อ 

 
 จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ท่ีลุกลามไปท่ัวประเทศท าให้เทศบาลต าบลบ้านใต้ต้อง
จัดต้ังศูนย์กักตัวโควิดขึ้นมาในพื้นท่ีโดยจะต้องท างานร่วมกันกับโรงพยาบาลเกาะพะงัน ซึ่งการจัดต้ัง
ศูนย์กักตัวโควิดขึ้นมาเป็นครั้งแรกและเป็นการท างานร่วมกันในโครงการดังกล่าว บางครั้งในการ
ท างานในช่วงแรกๆมักมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมาอยู่บ่อยครั้ง ท าให้การท างานเป็นไปด้วยความ
ยากล าบาก ถึงถือเป็นอุปสรรคและเป็นจุดบกพร่องในการท างานร่วมกัน ซึ่งกระผมจึงอยาก
ท าการศึกษาความร่วมมือของเทศบาลต าบลบ้านใต้และโรงพยาบาลเกาะพะงัน ในการบริหารศูนย์กัก
ตัวโควิด-19 โดยน าการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action learning) มาเป็นกลไกท่ีจะช่วยวิเคราะห์หา
สาเหตุปัญหาในการท างานร่วมกัน ว่ามีปัญหาใดบ้างในการท างานร่วมกันท าการศึกษาหาสาเหตุแห่ง
ปัญหานั้น และการหาแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร โดยการจัดต้ังกลุ่มขึ้นมาและมีผู้ท่ี
เกี่ยวข้องกับโครงการเป็นสมาชิกของกลุ่มท้ังหมด 7 ท่าน โดยได้ท าการประชุมพบปะกัน 3 ครั้ง ครั้งท่ี 
1 เป็นการรวบรวมปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการท างานท้ังหมดและท าการวิเคราะห์ถึงปัญหาท่ีมี ครั้งท่ี 2 
เป็นการร่วมกันเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีได้ท าการวิเคราะห์มาแล้วและน าไปปฏิบัติ ครั้งท่ี 
3 เป็นการสรุปการน าแนวทางการแก้ปัญหาไปปฏิบัติว่าได้ผลเช่นไร เพื่อรายงานผลการศึกษารายงาน
ให้ท่ีประชุมทราบ 
 ผลการศึกษา พบว่า 
 1.  ด้านระบบการท างาน  

1) ระหว่างองค์กรท้ังสองมีระบบงานและลักษณะงานท่ีแตกต่างกัน 
2) ในการท างานมีการรับผิดชอบงานท่ีแตกต่างกัน 
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2. ด้านบุคลากร/เจ้าหน้าท่ี  
 1) เจ้าหน้าท่ีบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลท่ีมีไม่เพียงพอ 
 2) พนักงานของเทศบาลท่ีขาดความรู้ความช านาญทางการแพทย์ 
3. ด้านวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์  
 1) อุปกรณ์ป้องกันโรคและเครื่องมือทางการแพทย์ในการตรวจโรคในท่ีสถานกักตัว 

โควิด -19 มีไม่เพียงพอ 
 2) ขาดชุดป้องกันตอนท่ีพนักงานเข้าเก็บท าความสะอาดห้องและเครื่องพ่นแอลกอฮอล์ 
4. ด้านเทคโนโลยีและการติดต่อส่ือสาร 
 1) การติดต่อส่ือสารในการด าเนินการเกี่ยวกับคนไข้มีขั้นตอนท่ีมากเกินไป 
 2) การส่ือสารกับผู้ป่วยชาวต่างชาติการพูดคุยส่ือสารยังไม่ดีพอและชัดเจนในการตอบ

ค าถามหรืออธิบาย 
 
ค าส าคัญ: การเรียนรู้จากการปฏิบัติ, สถานกักตัวโควิด-19 
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ยากล าบาก ถึงถือเป็นอุปสรรคและเป็นจุดบกพร่องในการท างานร่วมกัน ซึ่งกระผมจึงอยาก
ท าการศึกษาความร่วมมือของเทศบาลต าบลบ้านใต้และโรงพยาบาลเกาะพะงัน ในการบริหารศูนย์กัก
ตัวโควิด-19 โดยน าการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action learning) มาเป็นกลไกท่ีจะช่วยวิเคราะห์หา
สาเหตุปัญหาในการท างานร่วมกัน ว่ามีปัญหาใดบ้างในการท างานร่วมกันท าการศึกษาหาสาเหตุแห่ง
ปัญหานั้น และการหาแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร โดยการจัดต้ังกลุ่มขึ้นมาและมีผู้ท่ี
เกี่ยวข้องกับโครงการเป็นสมาชิกของกลุ่มท้ังหมด 7 ท่าน โดยได้ท าการประชุมพบปะกัน 3 ครั้ง ครั้งท่ี 
1 เป็นการรวบรวมปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการท างานท้ังหมดและท าการวิเคราะห์ถึงปัญหาท่ีมี ครั้งท่ี 2 
เป็นการร่วมกันเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีได้ท าการวิเคราะห์มาแล้วและน าไปปฏิบัติ ครั้งท่ี 
3 เป็นการสรุปการน าแนวทางการแก้ปัญหาไปปฏิบัติว่าได้ผลเช่นไร เพื่อรายงานผลการศึกษารายงาน
ให้ท่ีประชุมทราบ 
 ผลการศึกษา พบว่า 
 1.  ด้านระบบการท างาน  

1) ระหว่างองค์กรท้ังสองมีระบบงานและลักษณะงานท่ีแตกต่างกัน 
2) ในการท างานมีการรับผิดชอบงานท่ีแตกต่างกัน 
 

                                                             
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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2. ด้านบุคลากร/เจ้าหน้าท่ี  
 1) เจ้าหน้าท่ีบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลท่ีมีไม่เพียงพอ 
 2) พนักงานของเทศบาลท่ีขาดความรู้ความช านาญทางการแพทย์ 
3. ด้านวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์  
 1) อุปกรณ์ป้องกันโรคและเครื่องมือทางการแพทย์ในการตรวจโรคในท่ีสถานกักตัว 

โควิด -19 มีไม่เพียงพอ 
 2) ขาดชุดป้องกันตอนท่ีพนักงานเข้าเก็บท าความสะอาดห้องและเครื่องพ่นแอลกอฮอล์ 
4. ด้านเทคโนโลยีและการติดต่อส่ือสาร 
 1) การติดต่อส่ือสารในการด าเนินการเกี่ยวกับคนไข้มีขั้นตอนท่ีมากเกินไป 
 2) การส่ือสารกับผู้ป่วยชาวต่างชาติการพูดคุยส่ือสารยังไม่ดีพอและชัดเจนในการตอบ

ค าถามหรืออธิบาย 
 
ค าส าคัญ: การเรียนรู้จากการปฏิบัติ, สถานกักตัวโควิด-19 
  

 

 

 
การศึกษาความร่วมมือของเทศบาลต าบลบา้นใต้และโรงพยาบาลเกาะพะงัน 

ในการบริหารศูนย์กักตัวโควิด-19 (LQ) ในเขตต าบลบ้านใต ้
อ าเภอเกาะพะงัน จังหวดัสุราษฎร์ธานี 

 
        ศราวุธ ศรีทองกุล * 

     
บทคัดย่อ 

 
 จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ท่ีลุกลามไปท่ัวประเทศท าให้เทศบาลต าบลบ้านใต้ต้อง
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ท างานในช่วงแรกๆมักมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมาอยู่บ่อยครั้ง ท าให้การท างานเป็นไปด้วยความ
ยากล าบาก ถึงถือเป็นอุปสรรคและเป็นจุดบกพร่องในการท างานร่วมกัน ซึ่งกระผมจึงอยาก
ท าการศึกษาความร่วมมือของเทศบาลต าบลบ้านใต้และโรงพยาบาลเกาะพะงัน ในการบริหารศูนย์กัก
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ปัญหานั้น และการหาแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร โดยการจัดต้ังกลุ่มขึ้นมาและมีผู้ท่ี
เกี่ยวข้องกับโครงการเป็นสมาชิกของกลุ่มท้ังหมด 7 ท่าน โดยได้ท าการประชุมพบปะกัน 3 ครั้ง ครั้งท่ี 
1 เป็นการรวบรวมปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการท างานท้ังหมดและท าการวิเคราะห์ถึงปัญหาท่ีมี ครั้งท่ี 2 
เป็นการร่วมกันเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีได้ท าการวิเคราะห์มาแล้วและน าไปปฏิบัติ ครั้งท่ี 
3 เป็นการสรุปการน าแนวทางการแก้ปัญหาไปปฏิบัติว่าได้ผลเช่นไร เพื่อรายงานผลการศึกษารายงาน
ให้ท่ีประชุมทราบ 
 ผลการศึกษา พบว่า 
 1.  ด้านระบบการท างาน  

1) ระหว่างองค์กรท้ังสองมีระบบงานและลักษณะงานท่ีแตกต่างกัน 
2) ในการท างานมีการรับผิดชอบงานท่ีแตกต่างกัน 
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บทน า 
 
ปัจจุบันได้มีการร่วมมือระหว่างเทศบาลต าบลบ้านใต้และโรงพยาบาลเกาะพะงัน ในการคัด

กรองนักท่องเท่ียว และผู้ท่ีเดินทางเข้าออก ก็เพื่อคัดกรองผู้ท่ีเส่ียงหรือติดโรคเพื่อไม่ให้เข้ามาแพร่ใน
เขตอ าเภอเกาะพะงัน เป็นการร่วมมือระหว่างองค์กร เพื่อท่ีจะพยุงผู้ท่ีท าธุรกิจการท่องเท่ียวและอีก
หลากหลายอาชีพให้สามารถเปิดกิจการได้บนสภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ท าให้วงจร
เศรษฐกิจสามารถกลับมาขับเคล่ือนไปได้ในระดับหนึ่ง เทศบาลต าบลบ้านใต้และโรงบาลเกาะพะงนั
จ าเป็นต้องร่วมมือกันในการควบคุมและคัดกรองนักท่องเท่ียวและสร้างประโยชน์ร่วมกันเพื่อให้การ
ป้องกันโรคและการส่งเสริมการท่องเท่ียวเป็นไปควบคู่กัน เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตนี้ร่วมกัน 
           การระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ประชาชนได้เกิดการวิตกกังวลจากการติดเช้ือจากการ
ใช้ชีวิตประจ าวัน และมีความกังวลจากผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเกาะพะงันเป็นพื้นท่ีอยู่
กลางทะเล ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจการท่องเท่ียวซึ่งสามารถสร้างรายได้ปีล่ะหลายพันล้าน ซึ่ง
จากการแพร่ระบาดอย่างหนักของโควิด-19 ท าให้รัฐออกมาตรการต่าง ๆ ออกมาเพื่อบังคับใช้และ
ควบคุมโรคระบาด แต่มาตรการต่างๆก็ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อประชาชนในพื้นท่ี ท้ังการท าธุรกิจ
และการท ากิจกรรมต่าง ๆ ก็ไม่สามารถท าได้อย่างปกติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อรูปแบบการใช้ชีวิตของคน
ในพื้นท่ี บางธุรกิจจ าเป็นต้องปิดตัวลงเพราะกฎหมายท่ีบังคับใช้เพื่อควบคุมการระบาดของโรคซึ่งมีข้อ
ห้ามต่างๆท าให้ไม่สามารถเปิดได้ ธุรกิจท่ีพักหรือโรงแรมต้องต้องโอดครวญและต้องปิดตัวลงอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายท่ีมากมายและปราศจากซึ่งรายรับใดๆ ตอนนี้อัตรา
นักท่องเท่ียวลดลงมากเหลือแค่ประมาณไม่ถึง 10% ซึ่งเกาะพะงันเป็นเมืองท่ีเน้นการท่องเท่ียวเป็นจุด
ขาย รายได้หลักจึงมาจากการท่องเท่ียวเป็นส่วนใหญ่  นักท่องเท่ียวจึงเปรียบเสมือนเป็นกลไกส าคัญ 
ท่ีเป็นฟันเฟืองวงจรเศรษฐกิจในเกาะพะงัน และเป็นวงจรคอยขับเคล่ือนทุกๆธุรกิจภายในเกาะพะงัน
เลยก็ว่าได้ ทุกๆธุรกิจเปรียบเสมือนห่วงโซ่ท่ีคอยช่วยเหลือและเติมเต็มให้กับทุกๆธุรกิจภายในเกาะพะ
งัน โดยผ่านการใช้บริการของนักท่องเท่ียว เช่น ธุรกิจโรงแรม รถโดยสาร ร้านค้า ร้านอาหาร ธุรกิจน า
เท่ียวทางทะเลและท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (ล่องเรือ ด าน้ า เท่ียวป่า และท่องเท่ียวตามแหล่งประวัติศาสตร์ 
ธุรกิจการประมง และการเกษตร และธุรกิจการบันเทิง (Full Moon Party) ซึ่งเป็นงานเทศกาลระดับ
โลก จะมีการจัดกิจกรรมเดือนล่ะ 1 ครั้ง และมีนักท่องเท่ียวเดินทางมาจากท่ัวโลก ประมาณ10,000
คน ต่อเดือน และสามารถสร้างรายได้ให้กับทุกกลุ่มสาขาอาชีพได้อย่างมากมาย 

ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ลุกลามไปยังหลายพื้นท่ีและมีปริมาณผู้ติดเช้ือเพิ่มขึ้น
มากและมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มขึ้นตลอด เกาะพะงันปัจจุบันนี้ได้เป็นพื้นท่ีท่ีทางรัฐได้จัดอยู่ในเขตพื้นท่ี
ปลอดโรค (หรือพื้นท่ีโซนสีเขียว) ท าให้มีผู้คนจ านวนมากและนักท่องเท่ียวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
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ในพื้นท่ีต่างๆ ได้หล่ังไหลเดินทางเข้ามาในเขตพื้นท่ีเกาะพะงันจ านวนมาก ท าให้เขตพื้นท่ีเกาะพะงันมี
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากผู้ท่ีเดินทางหล่ังไหลเข้ามา ท าให้เกิดความไม่สบายใจและ  
กังวลใจของคนในเกาะพะงันเพราะกลัวการติดเช้ือ  แต่หากเกาะพะงันไม่รับนักท่องเท่ียวก็จะท าให้
ธุรกิจ SME และธุรกิจหลากหลายสาขาอาชีพไม่สามารถท่ีจะด าเนินกิจการได้และรวมถึงการระบาด
ของเช้ือโควิด-19 ยังคงมีความรุนแรงในพื้นท่ีต่างๆท่ัวประเทศไทย รวมถึงนักท่องเท่ียวท่ีมีการเดิน
ทางเข้ามาในเขตพื้นท่ี จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการในการคัดกรองและกักตัวนักท่องเท่ียวที่มีความเส่ียง
เพื่อการควบคุมป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดในพื้นท่ีเกาะพะงันและเพื่ อการด าเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพของผู้คนในพื้นท่ีสามารถกลับมากิจกรรมต่าง ๆ ได้ 

  จึงท าให้ ทางเทศบาลต าบลบ้านใต้และโรงพยาบาลเกาะพะงันซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรง
ได้ท าการประชุมกันเพื่อระดมความคิดเพื่อท่ีจะแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด ได้น าเสนอโครงการการ
จัดต้ังศูนย์กักตัวโควิด-19 (LQ) โดยโรงพยาบาลเกาะพะงันได้ร่วมมือตั้งจุดตรวจจุดคัดกรองท่ีบริเวณ
ท่าเทียบเรือเกาะพะงัน ท าให้ง่ายต่อการตรวจคัดกรองโรคกับผู้ท่ีเดินทางทุกคน เพื่อความปลอดภัย
ของทุกคนท่ีอยู่ภายในเกาะพะงันและหากผู้ใดท่ีมาจากพื้นท่ีเส่ียงจากการแพร่ระบาด ต้องท าการกัก
ตัว 14วัน จากสถานท่ีกักตัวท่ีทางเทศบาลรับรองไว้ให้เพื่อท่ีจะท าการตรวจหาโรคโควิด -19 และ
หลังจากการกักตัว14วันผู้เดินทางสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้คนในเกาะพะงันได้อย่างปกติ 

ส่วนเทศบาลต าบลบ้านใต้และโรงพยาบาลเกาะพะงันได้จัดท าการกักตัวแบบ  Local 
Quarantine (LQ) ซึ่งเป็นการกักตัวและตรวจโรคภายในเวลา 14 วัน และมีกฎกติกาในการกักตัวใน
รูปแบบท่ีรัฐก าหนดไว้ให้ ในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลบ้านใต้ มีการร่วมมือกันในแนวทางดังต่อไปนี้ดังนี้ 

 
ระเบียบการปฏิบัติส าหรับผู้ถูกกักกันตัวในสถานที่กักกันซ่ึงราชการก าหนด 
1)  การเข้าพักเพื่อควบคุมโรคเป็นระยะเวลา 14 วันเมื่อครบ 14 วัน แล้วจึงกลับภูมิล าเนาท่ี

พักได้ในวันรุ่งขึ้น (Day 15) 
2)  ห้ามออกนอกสถานท่ีท่ีก าหนดไว้ หากมีความจ าเป็นให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีประสานงาน 
3)  ห้ามบ้วนน้ าลายเสมหะส่ังน้ ามูกลงบนพื้น 
4)  ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยตนเองภายในห้องพัก และถ่ายรูปรายงานอุณหภูมิพร้อม

อาการ มายังช่องทางท่ีก าหนดไว้ให้ เช่น ไลน์กลุ่ม หรือช่องทางอื่น ๆ ท่ีจะมีการจัดต้ังให้ ณ ตอน  
ลงทะเบียนห้อง 

5)  เมื่อมีอาการผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก เจ็บคอ 
โปรด โทรแจ้งเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขท่ีดูแลในพื้นท่ีทันที 

6)  ล้างมือด้วยน้ าสบู่หรือ Alcohol gel ทุกครั้งหลังไอ จาม ก่อนรับประทานอาหารและ
หลังเข้าห้องน้ า 
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บทน า 
 
ปัจจุบันได้มีการร่วมมือระหว่างเทศบาลต าบลบ้านใต้และโรงพยาบาลเกาะพะงัน ในการคัด

กรองนักท่องเท่ียว และผู้ท่ีเดินทางเข้าออก ก็เพื่อคัดกรองผู้ท่ีเส่ียงหรือติดโรคเพื่อไม่ให้เข้ามาแพร่ใน
เขตอ าเภอเกาะพะงัน เป็นการร่วมมือระหว่างองค์กร เพื่อท่ีจะพยุงผู้ท่ีท าธุรกิจการท่องเท่ียวและอีก
หลากหลายอาชีพให้สามารถเปิดกิจการได้บนสภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ท าให้วงจร
เศรษฐกิจสามารถกลับมาขับเคล่ือนไปได้ในระดับหนึ่ง เทศบาลต าบลบ้านใต้และโรงบาลเกาะพะงัน
จ าเป็นต้องร่วมมือกันในการควบคุมและคัดกรองนักท่องเท่ียวและสร้างประโยชน์ร่วมกันเพื่อให้การ
ป้องกันโรคและการส่งเสริมการท่องเท่ียวเป็นไปควบคู่กัน เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตนี้ร่วมกัน 
           การระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ประชาชนได้เกิดการวิตกกังวลจากการติดเช้ือจากการ
ใช้ชีวิตประจ าวัน และมีความกังวลจากผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเกาะพะงันเป็นพื้นท่ีอยู่
กลางทะเล ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจการท่องเท่ียวซึ่งสามารถสร้างรายได้ปีล่ะหลายพันล้าน ซึ่ง
จากการแพร่ระบาดอย่างหนักของโควิด-19 ท าให้รัฐออกมาตรการต่าง ๆ ออกมาเพื่อบังคับใช้และ
ควบคุมโรคระบาด แต่มาตรการต่างๆก็ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อประชาชนในพื้นท่ี ท้ังการท าธุรกิจ
และการท ากิจกรรมต่าง ๆ ก็ไม่สามารถท าได้อย่างปกติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อรูปแบบการใช้ชีวิตของคน
ในพื้นท่ี บางธุรกิจจ าเป็นต้องปิดตัวลงเพราะกฎหมายท่ีบังคับใช้เพื่อควบคุมการระบาดของโรคซึ่งมีข้อ
ห้ามต่างๆท าให้ไม่สามารถเปิดได้ ธุรกิจท่ีพักหรือโรงแรมต้องต้องโอดครวญและต้องปิดตัวลงอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายท่ีมากมายและปราศจากซึ่งรายรับใดๆ ตอนนี้อัตรา
นักท่องเท่ียวลดลงมากเหลือแค่ประมาณไม่ถึง 10% ซึ่งเกาะพะงันเป็นเมืองท่ีเน้นการท่องเท่ียวเป็นจุด
ขาย รายได้หลักจึงมาจากการท่องเท่ียวเป็นส่วนใหญ่  นักท่องเท่ียวจึงเปรียบเสมือนเป็นกลไกส าคัญ 
ท่ีเป็นฟันเฟืองวงจรเศรษฐกิจในเกาะพะงัน และเป็นวงจรคอยขับเคล่ือนทุกๆธุรกิจภายในเกาะพะงัน
เลยก็ว่าได้ ทุกๆธุรกิจเปรียบเสมือนห่วงโซ่ท่ีคอยช่วยเหลือและเติมเต็มให้กับทุกๆธุรกิจภายในเกาะพะ
งัน โดยผ่านการใช้บริการของนักท่องเท่ียว เช่น ธุรกิจโรงแรม รถโดยสาร ร้านค้า ร้านอาหาร ธุรกิจน า
เท่ียวทางทะเลและท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (ล่องเรือ ด าน้ า เท่ียวป่า และท่องเท่ียวตามแหล่งประวัติศาสตร์ 
ธุรกิจการประมง และการเกษตร และธุรกิจการบันเทิง (Full Moon Party) ซึ่งเป็นงานเทศกาลระดับ
โลก จะมีการจัดกิจกรรมเดือนล่ะ 1 ครั้ง และมีนักท่องเท่ียวเดินทางมาจากท่ัวโลก ประมาณ10,000
คน ต่อเดือน และสามารถสร้างรายได้ให้กับทุกกลุ่มสาขาอาชีพได้อย่างมากมาย 

ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ลุกลามไปยังหลายพื้นท่ีและมีปริมาณผู้ติดเช้ือเพิ่มขึ้น
มากและมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มขึ้นตลอด เกาะพะงันปัจจุบันนี้ได้เป็นพื้นท่ีท่ีทางรัฐได้จัดอยู่ในเขตพื้นท่ี
ปลอดโรค (หรือพื้นท่ีโซนสีเขียว) ท าให้มีผู้คนจ านวนมากและนักท่องเท่ียวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
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ในพื้นท่ีต่างๆ ได้หล่ังไหลเดินทางเข้ามาในเขตพื้นท่ีเกาะพะงันจ านวนมาก ท าให้เขตพื้นท่ีเกาะพะงันมี
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากผู้ท่ีเดินทางหล่ังไหลเข้ามา ท าให้เกิดความไม่สบายใจและ  
กังวลใจของคนในเกาะพะงันเพราะกลัวการติดเช้ือ  แต่หากเกาะพะงันไม่รับนักท่องเท่ียวก็จะท าให้
ธุรกิจ SME และธุรกิจหลากหลายสาขาอาชีพไม่สามารถท่ีจะด าเนินกิจการได้และรวมถึงการระบาด
ของเช้ือโควิด-19 ยังคงมีความรุนแรงในพื้นท่ีต่างๆท่ัวประเทศไทย รวมถึงนักท่องเท่ียวท่ีมีการเดิน
ทางเข้ามาในเขตพื้นท่ี จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการในการคัดกรองและกักตัวนักท่องเท่ียวที่มีความเส่ียง
เพื่อการควบคุมป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดในพื้นท่ีเกาะพะงันและเพื่ อการด าเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพของผู้คนในพื้นท่ีสามารถกลับมากิจกรรมต่าง ๆ ได้ 

  จึงท าให้ ทางเทศบาลต าบลบ้านใต้และโรงพยาบาลเกาะพะงันซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรง
ได้ท าการประชุมกันเพื่อระดมความคิดเพื่อท่ีจะแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด ได้น าเสนอโครงการการ
จัดต้ังศูนย์กักตัวโควิด-19 (LQ) โดยโรงพยาบาลเกาะพะงันได้ร่วมมือตั้งจุดตรวจจุดคัดกรองท่ีบริเวณ
ท่าเทียบเรือเกาะพะงัน ท าให้ง่ายต่อการตรวจคัดกรองโรคกับผู้ท่ีเดินทางทุกคน เพื่อความปลอดภัย
ของทุกคนท่ีอยู่ภายในเกาะพะงันและหากผู้ใดท่ีมาจากพื้นท่ีเส่ียงจากการแพร่ระบาด ต้องท าการกัก
ตัว 14วัน จากสถานท่ีกักตัวท่ีทางเทศบาลรับรองไว้ให้เพื่อท่ีจะท าการตรวจหาโรคโควิด -19 และ
หลังจากการกักตัว14วันผู้เดินทางสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้คนในเกาะพะงันได้อย่างปกติ 

ส่วนเทศบาลต าบลบ้านใต้และโรงพยาบาลเกาะพะงันได้จัดท าการกักตัวแบบ  Local 
Quarantine (LQ) ซึ่งเป็นการกักตัวและตรวจโรคภายในเวลา 14 วัน และมีกฎกติกาในการกักตัวใน
รูปแบบท่ีรัฐก าหนดไว้ให้ ในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลบ้านใต้ มีการร่วมมือกันในแนวทางดังต่อไปนี้ดังนี้ 

 
ระเบียบการปฏิบัติส าหรับผู้ถูกกักกันตัวในสถานที่กักกันซ่ึงราชการก าหนด 
1)  การเข้าพักเพื่อควบคุมโรคเป็นระยะเวลา 14 วันเมื่อครบ 14 วัน แล้วจึงกลับภูมิล าเนาท่ี

พักได้ในวันรุ่งขึ้น (Day 15) 
2)  ห้ามออกนอกสถานท่ีท่ีก าหนดไว้ หากมีความจ าเป็นให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีประสานงาน 
3)  ห้ามบ้วนน้ าลายเสมหะส่ังน้ ามูกลงบนพื้น 
4)  ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยตนเองภายในห้องพัก และถ่ายรูปรายงานอุณหภูมิพร้อม

อาการ มายังช่องทางท่ีก าหนดไว้ให้ เช่น ไลน์กลุ่ม หรือช่องทางอื่น ๆ ท่ีจะมีการจัดต้ังให้ ณ ตอน  
ลงทะเบียนห้อง 

5)  เมื่อมีอาการผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก เจ็บคอ 
โปรด โทรแจ้งเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขท่ีดูแลในพื้นท่ีทันที 

6)  ล้างมือด้วยน้ าสบู่หรือ Alcohol gel ทุกครั้งหลังไอ จาม ก่อนรับประทานอาหารและ
หลังเข้าห้องน้ า 
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7)  ซักล้างท าความสะอาดเส้ือผ้าเองทุกวัน หรือ น าเส้ือผ้ามาใส่ถังท่ีจัดไว้หน้าห้องเพื่อส่งให้ 
เจ้าหน้าท่ีซักล้างต่อไป (แล้วแต่ความเหมาะสมของพื้นท่ีแยกกักในการบริหารจัดการ) 

8)  ท้ิงขยะมูลฝอยในถังขยะติดเช้ือท่ีจัดไว้ให้หน้าห้อง  
9)  ผู้ถูกกักกันท าความสะอาดภายในห้องพักด้วยตนเอง และน าขยะมูลฝอยท้ิงในถังขยะติด

เช้ือท่ีจัดไว้ให้บริเวณหน้าห้อง 
10) ในบริเวณพื้นท่ีส่วนกลางท่ีอยู่นอกพื้นท่ีพักส่วนตัว ควรมีผู้ท าความสะอาดให้ เป็น

ส่วนรวมตาม วงรอบ เช่น 2-3วัน ครั้ง เป็นต้น 
11) ขอสงวนสิทธิ์ การพบญาติตลอดระยะเวลา 14 วัน โดยการฝากของเยี่ยม ควรเป็น

ประเภท ของใช้จ าเป็นส่วนตัวเท่านั้น 
12) การน าส่งส่ิงอุปกรณ์ หรือของฝากต่าง ๆ จะก าหนดเป็นวันละ 1 รอบเท่านั้นโดยทาง

เจ้าของ พื้นท่ีจะเป็นผู้ก าหนดเวลาท่ีเหมาะสม 
13) ห้ามด่ืมสุรา หรือเสพของมึนเมาในพื้นท่ีควบคุมโรค 
14) เมื่อผู้เข้าพักได้รับการดูแลและควบคุมโรคในสถานท่ีควบคุม ครบ 14 วัน จะได้รับ

หนังสือ รับรอง เพื่อแสดงแก่ผู้เกี่ยวข้องต่อไป 
จากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ท่ีกล่าวมาแล้วเบื้องต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา

ค้นคว้าเรื่อง  การศึกษาความร่วมมือของเทศบาลต าบลบ้านใต้และโรงพยาบาลเกาะพะงันในมาตรการ
ควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19โดยจัดต้ังศูนย์กักตัวผู้ท่ีเป็นกลุ่มเส่ียงต่อโรคโควิด-19 (LQ) ในเขต
ต าบลบ้านใต้ อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี  เพื่อให้ผู้ท างานในการคัดกรองโรค ได้รับรู้
แนวทางในการร่วมมือกันจัดการกับปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้น อันจะน าไปสู่แนวทางการบริหาร การ
ปฏิบัติงานและการร่วมมือกันระหว่างเทศบาลต าบลบ้านใต้และโรงพยาบาลเกาะพะงันเพื่อ
จุดมุ่งหมายในการควบคุมโรคติดต่อและแก้ปัญหาสังคมร่วมกัน 

ปัจจุบันได้มีการร่วมมือระหว่างเทศบาลต าบลบ้านใต้และโรงพยาบาลเกาะพะงัน ในการคัด
กรองนักท่องเท่ียว และผู้ท่ีเดินทางเข้าออก ก็เพื่อคัดกรองผู้ท่ีเส่ียงหรือติดโรคเพื่อไม่ให้เข้ามาแพร่ใน
เขตอ าเภอเกาะพะงัน เป็นการร่วมมือระหว่างองค์กร เพื่อท่ีจะพยุงผู้ท่ีท าธุรกิจการท่องเท่ียวและอีก
หลากหลายอาชีพให้สามารถเปิดกิจการได้บนสภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้วงจร
เศรษฐกิจสามารถกลับมาขับเคล่ือนไปได้ในระดับหนึ่ง เทศบาลต าบลบ้านใต้และโรงบาลเกาะพะงัน
จ าเป็นต้องร่วมมือกันในการควบคุมและคัดกรองนักท่องเท่ียวและสร้างประโยชน์ร่วมกันเพื่อให้การ
ป้องกันโรคและการส่งเสริมการท่องเท่ียวเป็นไปควบคู่กัน เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตนี้ร่วมกัน 

จากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ท่ีกล่าวมาแล้วเบื้องต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา
ค้นคว้าเรื่อง  การศึกษาความร่วมมือของเทศบาลต าบลบ้านใต้และโรงพยาบาลเกาะพะงันในมาตรการ
ควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19โดยจัดต้ังศูนย์กักตัวผู้ท่ีเป็นกลุ่มเส่ียงต่อโรคโควิด-19(LQ) ในเขต
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ต าบลบ้านใต้ อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี  เพื่อให้ผู้ท างานในการคัดกรองโรค ได้รับรู้
แนวทางในการร่วมมือกันจัดการกับปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้น อันจะน าไปสู่แนวทางการบริหาร การ
ปฏิบัติงานและการร่วมมือกันระหว่างเทศบาลต าบลบ้านใต้และโรงพยาบาลเกาะพะงันเพื่อ
จุดมุ่งหมายในการควบคุมโรคติดต่อและแก้ปัญหาสังคมร่วมกัน 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
1) เพื่อศึกษาแนวทางการร่วมมือกันแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19  
2) เพื่อเสนอแนวทางวิธีการแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างเทศบาลต าบลบ้านใต้และโรงพยาบาล

เกาะพะงันเพื่อประโยชน์ร่วมกัน 
 

วิธีการศึกษา 
 
การประยุกต์การเรียนรู้เพื่อการปฏิบัติ (Action Learning) มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
ใบงานที่ 1 (Fine Tuning) 
เป็นการให้สมาชิกในกลุ่มกรอกข้อมูลท่ัวไป  พร้อมท้ังให้อธิบายปัญหาท่ีพบจากการ

ปฏิบัติงานด้านการท างานร่วมกันในการท างานในศูนย์กักตัวโควิด-19 (LQ) 
ใบงานที่ 2 (Creating Solution) 
จากการระดมความคิดและการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาต่างในใบงานท่ี1 และให้สมาชิกในกลุ่ม

รวบรวมปัญหาท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นและพร้อมอธิบายและท าการวิเคราะห์สาเหตุและสภาพปัญหาร่วมกัน
ตามความเข้าใจ 

ใบงานที่ 3 (Summarize Solution) 
ให้เลขานุการกลุ่มท าการจดบันทึกและสรุปความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มในใบงานท่ี3 และ

ท าการพูดคุยเพื่อวิเคราะห์หาข้อสรุปเพื่อหาแนวทางการแก้ไขต่อไป 
ใบงานที่ 4 (Individual Summary) 
ให้สมาชิกในกลุ่มอธิบายปัญหาและแสดงความคิดเห็นในการบริหารศูนย์กักตัวโควิด และ

พร้อมท้ังอธิบายปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการด าเนินกิจกรรมครั้งนี้ 
ใบงานที่ 5 (Group Summary) 
เป็นใบงานขั้นสุดท้าย ให้สมาชิกทุกคนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้

เพื่อน ากลับมาปฏิบัติและแก้ไขข้อผิดพลาดหรือปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการท างานร่วมกัน  และให้สมาชิก
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7)  ซักล้างท าความสะอาดเส้ือผ้าเองทุกวัน หรือ น าเส้ือผ้ามาใส่ถังท่ีจัดไว้หน้าห้องเพื่อส่งให้ 
เจ้าหน้าท่ีซักล้างต่อไป (แล้วแต่ความเหมาะสมของพื้นท่ีแยกกักในการบริหารจัดการ) 

8)  ท้ิงขยะมูลฝอยในถังขยะติดเช้ือท่ีจัดไว้ให้หน้าห้อง  
9)  ผู้ถูกกักกันท าความสะอาดภายในห้องพักด้วยตนเอง และน าขยะมูลฝอยท้ิงในถังขยะติด

เช้ือท่ีจัดไว้ให้บริเวณหน้าห้อง 
10) ในบริเวณพื้นท่ีส่วนกลางท่ีอยู่นอกพื้นท่ีพักส่วนตัว ควรมีผู้ท าความสะอาดให้เป็น

ส่วนรวมตาม วงรอบ เช่น 2-3วัน ครั้ง เป็นต้น 
11) ขอสงวนสิทธิ์ การพบญาติตลอดระยะเวลา 14 วัน โดยการฝากของเยี่ยม ควรเป็น

ประเภท ของใช้จ าเป็นส่วนตัวเท่านั้น 
12) การน าส่งส่ิงอุปกรณ์ หรือของฝากต่าง ๆ จะก าหนดเป็นวันละ 1 รอบเท่านั้นโดยทาง

เจ้าของ พื้นท่ีจะเป็นผู้ก าหนดเวลาท่ีเหมาะสม 
13) ห้ามด่ืมสุรา หรือเสพของมึนเมาในพื้นท่ีควบคุมโรค 
14) เมื่อผู้เข้าพักได้รับการดูแลและควบคุมโรคในสถานท่ีควบคุม ครบ 14 วัน จะได้รับ

หนังสือ รับรอง เพื่อแสดงแก่ผู้เกี่ยวข้องต่อไป 
จากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ท่ีกล่าวมาแล้วเบ้ืองต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา

ค้นคว้าเรื่อง  การศึกษาความร่วมมือของเทศบาลต าบลบ้านใต้และโรงพยาบาลเกาะพะงันในมาตรการ
ควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19โดยจัดต้ังศูนย์กักตัวผู้ท่ีเป็นกลุ่มเส่ียงต่อโรคโควิด-19 (LQ) ในเขต
ต าบลบ้านใต้ อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี  เพื่อให้ผู้ท างานในการคัดกรองโรค ได้รับรู้
แนวทางในการร่วมมือกันจัดการกับปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้น อันจะน าไปสู่แนวทางการบริหาร การ
ปฏิบัติงานและการร่วมมือกันระหว่างเทศบาลต าบลบ้านใต้และโรงพยาบาลเกาะพะงันเพื่อ
จุดมุ่งหมายในการควบคุมโรคติดต่อและแก้ปัญหาสังคมร่วมกัน 

ปัจจุบันได้มีการร่วมมือระหว่างเทศบาลต าบลบ้านใต้และโรงพยาบาลเกาะพะงัน ในการคัด
กรองนักท่องเท่ียว และผู้ท่ีเดินทางเข้าออก ก็เพื่อคัดกรองผู้ท่ีเส่ียงหรือติดโรคเพื่อไม่ให้เข้ามาแพร่ใน
เขตอ าเภอเกาะพะงัน เป็นการร่วมมือระหว่างองค์กร เพื่อท่ีจะพยุงผู้ท่ีท าธุรกิจการท่องเท่ียวและอีก
หลากหลายอาชีพให้สามารถเปิดกิจการได้บนสภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้วงจร
เศรษฐกิจสามารถกลับมาขับเคล่ือนไปได้ในระดับหนึ่ง เทศบาลต าบลบ้านใต้และโรงบาลเกาะพะงัน
จ าเป็นต้องร่วมมือกันในการควบคุมและคัดกรองนักท่องเท่ียวและสร้างประโยชน์ร่วมกันเพื่อให้การ
ป้องกันโรคและการส่งเสริมการท่องเท่ียวเป็นไปควบคู่กัน เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตนี้ร่วมกัน 

จากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ท่ีกล่าวมาแล้วเบ้ืองต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา
ค้นคว้าเรื่อง  การศึกษาความร่วมมือของเทศบาลต าบลบ้านใต้และโรงพยาบาลเกาะพะงันในมาตรการ
ควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19โดยจัดต้ังศูนย์กักตัวผู้ท่ีเป็นกลุ่มเส่ียงต่อโรคโควิด-19(LQ) ในเขต
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วิธีการศึกษา 
 
การประยุกต์การเรียนรู้เพื่อการปฏิบัติ (Action Learning) มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
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เป็นการให้สมาชิกในกลุ่มกรอกข้อมูลท่ัวไป  พร้อมท้ังให้อธิบายปัญหาท่ีพบจากการ

ปฏิบัติงานด้านการท างานร่วมกันในการท างานในศูนย์กักตัวโควิด-19 (LQ) 
ใบงานที่ 2 (Creating Solution) 
จากการระดมความคิดและการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาต่างในใบงานท่ี1 และให้สมาชิกในกลุ่ม

รวบรวมปัญหาท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นและพร้อมอธิบายและท าการวิเคราะห์สาเหตุและสภาพปัญหาร่วมกัน
ตามความเข้าใจ 

ใบงานที่ 3 (Summarize Solution) 
ให้เลขานุการกลุ่มท าการจดบันทึกและสรุปความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มในใบงานท่ี3 และ

ท าการพูดคุยเพื่อวิเคราะห์หาข้อสรุปเพื่อหาแนวทางการแก้ไขต่อไป 
ใบงานที่ 4 (Individual Summary) 
ให้สมาชิกในกลุ่มอธิบายปัญหาและแสดงความคิดเห็นในการบริหารศูนย์กักตัวโควิด และ

พร้อมท้ังอธิบายปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการด าเนินกิจกรรมครั้งนี้ 
ใบงานที่ 5 (Group Summary) 
เป็นใบงานขั้นสุดท้าย ให้สมาชิกทุกคนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้

เพื่อน ากลับมาปฏิบัติและแก้ไขข้อผิดพลาดหรือปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการท างานร่วมกัน  และให้สมาชิก
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ในกลุ่มอธิบายได้ว่าการท ากิจกรรมในครั้งนี้ได้เรียนรู้แนวคิดและแนวทางในการท ากิจกรรมอะไรบ้าง 
และยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานของตนเองได้หรือไม่ และการหาข้อเสนอแนะในการ
ท างานเพิ่มเติม 

 

ผลการศึกษา 
 

 ในการประชุมคร้ังที่ 1 สาเหตุของปัญหา 
 1. ด้านระบบการท างาน  

 1) ระหว่างองค์กรท้ังสองมีระบบงานและลักษณะงานท่ีแตกต่างกัน 
 2) ในการท างานมีการรับผิดชอบงานท่ีแตกต่างกัน 
2. ด้านบุคลากร/เจ้าหน้าที่ ได้แก่ 
 1) เจ้าหน้าท่ีบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลท่ีมีไม่เพียงพอ 
 2) พนักงานของเทศบาลท่ีขาดความรู้ความช านาญทางการแพทย์ 
3. ด้านวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ 
 1) อุปกรณ์ป้องกันโรคและเครื่องมือทางการแพทย์ในการตรวจโรคในท่ีสถานกักตัวโค

วิด -19 มีไม่เพียงพอ 
 2) ขาดชุดป้องกันตอนท่ีพนักงานเข้าเก็บท าความสะอาดห้องและเครื่องพ่นแอลกอฮอล์ 
4. ด้านเทคโนโลยีและการติดต่อสื่อสาร 
 1) การติดต่อส่ือสารในการด าเนินการเกี่ยวกับคนไข้มีขั้นตอนท่ีมากเกินไป 
 2) การส่ือสารกับผู้ป่วยชาวต่างชาติการพูดคุยส่ือสารยังไม่ดีพอและชัดเจนในการตอบ

ค าถามหรืออธิบาย 
  
 จากการประชุมคร้ังที ่2 แนวทางการแก้ปัญหา 

1) ขอให้เจ้าหน้าท่ีของท้ังสองหน่วยงานท างานตามรูปแบบของหน่วยงานท่ีก าหนดขึ้นอย่าง
เคร่งครัด เพื่อท าหน้าท่ีท่ีตนรับผิดชอบให้ครบถ้วนท่ีสุด หากใครไม่สามารถมาท าหน้าท่ีได้ก็ต้องหาคน
อื่นมาแทนในขณะตนไม่อยู่ 

2) ทางเทศบาลและโรงพยาบาลเกาะพะงันจะท าการฝึกอบรมแนวทางการปฏิบัติ งาน
เพื่อให้ความรู้และแนวทางในการดุแลตัวเองและผู้ป่วยเบื้องต้น และยังรวมไปถึงการใช้เครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีถูกต้อง 
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3) เทศบาลต าบนบ้านใต้ไ ด้ท าการจัดซื้อชุดอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ 
โรงพยาบาลและหน่วยงานเอกชนรวมถึงชมรมการท่องเท่ียวเกาะพะงันร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการ
แพทย์อีกทาง 

4) การดูแลและท าความสะอาดห้องพักในส่วนของพนักงานเทศบาลจะมีเจ้าหน้าท่ีของ
โรงพยาบาลคอยตรวจตราว่าได้มาตรฐานหรือไม่ คอยสอนวิธีการท าความสะอาดและใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ถูกวิธี 

5) ในการติดต่อส่ือสารของท้ังสององค์ควรควรมีการติดต่อส่งข้อมูลระหว่างกันโดยผ่าน
ระบบการจัดการของแต่ล่ะหน่วยงาน และแต่ล่ะหน่วยงานจัดการส่ือสารตามระบบงานของตัวเอง
เพื่อให้เกิดการท างานท่ีง่ายไม่ยุ่งยาก และการส่งข้อมูลเบื้องต้นทางออนไลน์เพื่อเพิ่มการท างานท่ีเร็ว
ขึ้นและการส่งข้อมูลผู้ป่วยท่ีรวดเร็ว 

6) มีการจัดพนักงานท่ีมีความเช่ียวชาญทางภาษามาช่วยอธิบายและส่ือสารกับชาวต่างชาติ 
และจัดท าคู่มือกฎกติกาของการกักตัวเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 
ในการประชุมคร้ังที่ 3 สรุปผลการแก้ปัญหา 
1) ขอให้เจ้าหน้าท่ีของท้ังสองหน่วยงานท างานตามรูปแบบของหน่วยงานท่ีก าหนดขึ้นอย่าง

เคร่งครัด เพื่อท าหน้าท่ีท่ีตนรับผิดชอบให้ครบถ้วนท่ีสุด หากใครไม่สามารถมาท าหน้าท่ีได้ก็ต้องหาคน
อื่นมาแทนในขณะตนไม่อยู่ 

2) ทางเทศบาลและโรงพยาบาลเกาะพะงันจะท าการฝึกอบรมแนวทางการปฏิบัติ งาน
เพื่อให้ความรู้และแนวทางในการดุแลตัวเองและผู้ป่วยเบื้องต้น และยังรวมไปถึงการใช้เครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีถูกต้อง 

3) เทศบาลต าบนบ้านใต้ไ ด้ท าการจัดซื้อชุดอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ 
โรงพยาบาลและหน่วยงานเอกชนรวมถึงชมรมการท่องเท่ียวเกาะพะงันร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการ
แพทย์อีกทาง 

4) การดูแลและท าความสะอาดห้องพักในส่วนของพนักงานเทศบาลจะมีเจ้าหน้าท่ีของ
โรงพยาบาลคอยตรวจตราว่าได้มาตรฐานหรือไม่ คอยสอนวิธีการท าความสะอาดและใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ถูกวิธี 

5) ในการติดต่อส่ือสารของท้ังสององค์ควรควรมีการติดต่อส่งข้อมูลระหว่างกันโดยผ่าน
ระบบการจัดการของแต่ล่ะหน่วยงาน และแต่ล่ะหน่วยงานจัดการส่ือสารตามระบบงานของตัวเอง
เพื่อให้เกิดการท างานท่ีง่ายไม่ยุ่งยาก และการส่งข้อมูลเบื้องต้นทางออนไลน์เพื่อเพิ่มการท างานท่ีเร็ว
ขึ้นและการส่งข้อมูลผู้ป่วยท่ีรวดเร็ว 
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ในกลุ่มอธิบายได้ว่าการท ากิจกรรมในครั้งนี้ได้เรียนรู้แนวคิดและแนวทางในการท ากิจกรรมอะไรบ้าง 
และยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานของตนเองได้หรือไม่ และการหาข้อเสนอแนะในการ
ท างานเพิ่มเติม 

 

ผลการศึกษา 
 

 ในการประชุมคร้ังที่ 1 สาเหตุของปัญหา 
 1. ด้านระบบการท างาน  

 1) ระหว่างองค์กรท้ังสองมีระบบงานและลักษณะงานท่ีแตกต่างกัน 
 2) ในการท างานมีการรับผิดชอบงานท่ีแตกต่างกัน 
2. ด้านบุคลากร/เจ้าหน้าที่ ได้แก่ 
 1) เจ้าหน้าท่ีบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลท่ีมีไม่เพียงพอ 
 2) พนักงานของเทศบาลท่ีขาดความรู้ความช านาญทางการแพทย์ 
3. ด้านวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ 
 1) อุปกรณ์ป้องกันโรคและเครื่องมือทางการแพทย์ในการตรวจโรคในท่ีสถานกักตัวโค

วิด -19 มีไม่เพียงพอ 
 2) ขาดชุดป้องกันตอนท่ีพนักงานเข้าเก็บท าความสะอาดห้องและเครื่องพ่นแอลกอฮอล์ 
4. ด้านเทคโนโลยีและการติดต่อสื่อสาร 
 1) การติดต่อส่ือสารในการด าเนินการเกี่ยวกับคนไข้มีขั้นตอนท่ีมากเกินไป 
 2) การส่ือสารกับผู้ป่วยชาวต่างชาติการพูดคุยส่ือสารยังไม่ดีพอและชัดเจนในการตอบ

ค าถามหรืออธิบาย 
  
 จากการประชุมคร้ังที ่2 แนวทางการแก้ปัญหา 

1) ขอให้เจ้าหน้าท่ีของท้ังสองหน่วยงานท างานตามรูปแบบของหน่วยงานท่ีก าหนดขึ้นอย่าง
เคร่งครัด เพื่อท าหน้าท่ีท่ีตนรับผิดชอบให้ครบถ้วนท่ีสุด หากใครไม่สามารถมาท าหน้าท่ีได้ก็ต้องหาคน
อื่นมาแทนในขณะตนไม่อยู่ 

2) ทางเทศบาลและโรงพยาบาลเกาะพะงันจะท าการฝึกอบรมแนวทางการปฏิบัติ งาน
เพื่อให้ความรู้และแนวทางในการดุแลตัวเองและผู้ป่วยเบื้องต้น และยังรวมไปถึงการใช้เครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีถูกต้อง 
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3) เทศบาลต าบนบ้านใต้ไ ด้ท าการจัดซื้อชุดอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ 
โรงพยาบาลและหน่วยงานเอกชนรวมถึงชมรมการท่องเท่ียวเกาะพะงันร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการ
แพทย์อีกทาง 

4) การดูแลและท าความสะอาดห้องพักในส่วนของพนักงานเทศบาลจะมีเจ้าหน้าท่ีของ
โรงพยาบาลคอยตรวจตราว่าได้มาตรฐานหรือไม่ คอยสอนวิธีการท าความสะอาดและใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ถูกวิธี 

5) ในการติดต่อส่ือสารของท้ังสององค์ควรควรมีการติดต่อส่งข้อมูลระหว่างกันโดยผ่าน
ระบบการจัดการของแต่ล่ะหน่วยงาน และแต่ล่ะหน่วยงานจัดการส่ือสารตามระบบงานของตัวเอง
เพื่อให้เกิดการท างานท่ีง่ายไม่ยุ่งยาก และการส่งข้อมูลเบื้องต้นทางออนไลน์เพื่อเพิ่มการท างานท่ีเร็ว
ขึ้นและการส่งข้อมูลผู้ป่วยท่ีรวดเร็ว 

6) มีการจัดพนักงานท่ีมีความเช่ียวชาญทางภาษามาช่วยอธิบายและส่ือสารกับชาวต่างชาติ 
และจัดท าคู่มือกฎกติกาของการกักตัวเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 
ในการประชุมคร้ังที่ 3 สรุปผลการแก้ปัญหา 
1) ขอให้เจ้าหน้าท่ีของท้ังสองหน่วยงานท างานตามรูปแบบของหน่วยงานท่ีก าหนดขึ้นอย่าง

เคร่งครัด เพื่อท าหน้าท่ีท่ีตนรับผิดชอบให้ครบถ้วนท่ีสุด หากใครไม่สามารถมาท าหน้าท่ีได้ก็ต้องหาคน
อื่นมาแทนในขณะตนไม่อยู่ 

2) ทางเทศบาลและโรงพยาบาลเกาะพะงันจะท าการฝึกอบรมแนวทางการปฏิบัติ งาน
เพื่อให้ความรู้และแนวทางในการดุแลตัวเองและผู้ป่วยเบื้องต้น และยังรวมไปถึงการใช้เครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีถูกต้อง 

3) เทศบาลต าบนบ้านใต้ไ ด้ท าการจัดซื้อชุดอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ 
โรงพยาบาลและหน่วยงานเอกชนรวมถึงชมรมการท่องเท่ียวเกาะพะงันร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการ
แพทย์อีกทาง 

4) การดูแลและท าความสะอาดห้องพักในส่วนของพนักงานเทศบาลจะมีเจ้าหน้าท่ีของ
โรงพยาบาลคอยตรวจตราว่าได้มาตรฐานหรือไม่ คอยสอนวิธีการท าความสะอาดและใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ถูกวิธี 

5) ในการติดต่อส่ือสารของท้ังสององค์ควรควรมีการติดต่อส่งข้อมูลระหว่างกันโดยผ่าน
ระบบการจัดการของแต่ล่ะหน่วยงาน และแต่ล่ะหน่วยงานจัดการส่ือสารตามระบบงานของตัวเอง
เพื่อให้เกิดการท างานท่ีง่ายไม่ยุ่งยาก และการส่งข้อมูลเบื้องต้นทางออนไลน์เพื่อเพิ่มการท างานท่ีเร็ว
ขึ้นและการส่งข้อมูลผู้ป่วยท่ีรวดเร็ว 
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6) มีการจัดพนักงานท่ีมีความเช่ียวชาญทางภาษามาช่วยอธิบายและส่ือสารกับชาวต่างชาติ 
และจัดท าคู่มือกฎกติกาของการกักตัวเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 
สรุปผลการศึกษา 

 
การปฏิบัติงานใน 6 ข้อ หลังจากปรับน าข้อเสนอแนะของผู้ร่วมงานมาใช้งานมีความก้าวหน้า

และมีระบบการท างานท่ีรวดเร็วขึ้นมาก เช่น การท างานในหน้าท่ีของตนอย่างเคร่งครัด การฝึกอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในการท างานและการอบรมการใช้เครื่องมือท่ีถูกต้อง ท าให้พนักงานมี
ขวัญก าลังใจท่ีดีข้ึนและกล้าท่ีจะปฏิบัติงาน ทางเทศบาลและโรงพยาบาลได้จัดหาอุปกรณ์การแพทย์
มาเพิ่มเพื่อการท างานท่ีมีความปลอดภัยต่อพนักงานมากขึ้น ท าให้ผู้ท่ีใช้บริการมีความมั่นใจใน
ศักยภาพของการท างาน เช่น มีเครื่องมือแพทย์ท่ีดีทันสมัย การดูแลความสะอาดมีมาตรฐานท่ีดี การ
ติดต่อส่ือสารระหว่างองค์กรมีระบบการจัดการท่ีดีขึ้น ท าให้การท างานรวดเร็วและทันใจ และเกาะพะ
งันก็มีนักท่องเท่ียวเข้ามาท าการกักตัวอยู่ด้วยแล้วจึงต้องมีพนักงานในการส่ือสารอธิบายการท างาน
และกฎเกณฑ์ต่างๆให้เข้าใจด้วย และการท าสมุดแนะน าเป็นภาษาอังกฤษและไทยก็สามารถช่วยให้
ความเข้าใจในการปฏิบัติตนท่ีดีได้อีกด้วย 
  ข้อคิดเห็นในการน ากระบวนการการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางที่มี
ประโยชน์ใน การท างาน 
 การเตรียมการ ทรัพยากร และปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
  ปัจจัยต่อความส าเร็จ 
  1) เทศบาลต าบลบ้านใต้และโรงพยาบาลเกาะพะงัน มีเป้าหมายและมีความประสงค์ท่ี
จะพัฒนาศักยภาพการท างานเพื่อบริการประชาชนในเขตต าบลบ้านใต้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  2) เทศบาลต าบลบ้านใต้และโรงพยาบาลเกาะพะงันให้การสนับสนุนในการท ากิจกรรม
และปรับปรุงการท างานจากข้อเสนอแนะของกลุ่ม 
  3) ได้รับการสนับสนุนจากประชาชน เอกชน และองค์กรอิสระในการช่วยอุดหนุน
อุปกรณ์ท่ีขาดแคลนและความช่วยเหลืออื่นๆอีกมากมาย 
  4) สมาชิกในกลุ่มให้ความร่วมมือในการ คิด ค้น วิเคราะห์ เสนอแนะ และวิธีการ
ร่วมมือ และหาแนวทางเพื่อแก้ปัญหา อย่างจริงจังและตรงไปตรงมา 
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 ปัจจัยแห่งความล้มเหลว 
  1) ในการท างานร่วมกันขององค์กรหากไม่มีการบริหารจัดการท่ีดี ก็สามารถท่ีจะท าให้
การท างานนั้นล้มเหลวได้โดยง่าย เช่น การละเว้นหน้าท่ี การติดต่อส่ือสารท่ีผิดพลาด และการไม่
เสียสละ 
  2) การขาดความรู้ความช านาญในการท างานท่ีจากน าไปส่งความผิดพลาดได้โดยง่าย 
 ประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคล ทีมและองค์กร 
 ในข้อเสนอแนะเหล่านี้ สมาชิกในกลุ่มสามารถน าแนวคิดนี้ไปใช้แก้ปัญหาเพื่อให้ เกิด
ประโยชน์ต่อหน่วยงานได้เป็นอย่างดี เพื่อให้การท างานนั้นราบรื่นและมีคุณภาพ 
 บทเรียนและข้อพึงระวังในการด าเนินโครงการ 
  1) การคัดเลือกสมาชิกกลุ่มต้องมาจากผู้ปฏิบัติงานจริง โดยสามารถวิเคราะห์ปัญหา
ของงานได้ เพื่อได้รับข้อมูลจากความเป็นจริง 
  2) ไม่ควรท าโครงการและการวิเคราะห์งานโดยมีอคติหรือการท างานโดยท าตาม
ความรู้สึกนึกคิดของตัวเองโดยเอาแนวคิดความคิดตัวเองเป็นใหญ่ 
   3) ในการแก้ปัญหาต่างๆท่ีจะแก้ไข ทางกลุ่มต้องมองถึงลักษณะของพื้นท่ีและบริบท
ของลักษณะงานและต้องประเมินผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดท าโครงการขององค์กร 
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6) มีการจัดพนักงานท่ีมีความเช่ียวชาญทางภาษามาช่วยอธิบายและส่ือสารกับชาวต่างชาติ 
และจัดท าคู่มือกฎกติกาของการกักตัวเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 
สรุปผลการศึกษา 

 
การปฏิบัติงานใน 6 ข้อ หลังจากปรับน าข้อเสนอแนะของผู้ร่วมงานมาใช้งานมีความก้าวหน้า
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  4) สมาชิกในกลุ่มให้ความร่วมมือในการ คิด ค้น วิเคราะห์ เสนอแนะ และวิธีการ
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การศึกษาเข้าถงึการได้รบัวัคซีนโควิด-19 ของประชาชน 

ในต าบลจันดี อ าเภอฉวาง จังหวดันครศรีธรรมราช 
 

ศศิมา มิศกาชีพ * 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาเรื่อง การศึกษาการเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิค-19 ของประชาชนในต าบลจันดี 
อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19 
ของประชาชนในต าบลจันดี อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 2) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
การเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19 ของประชาชนในต าบลจันดี อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
3) เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค และความต้องการได้รับวัคซีนโควิด-19 ของประชาชน ใน
ต าบลจันดี อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราชการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน 
(Mixed Method) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างประชาชนท่ีมี
อายุ 18 ปีขึ้นไป ในต าบลจันดี อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 390 คน และใช้แบบ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจ านวน 5 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่ (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และใช้สถิติทดสอบ t – test, F – test (Anova) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression)  

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด 19 ร้อยละ 54.62 และยังไม่
เข้าถึงการได้รับการฉีดวัคซีนร้อยละ 45.48 โดยกลุ่มตัวอย่างมีความต้องการในการรับวัคซีนโควิด-19 
ร้อยละ 87.69 และมีความพร้อมในการับวันซีนโควิด-19 ร้อยละ 86.62 และมีระดับการเข้าถึง
การได้รับวัคซีนโควิด-19 โดยรวมอยู่ในระดับสูง (�̅�𝑥 = 2.57, S.D.=0.58) ซึ่งผลการเปรียบเทียบ
การเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19 ทีมีลักษณะทางสังคมประชากรท่ีแตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ท่ีมีระดับการศึกษาและอาชีพท่ีแตกต่าง กันมีการเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19 ในระดับท่ีแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และผลการทดสอบปัจจัยท่ีมีมีความสัมพันธ์ต่อการเข้าถึง
การได้รับวัคซีนโควิด-19 พบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติ  ความเช่ือส่วนบุคคล ปัจจัยการรับรู้ข่าวสาร 
แนวทาง นโยบายการให้บริการฉีดวัคซีน ปัจจัยด้านการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด-19 และการรับรู้
                                                             
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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Deviation) และใช้สถิติทดสอบ t – test, F – test (Anova) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression)  

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด 19 ร้อยละ 54.62 และยังไม่
เข้าถึงการได้รับการฉีดวัคซีนร้อยละ 45.48 โดยกลุ่มตัวอย่างมีความต้องการในการรับวัคซีนโควิด-19 
ร้อยละ 87.69 และมีความพร้อมในการับวันซีนโควิด-19 ร้อยละ 86.62 และมีระดับการเข้าถึง
การได้รับวัคซีนโควิด-19 โดยรวมอยู่ในระดับสูง (�̅�𝑥 = 2.57, S.D.=0.58) ซึ่งผลการเปรียบเทียบ
การเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19 ทีมีลักษณะทางสังคมประชากรท่ีแตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ท่ีมีระดับการศึกษาและอาชีพท่ีแตกต่าง กันมีการเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19 ในระดับท่ีแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และผลการทดสอบปัจจัยท่ีมีมีความสัมพันธ์ต่อการเข้าถึง
การได้รับวัคซีนโควิด-19 พบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติ  ความเช่ือส่วนบุคคล ปัจจัยการรับรู้ข่าวสาร 
แนวทาง นโยบายการให้บริการฉีดวัคซีน ปัจจัยด้านการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด-19 และการรับรู้
                                                             
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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การศึกษาเข้าถงึการได้รบัวัคซีนโควิด-19 ของประชาชน 

ในต าบลจันดี อ าเภอฉวาง จังหวดันครศรีธรรมราช 
 

ศศิมา มิศกาชีพ * 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาเรื่อง การศึกษาการเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิค-19 ของประชาชนในต าบลจันดี 
อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19 
ของประชาชนในต าบลจันดี อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 2) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
การเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19 ของประชาชนในต าบลจันดี อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
3) เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค และความต้องการได้รับวัคซีนโควิด-19 ของประชาชน ใน
ต าบลจันดี อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราชการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน 
(Mixed Method) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างประชาชนท่ีมี
อายุ 18 ปีข้ึนไป ในต าบลจันดี อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 390 คน และใช้แบบ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจ านวน 5 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่ (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และใช้สถิติทดสอบ t – test, F – test (Anova) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression)  

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด 19 ร้อยละ 54.62 และยังไม่
เข้าถึงการได้รับการฉีดวัคซีนร้อยละ 45.48 โดยกลุ่มตัวอย่างมีความต้องการในการรับวัคซีนโควิด-19 
ร้อยละ 87.69 และมีความพร้อมในการับวันซีนโควิด-19 ร้อยละ 86.62 และมีระดับการเข้าถึง
การได้รับวัคซีนโควิด-19 โดยรวมอยู่ในระดับสูง (�̅�𝑥 = 2.57, S.D.=0.58) ซึ่งผลการเปรียบเทียบ
การเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19 ทีมีลักษณะทางสังคมประชากรท่ีแตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ท่ีมีระดับการศึกษาและอาชีพท่ีแตกต่าง กันมีการเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19 ในระดับท่ีแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และผลการทดสอบปัจจัยท่ีมีมีความสัมพันธ์ต่อการเข้าถึง
การได้รับวัคซีนโควิด-19 พบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติ  ความเช่ือส่วนบุคคล ปัจจัยการรับรู้ข่าวสาร 
แนวทาง นโยบายการให้บริการฉีดวัคซีน ปัจจัยด้านการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด-19 และการรับรู้
                                                             
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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การศึกษาเรื่อง การศึกษาการเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิค-19 ของประชาชนในต าบลจันดี 
อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19 
ของประชาชนในต าบลจันดี อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 2) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
การเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19 ของประชาชนในต าบลจันดี อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
3) เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค และความต้องการได้รับวัคซีนโควิด-19 ของประชาชน ใน
ต าบลจันดี อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราชการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน 
(Mixed Method) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างประชาชนท่ีมี
อายุ 18 ปีข้ึนไป ในต าบลจันดี อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 390 คน และใช้แบบ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจ านวน 5 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่ (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และใช้สถิติทดสอบ t – test, F – test (Anova) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression)  

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด 19 ร้อยละ 54.62 และยังไม่
เข้าถึงการได้รับการฉีดวัคซีนร้อยละ 45.48 โดยกลุ่มตัวอย่างมีความต้องการในการรับวัคซีนโควิด-19 
ร้อยละ 87.69 และมีความพร้อมในการับวันซีนโควิด-19 ร้อยละ 86.62 และมีระดับการเข้าถึง
การได้รับวัคซีนโควิด-19 โดยรวมอยู่ในระดับสูง (�̅�𝑥 = 2.57, S.D.=0.58) ซึ่งผลการเปรียบเทียบ
การเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19 ทีมีลักษณะทางสังคมประชากรท่ีแตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ท่ีมีระดับการศึกษาและอาชีพท่ีแตกต่าง กันมีการเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19 ในระดับท่ีแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และผลการทดสอบปัจจัยท่ีมีมีความสัมพันธ์ต่อการเข้าถึง
การได้รับวัคซีนโควิด-19 พบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติ  ความเช่ือส่วนบุคคล ปัจจัยการรับรู้ข่าวสาร 
แนวทาง นโยบายการให้บริการฉีดวัคซีน ปัจจัยด้านการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด-19 และการรับรู้
                                                             
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 



516516 
 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 มีความสัมพันธ์ต่อการเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และใช้เป็นตัวท านายการเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19 ของประชาชนต าบล
จันดี อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร้อยละ 55.70 

การศึกษาครั้งนี้ได้ค้นพบประเด็นสภาพปัญหา อุปสรรคในการเข้าถึงการรับวัคซีนโควิด-19 
ของประชาชน และน ามาสู่การวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขสภาพปัญหา โดยค้นพบสภาพ
ปัญหา ได้แก่ การบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ขาดประสิทธิภาพไม่สามารถจัดหาวัคซีนได้เพียงพอ
และท่ัวถึง และรวดเร็วพอตามระยะเวลาท่ีก าหนด ส าหรับการฉีดให้แก่ประชาชน และการจัดหา
วัคซีนท่ีไม่มีคุณภาพพอส่งผลให้ประชาชนมีความวิตกกังวล และความกลัวในการเข้ารับการฉีดวัคซีน 
มีการส่ือสารประชาสัมพันธ์ท่ีไม่ชัดเจน ขาดการสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชน 
มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคโควิด -19 และการรับวัคซีนโควิด-19 และมีขั้นตอนใน
การเข้ารับการฉีดวัคซีนหลายขั้นตอน ประชาชนบางกลุ่มขาดโอกาสในการเข้ารับการฉีดวัคซีน 
เนื่องจากการลงทะเบียน เพื่อขอรับวัคซีนค่อนข้างล าบาก ไม่มีความสะดวก มีความซ้ าซ้อน ท าให้
ประชาชนมีความล าบากในการเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19  

ข้อเสนอแนะ ภาครัฐควรมีการพัฒนาและด าเนินโยบายเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าวัคซีน
มีเพียงพอต่อประชาชนและเป็นวัคซีนท่ีมีการยอมรับ มีคุณภาพ มีความปลอดภัย ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้ ควรเพิ่มการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแนวทางนโยบาย การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกัน
โรคแก่ประชาชน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชน เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการเข้า
รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 และการก าหนดขั้นตอนการเข้าถึงการได้รับวัคซีนท่ีลดขั้นตอนลงเพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงการได้รับวัคซีนท่ีง่ายมากขึ้น 

 
ค าส าคัญ: การเข้าถึงการได้รับวัคซีน วัคซีนโควิด-19 ประชาชนต าบลจันดี 

 
ABSTRACT 

 
The study on accessibility to the COVID-19 vaccination of people in Chandee 

subdistrict, Chawang district, Nakhon Si Thammarat Province. ( July to October 2021) .  
The purposes of this study were; 1) to study about accessibility to COVID-19 vaccination 
of people in Chandee subdistrict, Chawang district, Nakhon Si Thammarat Province 
2)  to study on influencing factors of them. 3) .  to analyze the problem’s condition, 
threat and need for the COVID-19 vaccination of them. This research was a Mixed 
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Method that use the quessionaires for 18 years and older sample’s data in Chandee 
Subdistrict, Chawang District, Nakhon Si Thammarat Province, which 390 cases and the 
sample group’s quessionaires, which 5 cases. The data was analyzed by using 
descriptive statistic, for example; frequency, percentage, standard deviation, mean. 
The variable relationships were also tested by using T-test, F-test, One-way ANOVA and 
multiple regression analysis. 

According to this study, the percentage of people that accessed to the COVID-
19 vaccination was 54.62% and not accessed was 45.48%. The sample group who 
wanted to the COVID-19 vaccination were 87.69% and 86.62% were ready to receive 
the vaccine and had a level of accessibility to vaccination against COVID-19, overall, 
it’s at a high level (�̅�𝑥 = 2.57, S.D. = 0.58) .  The results of accessibility to vaccination 
against COVID-19 comparison, different social characteristics were found that the 
sample group who was different educational and occupational levels had access to 
COVID-19 vaccination at statistically significant at the 0.05 level. The test result of 
factors that related to access to COVID-19 vaccination was found that attitude factor, 
personal beliefs, news recognition, policy for providing service of vaccination, 
information perception about COVID-19 and their vaccination were related to 
accessibility of COVID-19 vaccination at statistically significant at 0.05 level and used 
as a predictor of people’s access to COVID-19 vaccination at Chandee subdistrict, 
Chawang district, Nakhon Si Thammarat province will be 55.70%. 

This study was found the problem condition, threat of access to COVID-19 
vaccination in people and leads to analyzed as a guideline for solving the problem 
conditions. The problem condition, such as inefficiency of vaccine management; not 
enough, not thorough and not fast enough for the specified time. For example, 
inefficiency of vaccine management resulting in anxiety and fear the vaccination. 

Unclear communication made people lack of understanding for information of 
COVID-19. Some groups of people lack of opportunity for vaccination because 
registration for vaccination was quite difficult, inconvenient, complicated. 

Suggestion; The government should be develop and implement policies to 
ensure that vaccines are sufficient for the people, accepted vaccine, safety, 
approachable and increase the guideline’s information or policy, health promotion 
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ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 มีความสัมพันธ์ต่อการเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และใช้เป็นตัวท านายการเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19 ของประชาชนต าบล
จันดี อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร้อยละ 55.70 

การศึกษาครั้งนี้ได้ค้นพบประเด็นสภาพปัญหา อุปสรรคในการเข้าถึงการรับวัคซีนโควิด-19 
ของประชาชน และน ามาสู่การวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขสภาพปัญหา โดยค้นพบสภาพ
ปัญหา ได้แก่ การบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ขาดประสิทธิภาพไม่สามารถจัดหาวัคซีนได้เพียงพอ
และท่ัวถึง และรวดเร็วพอตามระยะเวลาท่ีก าหนด ส าหรับการฉีดให้แก่ประชาชน และการจัดหา
วัคซีนท่ีไม่มีคุณภาพพอส่งผลให้ประชาชนมีความวิตกกังวล และความกลัวในการเข้ารับการฉีดวัคซีน 
มีการส่ือสารประชาสัมพันธ์ท่ีไม่ชัดเจน ขาดการสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชน 
มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคโควิด -19 และการรับวัคซีนโควิด-19 และมีขั้นตอนใน
การเข้ารับการฉีดวัคซีนหลายขั้นตอน ประชาชนบางกลุ่มขาดโอกาสในการเข้ารับการฉีดวัคซีน 
เนื่องจากการลงทะเบียน เพื่อขอรับวัคซีนค่อนข้างล าบาก ไม่มีความสะดวก มีความซ้ าซ้อน ท าให้
ประชาชนมีความล าบากในการเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19  

ข้อเสนอแนะ ภาครัฐควรมีการพัฒนาและด าเนินโยบายเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าวัคซีน
มีเพียงพอต่อประชาชนและเป็นวัคซีนท่ีมีการยอมรับ มีคุณภาพ มีความปลอดภัย ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้ ควรเพิ่มการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแนวทางนโยบาย การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกัน
โรคแก่ประชาชน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชน เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการเข้า
รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 และการก าหนดขั้นตอนการเข้าถึงการได้รับวัคซีนท่ีลดขั้นตอนลงเพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงการได้รับวัคซีนท่ีง่ายมากขึ้น 

 
ค าส าคัญ: การเข้าถึงการได้รับวัคซีน วัคซีนโควิด-19 ประชาชนต าบลจันดี 

 
ABSTRACT 

 
The study on accessibility to the COVID-19 vaccination of people in Chandee 

subdistrict, Chawang district, Nakhon Si Thammarat Province. ( July to October 2021) .  
The purposes of this study were; 1) to study about accessibility to COVID-19 vaccination 
of people in Chandee subdistrict, Chawang district, Nakhon Si Thammarat Province 
2)  to study on influencing factors of them. 3) .  to analyze the problem’s condition, 
threat and need for the COVID-19 vaccination of them. This research was a Mixed 
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Method that use the quessionaires for 18 years and older sample’s data in Chandee 
Subdistrict, Chawang District, Nakhon Si Thammarat Province, which 390 cases and the 
sample group’s quessionaires, which 5 cases. The data was analyzed by using 
descriptive statistic, for example; frequency, percentage, standard deviation, mean. 
The variable relationships were also tested by using T-test, F-test, One-way ANOVA and 
multiple regression analysis. 

According to this study, the percentage of people that accessed to the COVID-
19 vaccination was 54.62% and not accessed was 45.48%. The sample group who 
wanted to the COVID-19 vaccination were 87.69% and 86.62% were ready to receive 
the vaccine and had a level of accessibility to vaccination against COVID-19, overall, 
it’s at a high level (�̅�𝑥 = 2.57, S.D. = 0.58) .  The results of accessibility to vaccination 
against COVID-19 comparison, different social characteristics were found that the 
sample group who was different educational and occupational levels had access to 
COVID-19 vaccination at statistically significant at the 0.05 level. The test result of 
factors that related to access to COVID-19 vaccination was found that attitude factor, 
personal beliefs, news recognition, policy for providing service of vaccination, 
information perception about COVID-19 and their vaccination were related to 
accessibility of COVID-19 vaccination at statistically significant at 0.05 level and used 
as a predictor of people’s access to COVID-19 vaccination at Chandee subdistrict, 
Chawang district, Nakhon Si Thammarat province will be 55.70%. 

This study was found the problem condition, threat of access to COVID-19 
vaccination in people and leads to analyzed as a guideline for solving the problem 
conditions. The problem condition, such as inefficiency of vaccine management; not 
enough, not thorough and not fast enough for the specified time. For example, 
inefficiency of vaccine management resulting in anxiety and fear the vaccination. 

Unclear communication made people lack of understanding for information of 
COVID-19. Some groups of people lack of opportunity for vaccination because 
registration for vaccination was quite difficult, inconvenient, complicated. 

Suggestion; The government should be develop and implement policies to 
ensure that vaccines are sufficient for the people, accepted vaccine, safety, 
approachable and increase the guideline’s information or policy, health promotion 
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and prevent disease for people, enhance knowledge, to ensure for vaccination and 
determining procedures for easy to access the vaccination. 
 
Keywords: Accessibility to vaccination, COVID-19 vaccine, People in Chandee 
subdistrict 
 

  

519 
 

 

บทน า 
 

จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2019 
ที่ผ่านมา ถือเป็นการระบาดท่ีเกิดขึ้นท่ัวโลก ส่งผลให้ท่ัวโลกเริ่มต่ืนตระหนกต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น
อย่างมาก โดยเมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2563 องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: 
WHO) ได้ออกแถลงการณ์ยกระดับให้โรคโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคระบาด
ครั้งใหญ่ของโลก (Pandemic) อย่างเป็นทางการ หลังจากมีผู้เสียชีวิต 4,291 ราย (องค์การอนามัย
โลก, 2563) ซึ่งการระบาดของโรคติดเช้ือชนิดนี้ ได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับทางร่างกายของประชาชน
ท่ัวท้ังโลก อีกท้ังยังส่งผลกระทบกับทางเศรษฐกิจและสังคม ไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐ ภาคเอกชนหรือ
ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม เกิดการเลิกจ้างงานโดยถ้วนหน้า มีการปิดตัวของธุรกิจท้ังเล็กและ
ใหญ่มากมาย  

โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวนั้น ส่งผลให้ประเทศไทยประสบกับสถานการณ์      
การระบาด ต้ังแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นมา ซึ่งสถานการณ์การระบาดดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อ
ประเทศไทยอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบด้านการจ้างงานท่ีส่งผลให้มีอัตราการว่างงาน      
ท่ีเพิ่มขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจไม่มีการจ้างงานจึงลดลง ผลกระทบด้านการท่องเท่ียวและการบิน 
ผลกระทบด้านการส่งออก ผลกระทบด้านการศึกษา และผลกระทบด้านสุขภาพ (รวม 5 ผลกระทบ
โควิด-19 ในปี 2020, ธันวาคม 2563) ซึ่งจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ 
ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุข ปัญหาด้านเศรษฐกิจ  ปัญหาด้านสุขภาพจิต และ
ปัญหาทางสังคมเป็นอีกหนึ่งปัญหาส าคัญท่ีเริ่มพบมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทางสังคม ไม่ว่า
จะเป็นเด็ก ผู้หญิง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ คนเร่ร่อน คนไร้บ้าน หรือแม้กระท่ังผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ล้วนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ หลายหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนมีมาตรการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้ปัญหาทวีความรุนแรงมากขึ้น (สุฑาทิพย์ ค าเท่ียง, 2563) 

จากการประเมินสถานการระบาดของโรคโควิด-19 ยังพบว่าการระบาดอาจยืดเวลาออกไปถึง
ปลายปี 2564 หรืออาจถึงกลางปี 2565 ท าให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องออกมาตรการต่าง ๆ ออกมา
เพื่อให้สามารถประคองกิจการของประเทศไทยให้สามารถด าเนินการต่อได้ เพื่อลดผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการยุติการระบาดจะจบลงนั้น ส่ิงส าคัญท่ีจะสามมาถรช่วยได้ คือ วัคซีน
ส าหรับการสร้างภูมิคุ้มกันโรค โดยการจะให้สามารถยุติลงได้ประชาชนจะต้องได้รับการฉีดวัคซีน
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้มากพอในประชากร โดยวิธีท่ีดีท่ีสุดคือการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่โดยการท่ีประชาชน
ต้องเข้าถึงวัควีนให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 30 ของประชากร (ไทยควรด าเนินนโยบาย, 2563) ดังนั้น
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and prevent disease for people, enhance knowledge, to ensure for vaccination and 
determining procedures for easy to access the vaccination. 
 
Keywords: Accessibility to vaccination, COVID-19 vaccine, People in Chandee 
subdistrict 
 

  

519 
 

 

บทน า 
 

จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2019 
ที่ผ่านมา ถือเป็นการระบาดท่ีเกิดขึ้นท่ัวโลก ส่งผลให้ท่ัวโลกเริ่มต่ืนตระหนกต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น
อย่างมาก โดยเมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2563 องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: 
WHO) ได้ออกแถลงการณ์ยกระดับให้โรคโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคระบาด
ครั้งใหญ่ของโลก (Pandemic) อย่างเป็นทางการ หลังจากมีผู้เสียชีวิต 4,291 ราย (องค์การอนามัย
โลก, 2563) ซึ่งการระบาดของโรคติดเช้ือชนิดนี้ ได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับทางร่างกายของประชาชน
ท่ัวท้ังโลก อีกท้ังยังส่งผลกระทบกับทางเศรษฐกิจและสังคม ไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐ ภาคเอกชนหรือ
ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม เกิดการเลิกจ้างงานโดยถ้วนหน้า มีการปิดตัวของธุรกิจท้ังเล็กและ
ใหญ่มากมาย  

โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวนั้น ส่งผลให้ประเทศไทยประสบกับสถานการณ์      
การระบาด ต้ังแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นมา ซึ่งสถานการณ์การระบาดดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อ
ประเทศไทยอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบด้านการจ้างงานท่ีส่งผลให้มีอัตราการว่างงาน      
ท่ีเพิ่มขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจไม่มีการจ้างงานจึงลดลง ผลกระทบด้านการท่องเท่ียวและการบิน 
ผลกระทบด้านการส่งออก ผลกระทบด้านการศึกษา และผลกระทบด้านสุขภาพ (รวม 5 ผลกระทบ
โควิด-19 ในปี 2020, ธันวาคม 2563) ซึ่งจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ 
ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุข ปัญหาด้านเศรษฐกิจ  ปัญหาด้านสุขภาพจิต และ
ปัญหาทางสังคมเป็นอีกหนึ่งปัญหาส าคัญท่ีเริ่มพบมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทางสังคม ไม่ว่า
จะเป็นเด็ก ผู้หญิง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ คนเร่ร่อน คนไร้บ้าน หรือแม้กระท่ังผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ล้วนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ หลายหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนมีมาตรการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้ปัญหาทวีความรุนแรงมากขึ้น (สุฑาทิพย์ ค าเท่ียง, 2563) 

จากการประเมินสถานการระบาดของโรคโควิด-19 ยังพบว่าการระบาดอาจยืดเวลาออกไปถึง
ปลายปี 2564 หรืออาจถึงกลางปี 2565 ท าให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องออกมาตรการต่าง ๆ ออกมา
เพื่อให้สามารถประคองกิจการของประเทศไทยให้สามารถด าเนินการต่อได้ เพื่อลดผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการยุติการระบาดจะจบลงนั้น ส่ิงส าคัญท่ีจะสามมาถรช่วยได้ คือ วัคซีน
ส าหรับการสร้างภูมิคุ้มกันโรค โดยการจะให้สามารถยุติลงได้ประชาชนจะต้องได้รับการฉีดวัคซีน
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้มากพอในประชากร โดยวิธีท่ีดีท่ีสุดคือการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่โดยการท่ีประชาชน
ต้องเข้าถึงวัควีนให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 30 ของประชากร (ไทยควรด าเนินนโยบาย, 2563) ดังนั้น
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การระบาดของโรคโควิด-19 มีวัคซีนเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญในการช่วยลดความรุนแรงจากการติดเช้ือ 
ซึ่งหากประชาชนส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จะลดความเสียหายและผลกระทบท่ี
รุนแรงได้ เช่น ลดการแพร่กระจ่ายของเช้ือโรคโควิด-19 ลดความรุนแรงของโรค ลดการครองเตียงใน
โรงพยาบาล ลดอัตราการเสียชีวิต โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เป็นวิธีท่ีแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุด 
เนื่องจากสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคและอาจยุติวิกฤติการณ์ท่ีเกิดขึ้นเข้าสู่ภาวะปกติได้ 
(ยง ภู่วรวรรณ, 2564ก) 

ประเทศไทยได้มีการด าเนินการจัดการกับวัคซีนเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19   
โดยการจัดซื้อจัดหาวัคซีน เพื่อจัดสรรกระจายวัคซีนไปในพื้นท่ีจังหวัดต่าง ๆ ท่ัวประเทศ ซึ่งการกระจาย
วัคซีนประสบกับปัญหาหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการขาดประสิทธิภาพ ขาดความน่าเช่ือถือ
ของวัคซีน คุณภาพและปริมาณของวัคซีนไม่เพียงพอเพื่อให้บริการฉีดให้ครอบคลุมประชากรท่ัวประเทศ 
วัคซีนไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน (วิวัฒน์ชัย อัตถากร, 2564) และเกิดความสับสนใน
การส่ือสารระหว่างหน่วยงานในเรื่องประมาณการจ านวนวัคซีนท่ีแต่ละหน่วยงานฉีดวัคซีนจะได้รับ
การจัดสรร จนท าให้ต้องเล่ือนการฉีดวัคซีนออกไปกระทบกับผู้สมควรได้รับวัคซีนล าดับแรก ๆ จ านวน
การฉีดต่ ากว่าท่ีวางแผนไว้มากจนเกิดความเส่ียงสูงท่ีจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการฉีดวัคซีนได้ 
100 ล้านโดสก่อนส้ินปี 2564 และยังมีปัญหาการกระจายวัคซีนท่ีบิดเบือนไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ ซึ่งส่วนส าคัญน่าจะเป็นผลจากการตัดสินใจทางการเมืองท่ีค านึงถึงเป้าหมายอ่ืน
มากกว่ายุทธศาสตร์ท่ีวางไว้ (วิโรจน์ ณ ระนอง, สมชัย จิตสุชน, สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย์ และต่อพงศ์ 
อัศวิษณุ, 2564) ปัจจัยเหล่านี้น่าจะส่งผลกระทบในด้านลบทั้งต่อการควบคุมการระบาด การลด
ความสูญเสียชีวิตของประชาชนและการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับมาโดยเร็วเพื่อทันต่อการควบคุม
การระบาดของโรคได้ (วิวัฒน์ชัย อัตถากร, 2564)   

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิ จัยในฐานะเป็นประชาชนในต าบลจันดี อ าเภอฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช จึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาเรื่อง การศึกษาการเข้าถึงการได้วัคซีนโควิด-19 
ของประชาชน ในเขตพื้นท่ีต าบลจันดี อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อวิเคราะห์ถึง สภาพ
ปัญหาและความต้องการในการได้รับวัคซีนโควิด-19 และเพื่อน าไปเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
แนวทางการให้วัคซีนโควิด-19 ต่อไป  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1)   เพื่อศึกษาการเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19 ของประชาชน ในต าบลจันดี อ าเภอฉวาง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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2)   เพื่อศึกษาปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด -19 ของประชาชน ใน
ต าบลจันดี อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3)   เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค และความต้องการได้รับวัคซีนโควิด-19 ของ
ประชาชนในต าบลจันดี อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 

วิธีการศึกษา 
 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยท่ีคาดว่าจะ
มีผลต่อการเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19 ของประชาชนในต าบลจันดี อ าเภอฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยก าหนดตัวแปรการศึกษาซึ่งประกอบไปด้วย 

ตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยน า ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และทัศนคติ 
ความเช่ือในการใช้บริการ ปัจจัยสนับสนุน ประกอบไปด้วย รายได้ ภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคประจ าตัว 
สิทธิในการรับการรักษา และระยะทางจากท่ีอยู่ท่ีอาศัยถึงสถานบริการ ปัจจัยการรับรู้ ประกอบด้วย 
การรับรู้ข่าวสาร แนวทาง นโยบายการให้บริการฉีดวัคซีน การรับรู้ข้อมูลเก่ียวกับโรคโควิด -19 และ
การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19  

ตัวแปรตาม คือ การเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19 ประกอบด้วย ความเพียงพอของบริการท่ี
มีอยู่ การเข้าถึงแหล่งบริการได้อย่างสะดวก ความสะดวกและส่ิงอ านวยสะดวกของแหล่งบริการ 
ความสามารถในการท่ีจะเสียค่าใช้จ่ายส าหรับบริการ และการยอมรับคุณภาพของบริการ  

สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ดังภาพท่ี 1 
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การระบาดของโรคโควิด-19 มีวัคซีนเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญในการช่วยลดความรุนแรงจากการติดเช้ือ 
ซึ่งหากประชาชนส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จะลดความเสียหายและผลกระทบท่ี
รุนแรงได้ เช่น ลดการแพร่กระจ่ายของเช้ือโรคโควิด-19 ลดความรุนแรงของโรค ลดการครองเตียงใน
โรงพยาบาล ลดอัตราการเสียชีวิต โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เป็นวิธีท่ีแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุด 
เนื่องจากสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคและอาจยุติวิกฤติการณ์ท่ีเกิดข้ึนเข้าสู่ภาวะปกติได้ 
(ยง ภู่วรวรรณ, 2564ก) 

ประเทศไทยได้มีการด าเนินการจัดการกับวัคซีนเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19   
โดยการจัดซื้อจัดหาวัคซีน เพื่อจัดสรรกระจายวัคซีนไปในพื้นท่ีจังหวัดต่าง ๆ ท่ัวประเทศ ซึ่งการกระจาย
วัคซีนประสบกับปัญหาหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการขาดประสิทธิภาพ ขาดความน่าเช่ือถือ
ของวัคซีน คุณภาพและปริมาณของวัคซีนไม่เพียงพอเพื่อให้บริการฉีดให้ครอบคลุมประชากรท่ัวประเทศ 
วัคซีนไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน (วิวัฒน์ชัย อัตถากร, 2564) และเกิดความสับสนใน
การส่ือสารระหว่างหน่วยงานในเรื่องประมาณการจ านวนวัคซีนท่ีแต่ละหน่วยงานฉีดวัคซีนจะได้รับ
การจัดสรร จนท าให้ต้องเล่ือนการฉีดวัคซีนออกไปกระทบกับผู้สมควรได้รับวัคซีนล าดับแรก ๆ จ านวน
การฉีดต่ ากว่าท่ีวางแผนไว้มากจนเกิดความเส่ียงสูงท่ีจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการฉีดวัคซีนได้ 
100 ล้านโดสก่อนส้ินปี 2564 และยังมีปัญหาการกระจายวัคซีนท่ีบิดเบือนไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ ซึ่งส่วนส าคัญน่าจะเป็นผลจากการตัดสินใจทางการเมืองท่ีค านึงถึงเป้าหมายอ่ืน
มากกว่ายุทธศาสตร์ท่ีวางไว้ (วิโรจน์ ณ ระนอง, สมชัย จิตสุชน, สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย์ และต่อพงศ์ 
อัศวิษณุ, 2564) ปัจจัยเหล่านี้น่าจะส่งผลกระทบในด้านลบทั้งต่อการควบคุมการระบาด การลด
ความสูญเสียชีวิตของประชาชนและการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับมาโดยเร็วเพื่อทันต่อการควบคุม
การระบาดของโรคได้ (วิวัฒน์ชัย อัตถากร, 2564)   

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิ จัยในฐานะเป็นประชาชนในต าบลจันดี อ าเภอฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช จึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาเรื่อง การศึกษาการเข้าถึงการได้วัคซีนโควิด-19 
ของประชาชน ในเขตพื้นท่ีต าบลจันดี อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อวิเคราะห์ถึง สภาพ
ปัญหาและความต้องการในการได้รับวัคซีนโควิด-19 และเพื่อน าไปเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
แนวทางการให้วัคซีนโควิด-19 ต่อไป  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1)   เพื่อศึกษาการเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19 ของประชาชน ในต าบลจันดี อ าเภอฉวาง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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2)   เพื่อศึกษาปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด -19 ของประชาชน ใน
ต าบลจันดี อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3)   เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค และความต้องการได้รับวัคซีนโควิด-19 ของ
ประชาชนในต าบลจันดี อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 

วิธีการศึกษา 
 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยท่ีคาดว่าจะ
มีผลต่อการเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19 ของประชาชนในต าบลจันดี อ าเภอฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยก าหนดตัวแปรการศึกษาซึ่งประกอบไปด้วย 

ตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยน า ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และทัศนคติ 
ความเช่ือในการใช้บริการ ปัจจัยสนับสนุน ประกอบไปด้วย รายได้ ภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคประจ าตัว 
สิทธิในการรับการรักษา และระยะทางจากท่ีอยู่ท่ีอาศัยถึงสถานบริการ ปัจจัยการรับรู้ ประกอบด้วย 
การรับรู้ข่าวสาร แนวทาง นโยบายการให้บริการฉีดวัคซีน การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด -19 และ
การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19  

ตัวแปรตาม คือ การเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19 ประกอบด้วย ความเพียงพอของบริการท่ี
มีอยู่ การเข้าถึงแหล่งบริการได้อย่างสะดวก ความสะดวกและส่ิงอ านวยสะดวกของแหล่งบริการ 
ความสามารถในการท่ีจะเสียค่าใช้จ่ายส าหรับบริการ และการยอมรับคุณภาพของบริการ  

สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่  1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเรื่องการเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19 ของประชาชนในต าบลจันดี อ าเภอ
ฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช (กรกฎาคม ถึง ตุลาคม 2564) ในครั้งนี้เป็นการด าเนินการวิจัย
แบบผสม (Mixed Method) ประกอบด้วยการการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) ด้วยเครื่องมือ
แบบสอบถามในการศึกษาการเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด -19 และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าถึง
การได้รับวัคซีนโควิด-19 และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อ
วิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค และความต้องการในการได้รับวัคซีนโควิด-19  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ 
1)   ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชท่ีมีอายุ 18 ปีข้ึนไป ท่ีอยู่ในต าบลจันดี อ าเภอ

ฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 5,915 ราย (ข้อมูล HDC ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช กระทรวงสาธารณสุข ณ 5 กรกฎาคม 2564)  

2)   ขนาดกลุ่มของตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนท่ีมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ท่ีอยู่ใน
ต าบลจันดี อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 5,915 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้

ปัจจัยน า (Predisposing Factors) 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- ทัศนคติ ความเช่ือในการใช้บริการ 

ปัจจัยสนับสนุน (Enabling Factors) 
- รายได้ 
- ภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคประจ าตัว 
- สิทธิในการรับการรักษา 
- ระยะทางจากท่ีอยู่อาศัยถึงสถานบริการ 
  

การเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19 
- ความเพียงพอของบริการที่มีอยู่ 
- การเข้าถึงแหล่งบริการได้อย่างสะดวก 
- ความสะดวกและสิ่งอ านวยความสะดวกของ
แหล่งบริการ 
- ความสามารถในการที่จะเสียค่าใช้จ่ายส าหรับ
บริการ 
- การยอมรับคุณภาพของบริการ ปัจจัยการรับรู้ (Perception Factors) 

- การรับรู้ข่าวสาร แนวทาง นโยบายการ
ให้บริการฉีดวัคซีน 
- การรับรู้ข้อมูลเก่ียวกับโรคโควิด-19 
- การรับรู้ข้อมูลเก่ียวกับวัคซีนโควิด-19 

สภาพปัญหา อุปสรรค และความต้องการได้รับ
วัคซีนโควิด-19 เพื่อหาข้อเสนอแนะในการแก้ไข

สภาพปัญหา 
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สูตรการค านวณของ Yamane (1967) โดยก าหนดค่าความเช่ือมั่น 95% และก าหนดความคลาด
เคล่ือนท่ียอมรับได้ท่ี 0.05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 378 คน และเพื่อป้องกันความคลาดเคล่ือน
ในการตอบแบบสอบถาม ผู้ศึกษาจึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างเพิ่มเติมในการวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ 390 คน ซึ่ง
ผู้ศึกษาเลือกใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง 

3)  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญโดยสัมภาษณ์เชิงลึก ประกอบด้วย ผู้น าชุมชน อาสาสมัครประจ า
หมู่บ้าน ตัวแทนประชาชน ผู้สูงอายุ และประชาชนกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  

การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม และเมื่อเก็บรวบรวมและตรวจสอบความ
ถูกต้องเรียบร้อยแล้วจะท าการน าข้อมูลท่ีได้ลงรหัสและท าการประมวลผลด้วยโปรแกรมทางสถิติ
ส าเร็จรูป SPSS และใช้สถิติการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย
เลขคณิต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายปัจจัยน า ปัจจัย
สนับสนุนและปัจจัยการรับรู้ และการเข้าถึงการได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 และวิเคราะห์ด้วยสถิติ
ทดสอบ t – test และ F – test (Anova) เพื่อหาความแตกต่างของปัจจัยท่ีมีลักษณะทางสังคม
ประชากรท่ีต่างกัน และใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่ออธิบายปัจจัยน า 
ปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยด้านการรับรู้ท่ีมีอิทธิพลต่อการเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด -19 และการ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพจะเป็นการน าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาวิเคราะห์สังเคราะห์ เพื่อน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการได้รับวัคซีนโควิด -19 และจัดท าเป็น
ข้อเสนอแนะ โดยก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนตุลาคม 
2564 

 
ผลการศึกษา 

  
1) ปัจจัยน า 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 51.45 มีอายุอยู่ในช่วง 40-49 ปี ร้อยละ 

23.59 มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 53.85 ประกอบอาชีพเป็นผู้ใช้
แรงงาน หรือรับจ้างท่ัวไป ร้อยละ 34.10 มีระดับทัศนคติ ความเช่ือในการรับวัคซีนโควิด-19 โดยรวม
อยู่ในระดับน้อย (�̅�𝑥 = 2.36, S.D. = 0.46) 

2) ปัจจัยด้านสนับสนุน 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000-15,000 บาท ส่วนใหญ่ไม่มีโรค

ประจ าตัว ร้อยละ 75.38 ใช้สิทธิบัตรทองในการรับการรักษา ร้อยละ 83.08 มีระยะทางในการเข้าถึง
สถานบริการ 11-15 กิโลเมตร  
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ภาพที่  1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเรื่องการเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19 ของประชาชนในต าบลจันดี อ าเภอ
ฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช (กรกฎาคม ถึง ตุลาคม 2564) ในครั้งนี้เป็นการด าเนินการวิจัย
แบบผสม (Mixed Method) ประกอบด้วยการการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) ด้วยเครื่องมือ
แบบสอบถามในการศึกษาการเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด -19 และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าถึง
การได้รับวัคซีนโควิด-19 และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อ
วิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค และความต้องการในการได้รับวัคซีนโควิด-19  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ 
1)   ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชท่ีมีอายุ 18 ปีข้ึนไป ท่ีอยู่ในต าบลจันดี อ าเภอ

ฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 5,915 ราย (ข้อมูล HDC ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช กระทรวงสาธารณสุข ณ 5 กรกฎาคม 2564)  

2)   ขนาดกลุ่มของตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนท่ีมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ท่ีอยู่ใน
ต าบลจันดี อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 5,915 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้

ปัจจัยน า (Predisposing Factors) 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- ทัศนคติ ความเช่ือในการใช้บริการ 

ปัจจัยสนับสนุน (Enabling Factors) 
- รายได้ 
- ภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคประจ าตัว 
- สิทธิในการรับการรักษา 
- ระยะทางจากท่ีอยู่อาศัยถึงสถานบริการ 
  

การเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19 
- ความเพียงพอของบริการที่มีอยู่ 
- การเข้าถึงแหล่งบริการได้อย่างสะดวก 
- ความสะดวกและสิ่งอ านวยความสะดวกของ
แหล่งบริการ 
- ความสามารถในการที่จะเสียค่าใช้จ่ายส าหรับ
บริการ 
- การยอมรับคุณภาพของบริการ ปัจจัยการรับรู้ (Perception Factors) 

- การรับรู้ข่าวสาร แนวทาง นโยบายการ
ให้บริการฉีดวัคซีน 
- การรับรู้ข้อมูลเก่ียวกับโรคโควิด-19 
- การรับรู้ข้อมูลเก่ียวกับวัคซีนโควิด-19 

สภาพปัญหา อุปสรรค และความต้องการได้รับ
วัคซีนโควิด-19 เพื่อหาข้อเสนอแนะในการแก้ไข

สภาพปัญหา 
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สูตรการค านวณของ Yamane (1967) โดยก าหนดค่าความเช่ือมั่น 95% และก าหนดความคลาด
เคล่ือนท่ียอมรับได้ท่ี 0.05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 378 คน และเพื่อป้องกันความคลาดเคล่ือน
ในการตอบแบบสอบถาม ผู้ศึกษาจึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างเพิ่มเติมในการวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ 390 คน ซึ่ง
ผู้ศึกษาเลือกใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง 

3)  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญโดยสัมภาษณ์เชิงลึก ประกอบด้วย ผู้น าชุมชน อาสาสมัครประจ า
หมู่บ้าน ตัวแทนประชาชน ผู้สูงอายุ และประชาชนกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  

การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม และเมื่อเก็บรวบรวมและตรวจสอบความ
ถูกต้องเรียบร้อยแล้วจะท าการน าข้อมูลท่ีได้ลงรหัสและท าการประมวลผลด้วยโปรแกรมทางสถิติ
ส าเร็จรูป SPSS และใช้สถิติการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย
เลขคณิต (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายปัจจัยน า ปัจจัย
สนับสนุนและปัจจัยการรับรู้ และการเข้าถึงการได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 และวิเคราะห์ด้วยสถิติ
ทดสอบ t – test และ F – test (Anova) เพื่อหาความแตกต่างของปัจจัยท่ีมีลักษณะทางสังคม
ประชากรท่ีต่างกัน และใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่ออธิบายปัจจัยน า 
ปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยด้านการรับรู้ท่ีมีอิทธิพลต่อการเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด -19 และการ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพจะเป็นการน าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาวิเคราะห์สังเคราะห์ เพื่อน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการได้รับวัคซีนโควิด -19 และจัดท าเป็น
ข้อเสนอแนะ โดยก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนตุลาคม 
2564 

 
ผลการศึกษา 

  
1) ปัจจัยน า 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 51.45 มีอายุอยู่ในช่วง 40-49 ปี ร้อยละ 

23.59 มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 53.85 ประกอบอาชีพเป็นผู้ใช้
แรงงาน หรือรับจ้างท่ัวไป ร้อยละ 34.10 มีระดับทัศนคติ ความเช่ือในการรับวัคซีนโควิด-19 โดยรวม
อยู่ในระดับน้อย (�̅�𝑥 = 2.36, S.D. = 0.46) 

2) ปัจจัยด้านสนับสนุน 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000-15,000 บาท ส่วนใหญ่ไม่มีโรค

ประจ าตัว ร้อยละ 75.38 ใช้สิทธิบัตรทองในการรับการรักษา ร้อยละ 83.08 มีระยะทางในการเข้าถึง
สถานบริการ 11-15 กิโลเมตร  
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3) ปัจจัยด้านการรับรู้ 
 ผลการศึกษาปัจจัยด้านการรับรู้ ท่ีส่งผลต่อการเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19 ใน

ภาพรวมพบว่า ปัจจัยท่ีกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโรค
โควิด-19 (�̅�𝑥 = 3.01, S.D. = 0.58) รองลงมา คือ การรับรู้ข่าวสาร แนวทาง นโยบายการให้บริการ
ฉีดวัคซีน (�̅�𝑥 = 2.96, S.D. = 0.57) และการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 (�̅�𝑥 = 2.85, S.D. = 
0.69) ตามล าดับ ดังในตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปัจจัยด้านการรับรู้ท่ีส่งผลต่อการเข้าถึงการได้รับ

วัคซีนโควิด-19 
 

ปัจจัยด้านการรับรู้  �̅�𝑥 S.D. ระดับ 
การรับรู้ข่าวสาร แนวทาง นโยบายการให้บริการฉีดวัคซีน 2.96 0.57 มาก 
การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด-19 3.01 0.58 มาก 
การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19  2.85 0.69 มาก 

โดยรวม 2.94 0.61 มาก 
 

4) การเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความต้องการในการรับวัคซีนโควิด -19 ร้อยละ 87.69 ไม่มี

ความต้องการในการได้รับวัคซีนโควิด-19 ร้อยละ 12.31 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีความต้องการใน
การได้รับวัคซีนโควิด-19 ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าไม่เช่ือมั่นในคุณภาพของวัคซีนท่ีจะได้รับ ร้อยละ 
72.92 มีความพร้อมในการรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ร้อยละ 86.62 ยังไม่พร้อมท่ีจะรับวัคซีนโควิด-19 
ร้อยละ 13.08 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างท่ียังไม่พร้อมท่ีจะรับวัคซีนโควิด -19 ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่ากลัว
ผลกระทบข้างเคียงในการได้รับวัคซีน ร้อยละ 84.31 และกลุ่มตัวอย่างท่ีได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 
แล้ว ร้อยละ 54.62 และยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 คิดเป็นร้อยละ 45.38  

 ผลการศึกษาการเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19 ในภาพรวมพบว่า ด้านท่ีกลุ่มตัวอย่าง
มีความคิดเห็นโดยเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ด้านการยอมรับคุณภาพของบริการ (�̅�𝑥 = 2.97, S.D. = 0.56) 
รองลงมา คือ ด้านความเพียงพอของการบริการ (�̅�𝑥 = 2.92, S.D. = 0.65) ด้านการเข้าถึงแหล่ง
บริการ (�̅�𝑥 = 2.66, S.D. = 0.48) ความสะดวกและส่ิงอ านวยความสะดวกหากไปรับบริการฉีดวัคซีน
โควิด-19 (�̅�𝑥 = 2.91, S.D. = 0.42) และความสามารถในการจ่ายค่าบริการ (�̅�𝑥 = 1.67, S.D. = 0.81) 
ตามล าดับ ดังในตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19 
 

การเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19 �̅�𝑥 S.D. 
ระดับการ

เข้าถึง 
ความเพียงพอของการบริการ 2.92 0.65 มาก 
การเข้าถึงแหล่งบริการ 2.66 0.48 มาก 
ความสะดวกและส่ิงอ านวยความสะดวกหากไปรับบริการฉีด
วัคซีนโควิด-19 

2.61 0.42 มาก 

ความสามารถในการจ่ายค่าบริการ 1.67 0.81 น้อยท่ีสุด 
การยอมรับคุณภาพของบริการเมื่อต้องไปรับบริการ 2.97 0.56 มาก 

โดยรวม 2.57 0.58 มาก 
 

5)  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19  
 การวิเคราะห์การเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19 ของประชาชนในต าบลจันดี อ าเภอ

ฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีลักษณะทางสังคมประชากรที่แตกต่างกันโดยการวิเคราะห์ด้วย
สถิติทดสอบ t – test และ F – test (Anova) พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาสูงสุด และ
อาชีพ มีการเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19 ในระดับท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ 
0.05 ส่วนกลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศ และอายุแตกต่างกันมีการเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19 ในระดับท่ีไม่
แตกต่างกัน ดังตารางท่ี 3 

ตารางที่ 3  การเปรียบเทียบการเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19 โดยจ าแนกตามลักษณะสังคมประชากร 
 

ตัวแปร ค่าเฉลี่ย S.D. สถิติทดสอบ p-value 
เพศ     
     ชาย 45.84 7.60 t = 1.049 0.295 
     หญิง 45.03 7.66   
อาย ุ     
     ต่ ากว่า 20 ปี 45.92 9.10 F = 1.498 0.189 
     20-29 ปี 45.23 8.12   
     30-39 ปี 44.43 7.81   
     40-49 ปี 44.44 7.17   
     50-59 ปี 47.07 5.26   
     60 ปีข้ึนไป 46.57 8.32   
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3) ปัจจัยด้านการรับรู้ 
 ผลการศึกษาปัจจัยด้านการรับรู้ ท่ีส่งผลต่อการเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19 ใน

ภาพรวมพบว่า ปัจจัยท่ีกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโรค
โควิด-19 (�̅�𝑥 = 3.01, S.D. = 0.58) รองลงมา คือ การรับรู้ข่าวสาร แนวทาง นโยบายการให้บริการ
ฉีดวัคซีน (�̅�𝑥 = 2.96, S.D. = 0.57) และการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 (�̅�𝑥 = 2.85, S.D. = 
0.69) ตามล าดับ ดังในตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปัจจัยด้านการรับรู้ท่ีส่งผลต่อการเข้าถึงการได้รับ

วัคซีนโควิด-19 
 

ปัจจัยด้านการรับรู้  �̅�𝑥 S.D. ระดับ 
การรับรู้ข่าวสาร แนวทาง นโยบายการให้บริการฉีดวัคซีน 2.96 0.57 มาก 
การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด-19 3.01 0.58 มาก 
การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19  2.85 0.69 มาก 

โดยรวม 2.94 0.61 มาก 
 

4) การเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความต้องการในการรับวัคซีนโควิด -19 ร้อยละ 87.69 ไม่มี

ความต้องการในการได้รับวัคซีนโควิด-19 ร้อยละ 12.31 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีความต้องการใน
การได้รับวัคซีนโควิด-19 ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าไม่เช่ือมั่นในคุณภาพของวัคซีนท่ีจะได้รับ ร้อยละ 
72.92 มีความพร้อมในการรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ร้อยละ 86.62 ยังไม่พร้อมท่ีจะรับวัคซีนโควิด-19 
ร้อยละ 13.08 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างท่ียังไม่พร้อมท่ีจะรับวัคซีนโควิด -19 ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่ากลัว
ผลกระทบข้างเคียงในการได้รับวัคซีน ร้อยละ 84.31 และกลุ่มตัวอย่างท่ีได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 
แล้ว ร้อยละ 54.62 และยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 คิดเป็นร้อยละ 45.38  

 ผลการศึกษาการเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19 ในภาพรวมพบว่า ด้านท่ีกลุ่มตัวอย่าง
มีความคิดเห็นโดยเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ด้านการยอมรับคุณภาพของบริการ (�̅�𝑥 = 2.97, S.D. = 0.56) 
รองลงมา คือ ด้านความเพียงพอของการบริการ (�̅�𝑥 = 2.92, S.D. = 0.65) ด้านการเข้าถึงแหล่ง
บริการ (�̅�𝑥 = 2.66, S.D. = 0.48) ความสะดวกและส่ิงอ านวยความสะดวกหากไปรับบริการฉีดวัคซีน
โควิด-19 (�̅�𝑥 = 2.91, S.D. = 0.42) และความสามารถในการจ่ายค่าบริการ (�̅�𝑥 = 1.67, S.D. = 0.81) 
ตามล าดับ ดังในตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19 
 

การเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19 �̅�𝑥 S.D. 
ระดับการ

เข้าถึง 
ความเพียงพอของการบริการ 2.92 0.65 มาก 
การเข้าถึงแหล่งบริการ 2.66 0.48 มาก 
ความสะดวกและส่ิงอ านวยความสะดวกหากไปรับบริการฉีด
วัคซีนโควิด-19 

2.61 0.42 มาก 

ความสามารถในการจ่ายค่าบริการ 1.67 0.81 น้อยท่ีสุด 
การยอมรับคุณภาพของบริการเมื่อต้องไปรับบริการ 2.97 0.56 มาก 

โดยรวม 2.57 0.58 มาก 
 

5)  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19  
 การวิเคราะห์การเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19 ของประชาชนในต าบลจันดี อ าเภอ

ฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีลักษณะทางสังคมประชากรที่แตกต่างกันโดยการวิเคราะห์ด้วย
สถิติทดสอบ t – test และ F – test (Anova) พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาสูงสุด และ
อาชีพ มีการเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19 ในระดับท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ 
0.05 ส่วนกลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศ และอายุแตกต่างกันมีการเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19 ในระดับท่ีไม่
แตกต่างกัน ดังตารางท่ี 3 

ตารางที่ 3  การเปรียบเทียบการเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19 โดยจ าแนกตามลักษณะสังคมประชากร 
 

ตัวแปร ค่าเฉลี่ย S.D. สถิติทดสอบ p-value 
เพศ     
     ชาย 45.84 7.60 t = 1.049 0.295 
     หญิง 45.03 7.66   
อาย ุ     
     ต่ ากว่า 20 ปี 45.92 9.10 F = 1.498 0.189 
     20-29 ปี 45.23 8.12   
     30-39 ปี 44.43 7.81   
     40-49 ปี 44.44 7.17   
     50-59 ปี 47.07 5.26   
     60 ปีข้ึนไป 46.57 8.32   
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ตัวแปร ค่าเฉลี่ย S.D. สถิติทดสอบ p-value 
ระดับการศึกษาสูงสุด     
     ไม่ได้รับการศึกษา  40.17 5.88 F = 6.737 0.000* 
     ประถมศึกษา 41.27 11.18   
     มัธยมศึกษาตอนต้น  46.69 6.75   
     มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./เทียบเท่า 46.53 6.98   
     อนุปริญญา/ปวส.  41.71 5.70   
     ปริญญาตรี 43.04 5.17   
อาชีพ     
     นักเรียน/นักศึกษา  49.21 7.40 F = 3.957 0.000* 
     ธุรกิจส่วนตัว 45.20 3.21   
     ข้าราชการ  43.80 6.49   
     ผู้ใช้แรงงาน/ รับจ้างทั่วไป 46.29 7.55   
     เกษตรกร   46.28 6.95   
     แม่บ้าน/ พ่อบ้าน/ เกษียณอายุ 43.73 7.16   
     ว่างงาน 41.88 10.14   
     อื่น ๆ 41.74 7.17    

 
 การวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยน า ปัจจัยสนับสนุน ปัจจัยด้านการรับรู้ ท่ีมีต่อการเข้าถึง

การได้รับวัคซีนโควิด-19 ของประชาชนในต าบลจันดี อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
โดยการวิเคราะห์ด้วยสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) พบว่า ปัจจัยน าท่ีมีอิทธิพล
ต่อการเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ทัศนคติ 
ความเช่ือส่วนบุคคล (p = 0.00) ปัจจัยสนับสนุน ท่ีมีอิทธิพลต่อการเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด -19 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ การรับรู้ข่าวสาร แนวทาง นโยบายการให้บริการ
ฉีดวัคซีน (p = 0.014) การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด-19 (p = 0.000) การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีน
โควิด-19 (p = 0.000) ส่วนปัจจัยสนับสนัน ได้แก่ รายได้ ภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคประจ าตัว สิทธิในการรับ
การรักษา และระยะทางจากท่ีอยู่อาศัยถึงสถานบริการไม่มีอิทธิพลต่อการเข้าถึงการได้รับวัคซีน
โควิด-19 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 เมื่อพิจารณาค่าผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณ พบว่า การรับรู้ข้อมูล
เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 มีอิทธิพลต่อการเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19 มากท่ีสุด (Beta = 0.506) 
รองลงมาคือ การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด-19 (Beta = 0.195) ทัศนคติ ความเช่ือในการรับการฉีด
วัคซีนโควิด-19 (Beta = 0.191) และการรับรู้ข่าวสาร แนวทาง นโยบายการให้บริการฉีดวัคซีน (Beta 
= 0.134) ตามล าดับ ซึ่งใช้เป็นตัวท านายการเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19 ร้อยละ 55.70 ดังตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 4  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ และค่าอ านาจการท านายของปัจจัยน า ปัจจัยสนับสนุน  
               และปัจจัยการรับรู้ท่ีต่อการเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19 
 

ตัวแปร 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t 

P-
value 

Collinearity 
Statistics 

b 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑏𝑏 Beta Tolerance VIF 
ค่าคงที่ (Constant) 9.307 3.163  2.943 0.003   
ปัจจัยน า        
ทัศนคติ ความเช่ือในการ
รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 

0.642 0.117 0.191 5.472 0.000* 0.931 1.074 

ปัจจัยสนับสนุน        
รายได้ 0.240 0.358 0.023 0.671 0.503 0.949 1.054 
ภาวะเจ็บป่วยด้วยโรค
ประจ าตัว 

0.012 0.602 0.001 0.019 .0985 0.983 1.017 

สิทธิในการรับการรักษา -0.011 0.553 -0.001 -0.020 0.984 0.919 1.089 
ระยะทางจากท่ีอยู่อาศัย
ถึงสถานบริการ 

-0.330 0.429 -0.026 -0.768 0.443 0.970 1.031 

ปัจจัยการรับรู้        
การรับรู้ข่าวสาร 
แนวทาง นโยบายการ
ให้บริการฉีดวัคซีน 

0.451 0.182 0.134 2.481 0.014* 0.388 2.579 

การรับรู้ข้อมูลเก่ียวกับ
โรคโควิด-19 

0.636 0.172 0.195 3.690 0.000* 0.406 2.461 

การรับรู้ข้อมูลเก่ียวกับ
วัคซีนโควิด-19 

1.865 0.149 0.506 12.556 0.000* 0.702 1.425 

𝑅𝑅2                     =     0.753 F – test      =    62.202   
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑅𝑅2    =     0.557 P – value   =      0.000   

 
6)  สภาพปัญหา อุปสรรค ในการเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19 
 ในการศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรค ในการเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19 ของประชาชน

ในต าบลจันดี อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 
ประกอบไปด้วย ผู้น าชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ผู้สูงอายุ ประชาชน ผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง โดยสามารถท าการสรุปผลและวิเคราะห์ข้อมูลจากการสมัภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างได้ดังนี้ 
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ตัวแปร ค่าเฉลี่ย S.D. สถิติทดสอบ p-value 
ระดับการศึกษาสูงสุด     
     ไม่ได้รับการศึกษา  40.17 5.88 F = 6.737 0.000* 
     ประถมศึกษา 41.27 11.18   
     มัธยมศึกษาตอนต้น  46.69 6.75   
     มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./เทียบเท่า 46.53 6.98   
     อนุปริญญา/ปวส.  41.71 5.70   
     ปริญญาตรี 43.04 5.17   
อาชีพ     
     นักเรียน/นักศึกษา  49.21 7.40 F = 3.957 0.000* 
     ธุรกิจส่วนตัว 45.20 3.21   
     ข้าราชการ  43.80 6.49   
     ผู้ใช้แรงงาน/ รับจ้างทั่วไป 46.29 7.55   
     เกษตรกร   46.28 6.95   
     แม่บ้าน/ พ่อบ้าน/ เกษียณอายุ 43.73 7.16   
     ว่างงาน 41.88 10.14   
     อื่น ๆ 41.74 7.17    

 
 การวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยน า ปัจจัยสนับสนุน ปัจจัยด้านการรับรู้ ท่ีมีต่อการเข้าถึง

การได้รับวัคซีนโควิด-19 ของประชาชนในต าบลจันดี อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
โดยการวิเคราะห์ด้วยสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) พบว่า ปัจจัยน าท่ีมีอิทธิพล
ต่อการเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ทัศนคติ 
ความเช่ือส่วนบุคคล (p = 0.00) ปัจจัยสนับสนุน ท่ีมีอิทธิพลต่อการเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด -19 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ การรับรู้ข่าวสาร แนวทาง นโยบายการให้บริการ
ฉีดวัคซีน (p = 0.014) การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด-19 (p = 0.000) การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีน
โควิด-19 (p = 0.000) ส่วนปัจจัยสนับสนัน ได้แก่ รายได้ ภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคประจ าตัว สิทธิในการรับ
การรักษา และระยะทางจากท่ีอยู่อาศัยถึงสถานบริการไม่มีอิทธิพลต่อการเข้าถึงการได้รับวัคซีน
โควิด-19 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 เมื่อพิจารณาค่าผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณ พบว่า การรับรู้ข้อมูล
เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 มีอิทธิพลต่อการเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19 มากท่ีสุด (Beta = 0.506) 
รองลงมาคือ การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด-19 (Beta = 0.195) ทัศนคติ ความเช่ือในการรับการฉีด
วัคซีนโควิด-19 (Beta = 0.191) และการรับรู้ข่าวสาร แนวทาง นโยบายการให้บริการฉีดวัคซีน (Beta 
= 0.134) ตามล าดับ ซึ่งใช้เป็นตัวท านายการเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19 ร้อยละ 55.70 ดังตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 4  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ และค่าอ านาจการท านายของปัจจัยน า ปัจจัยสนับสนุน  
               และปัจจัยการรับรู้ท่ีต่อการเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19 
 

ตัวแปร 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t 

P-
value 

Collinearity 
Statistics 

b 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑏𝑏 Beta Tolerance VIF 
ค่าคงที่ (Constant) 9.307 3.163  2.943 0.003   
ปัจจัยน า        
ทัศนคติ ความเช่ือในการ
รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 

0.642 0.117 0.191 5.472 0.000* 0.931 1.074 

ปัจจัยสนับสนุน        
รายได้ 0.240 0.358 0.023 0.671 0.503 0.949 1.054 
ภาวะเจ็บป่วยด้วยโรค
ประจ าตัว 

0.012 0.602 0.001 0.019 .0985 0.983 1.017 

สิทธิในการรับการรักษา -0.011 0.553 -0.001 -0.020 0.984 0.919 1.089 
ระยะทางจากท่ีอยู่อาศัย
ถึงสถานบริการ 

-0.330 0.429 -0.026 -0.768 0.443 0.970 1.031 

ปัจจัยการรับรู้        
การรับรู้ข่าวสาร 
แนวทาง นโยบายการ
ให้บริการฉีดวัคซีน 

0.451 0.182 0.134 2.481 0.014* 0.388 2.579 

การรับรู้ข้อมูลเก่ียวกับ
โรคโควิด-19 

0.636 0.172 0.195 3.690 0.000* 0.406 2.461 

การรับรู้ข้อมูลเก่ียวกับ
วัคซีนโควิด-19 

1.865 0.149 0.506 12.556 0.000* 0.702 1.425 

𝑅𝑅2                     =     0.753 F – test      =    62.202   
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑅𝑅2    =     0.557 P – value   =      0.000   

 
6)  สภาพปัญหา อุปสรรค ในการเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19 
 ในการศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรค ในการเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19 ของประชาชน

ในต าบลจันดี อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 
ประกอบไปด้วย ผู้น าชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ผู้สูงอายุ ประชาชน ผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง โดยสามารถท าการสรุปผลและวิเคราะห์ข้อมูลจากการสมัภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างได้ดังนี้ 



528528 
 

 

 (1) การบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ของรัฐบาลท่ีขาดประสิทธิภาพ ไม่สามารถจัดหา
วัคซีนที่มีประสิทธิภาพที่เพียงพอและทั่วถึงและรวดเร็วพอ และตามระยะเวลาที่ก าหนด ส าหรับ
การให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างยังมองว่า รัฐบาลอาจมีการผูกขาดวัคซีนโควิด -19 
โดยการจัดหาซื้อวัคซีนเพียงจ านวน 2 ยี่ห้อ คือ Sinovac และ AstraZeneca ซึ่งจริง ๆ แล้วรัฐบาล
ควรจะมีการส่ังซื้อไว้หลายยี่ห้อ จนท าให้เกิดเกิดปัญหาวัคซีนมีไม่เพียงพอส าหรับฉีดให้แก่ประชาชน
และวัคซีน 2 ยี่ห้อท่ีรัฐบาลส่ังซื้อนั้น เป็นวัคซีนท่ีไม่มีคุณภาพพอส าหรับการป้องกันเช้ือโรคโควิด-19 
ในแต่ละสายพันธุ์ ซึ่งส่งผลประชาชนมีความวิตกกังกล และความกลัวในการเข้ารับการฉีดวัคซีนท่ี
รัฐบาลจัดสรรให้ ซึ่งถือว่าเป็นการผิดพลาด เชิงนโยบายท าให้วัคซีนโควิด-19 ไม่เพียงพอและไม่ดีพอ
ส าหรับประชาชน และท าให้ประชาชนขาดความเช่ือมั่นในการจัดหาวัคซีนของรัฐบาลและไม่สามารถ
เข้าถึงการได้รับวัคซีนได้อย่างครอบคลุม  

 (2)  รัฐบาลมีการส่ือสารประชาสัมพันธ์ท่ีไม่มีความชัดเจน ขาดการสร้างความเข้าใจ
ให้แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการโรคโควิด-19 และการรับวัคซีน
โควิด-19 เนื่องจากหากมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีไม่ถูกต้องในการรับการฉีดวัคซีน เช่น ข้อมูล 
ผลข้างเคียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการรับการฉีดวัคซีน ฉีดแล้วมีผลข้างเคียงท่ีอาจท าให้เป็นอันตรายถึง
ชีวิตได้ จะส่งผลเกิดความวิตกกังวลและท าให้ประชาชนเกิดความกลัวไม่กล้าท่ีจะเข้ารับการฉีดวัคซีน 
ซึ่งหากประชาชนมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด -19 ความรู้
เกี่ยวกับวัคซีนสามารถท าให้ประชาชนลดความกลัวลงได้และมีความเช่ือมั่นในการเข้ารับการฉีดวัคซีน
โควิด-19  

 (3) อุปสรรคในการเข้ารับวัคซีนโควิด-19 ท่ีมีหลายขั้นตอนในการเข้ารีบการฉีด ท าให้
ประชาชนบางกลุ่มขาดโอกาสในการรับวัคซีน โดยเฉพาะกลุ่มของผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ท่ีไม่มีสมาร์ท
โฟน และในส่วนของการลงทะเบียนเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนค่อนข้างล าบากในการลงทะเบียน ไม่มี
ความสะดวกพอ ซึ่งบางรายไม่มีการลงทะเบียนเพื่อขอรับวัคซีนเนื่องจากเป็นการลงทะเบียนผ่าน
ระบบออนไลน์ ซึ่งในการลงทะเบียนการรับวัคซีนก็ยังเกิดความซ้ าซ้อน เนื่องจากมีการให้ลงทะเบียน
ท้ังของทางสาธารณสุข และทางของท้องถิ่น ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังซึ่ง
เป็นกลุ่มท่ีอยู่ในหลักเกณฑ์ในการได้รับวัคซีนเป็นกลุ่มแรก ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนท่ีครอบคลุม 

 
อภิปรายผล 

 
การเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19 ของประชาชนในต าบลจันดี ยังคงเป็นปัญหาส าคัญ 

เนื่องจากประชาชนนั้น ยังไม่ได้รับวัคซีนถึงร้อยละ 45.38 โดยประชาชนนั้นมีความพร้อมในการรับ
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วัคซีนท่ีอยู่ในระดับสูงถึงร้อยละ 87.69 ซึ่งเกิดมาจากสภาพปัญหาวัคซีนไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน   โดยเกิดมาจากการท่ีรัฐบาลไม่สามารถจัดหาวัคซีนท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีเพียงพอ ท่ัวถึง 
รวดเร็วพอ และการผูกขาดบริษัทผลิดวัคซีนจากการส่ังจองวัคซีนแค่เพียง 2 บริษัท ซึ่งสอดคล้องกับ
บทความของ วิวัฒน์ชัย อัตถากร (2564) ธุรกิจวัคซีนผูกขาดค้าความตายหายะชาติ กล่าวถึงปัญหา
วัคซีนท่ีไม่เพียงพอในการฉีดให้แก่ประชาชน โดยรัฐบาลมีการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ท่ีผิดพลาด 
วัคซีนไม่สามารถมาตามก าหนดการได้ และยังมีการจองซื้อวัคซีนเพียงแค่ 2 บริษัท ซึ่งท่ีจริงแล้วควร
สั่งไว้หลายบริษัท โดยจากการบริหารผิดพลาดดังกล่าว ส่งผลให้คนไทยได้รับวัคซีนเข็มแรกเพียง
ร้อยละ 17.10 ของประชากร (ข้อมูล ณ วันท่ี 21 กรกฎาคม 2564) ซึ่งการฉีดวันซีนให้คนไทยได้แค่ 
17.10 ของประชากรนั้น จะไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้ ซึ่งการท่ีจะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้นั้น
จะต้องให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ได้อย่างน้อยร้อยละ 30 ของประชากร (ยง ภู่วรวรรณ, 
2564) 

ปัจจัยน าท่ีส่งผลต่อการเข้าถึงการได้รับวัคซีน ได้แก่ ระดับการศึกษาและอาชีพ กล่าวคือ 
บุคคลท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกต่างมีผลต่อระดับการเข้าถึงการได้รับวัคซีน ซึ่งอาจเนื่องจากประชาชน
ท่ีมีการศึกษาน้อยอาจไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านความรู้เกี่ยวกับโรค การป้องกันโรค หรือการรับรู้
ประสิทธิภาพของวัคซีนเพื่อการป้องกันโรค อาจส่งผลให้ประชาชนขาดความตระหนักในเรื่องของ
การเจ็บป่วยซึ่งส่งผลต่อการเข้าถึงการรับบริการ ในส่วนของอาชีพเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
การเข้าถึงการได้รับวัคซีน อาจเนื่องมากจากผู้มีอาชีพใช้แรงงาน/รับจ้างท่ัวไปหรือเกษตรกร เป็นอาชีพ
ที่มีเวลาในการท างาน ไม่แน่นอนและอาจมีรายได้ต่ า ซึ่งอาจส่งผลด้านของเวลาและค่าใช้จ่ายใน
การเข้ารับบริการฉีดวัคซีน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุภาพร แสงอ่วม และคณะ (2558) ท่ีได้
ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการทันตกรรมของผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือตอนล่าง
ของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการทันตกรรมในผู้สูงอายุ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ การไม่ได้รับการศึกษา การมีอาชีพเกษตรกรและอาชีพรับจ้างซึ่ งมี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับการเข้าถึงบริการทันตกรรมของผู้สูงอายุ 

ในส่วนของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย
ด้านการรับรู้ข่าวสารแนวทาง นโยบายการให้บริการฉีดวัคซีน ปัจจัยการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลโรคโควิด-
19 ปัจจัยการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเข้าถึงการได้รับวัคซีน
โควิด-19 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดแบบแผนความเช่ือด้านสุขภาพ (Health Belief Model) กล่าวคือ 
เมื่อบุคคลมีการรับรู้ถึงข้อมูลเกี่ยวกับโรค โดยบุคคลที่รับรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงของการเกิ ดโรค 
ความรุนแรงในการเกิดโรค การรับรู้ถึงประโยชน์ของการรักษาป้องกันโรคมากขึ้น รวมท้ังการได้รับรู้
ถึงแนวทางนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ ก็จะมีแนวโน้มในการจะเข้ารับบริการ และเมื่อกลุ่มตัวอย่าง
มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร แนวทางนโยบาย ข้อมูลเกี่ยวกับโรค ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีน ซึ่งเป็นการรับรู้
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 (1) การบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ของรัฐบาลท่ีขาดประสิทธิภาพ ไม่สามารถจัดหา
วัคซีนที่มีประสิทธิภาพที่เพียงพอและทั่วถึงและรวดเร็วพอ และตามระยะเวลาที่ก าหนด ส าหรับ
การให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างยังมองว่า รัฐบาลอาจมีการผูกขาดวัคซีนโควิด -19 
โดยการจัดหาซื้อวัคซีนเพียงจ านวน 2 ยี่ห้อ คือ Sinovac และ AstraZeneca ซึ่งจริง ๆ แล้วรัฐบาล
ควรจะมีการส่ังซื้อไว้หลายยี่ห้อ จนท าให้เกิดเกิดปัญหาวัคซีนมีไม่เพียงพอส าหรับฉีดให้แก่ประชาชน
และวัคซีน 2 ยี่ห้อท่ีรัฐบาลส่ังซื้อนั้น เป็นวัคซีนท่ีไม่มีคุณภาพพอส าหรับการป้องกันเช้ือโรคโควิด-19 
ในแต่ละสายพันธุ์ ซึ่งส่งผลประชาชนมีความวิตกกังกล และความกลัวในการเข้ารับการฉีดวัคซีนท่ี
รัฐบาลจัดสรรให้ ซึ่งถือว่าเป็นการผิดพลาด เชิงนโยบายท าให้วัคซีนโควิด-19 ไม่เพียงพอและไม่ดีพอ
ส าหรับประชาชน และท าให้ประชาชนขาดความเช่ือมั่นในการจัดหาวัคซีนของรัฐบาลและไม่สามารถ
เข้าถึงการได้รับวัคซีนได้อย่างครอบคลุม  

 (2)  รัฐบาลมีการส่ือสารประชาสัมพันธ์ท่ีไม่มีความชัดเจน ขาดการสร้างความเข้าใจ
ให้แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการโรคโควิด-19 และการรับวัคซีน
โควิด-19 เนื่องจากหากมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีไม่ถูกต้องในการรับการฉีดวัคซีน เช่น ข้อมูล 
ผลข้างเคียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการรับการฉีดวัคซีน ฉีดแล้วมีผลข้างเคียงท่ีอาจท าให้เป็นอันตรายถึง
ชีวิตได้ จะส่งผลเกิดความวิตกกังวลและท าให้ประชาชนเกิดความกลัวไม่กล้าท่ีจะเข้ารับการฉีดวัคซีน 
ซึ่งหากประชาชนมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด -19 ความรู้
เกี่ยวกับวัคซีนสามารถท าให้ประชาชนลดความกลัวลงได้และมีความเช่ือมั่นในการเข้ารับการฉีดวัคซีน
โควิด-19  

 (3) อุปสรรคในการเข้ารับวัคซีนโควิด-19 ท่ีมีหลายขั้นตอนในการเข้ารีบการฉีด ท าให้
ประชาชนบางกลุ่มขาดโอกาสในการรับวัคซีน โดยเฉพาะกลุ่มของผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ท่ีไม่มีสมาร์ท
โฟน และในส่วนของการลงทะเบียนเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนค่อนข้างล าบากในการลงทะเบียน ไม่มี
ความสะดวกพอ ซึ่งบางรายไม่มีการลงทะเบียนเพื่อขอรับวัคซีนเนื่องจากเป็นการลงทะเบียนผ่าน
ระบบออนไลน์ ซึ่งในการลงทะเบียนการรับวัคซีนก็ยังเกิดความซ้ าซ้อน เนื่องจากมีการให้ลงทะเบียน
ท้ังของทางสาธารณสุข และทางของท้องถิ่น ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังซึ่ง
เป็นกลุ่มท่ีอยู่ในหลักเกณฑ์ในการได้รับวัคซีนเป็นกลุ่มแรก ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนท่ีครอบคลุม 

 
อภิปรายผล 

 
การเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19 ของประชาชนในต าบลจันดี ยังคงเป็นปัญหาส าคัญ 

เนื่องจากประชาชนนั้น ยังไม่ได้รับวัคซีนถึงร้อยละ 45.38 โดยประชาชนนั้นมีความพร้อมในการรับ
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วัคซีนท่ีอยู่ในระดับสูงถึงร้อยละ 87.69 ซึ่งเกิดมาจากสภาพปัญหาวัคซีนไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน   โดยเกิดมาจากการท่ีรัฐบาลไม่สามารถจัดหาวัคซีนท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีเพียงพอ ท่ัวถึง 
รวดเร็วพอ และการผูกขาดบริษัทผลิดวัคซีนจากการส่ังจองวัคซีนแค่เพียง 2 บริษัท ซึ่งสอดคล้องกับ
บทความของ วิวัฒน์ชัย อัตถากร (2564) ธุรกิจวัคซีนผูกขาดค้าความตายหายะชาติ กล่าวถึงปัญหา
วัคซีนท่ีไม่เพียงพอในการฉีดให้แก่ประชาชน โดยรัฐบาลมีการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ท่ีผิดพลาด 
วัคซีนไม่สามารถมาตามก าหนดการได้ และยังมีการจองซื้อวัคซีนเพียงแค่ 2 บริษัท ซึ่งท่ีจริงแล้วควร
สั่งไว้หลายบริษัท โดยจากการบริหารผิดพลาดดังกล่าว ส่งผลให้คนไทยได้รับวัคซีนเข็มแรกเพียง
ร้อยละ 17.10 ของประชากร (ข้อมูล ณ วันท่ี 21 กรกฎาคม 2564) ซึ่งการฉีดวันซีนให้คนไทยได้แค่ 
17.10 ของประชากรนั้น จะไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้ ซึ่งการท่ีจะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้นั้น
จะต้องให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ได้อย่างน้อยร้อยละ 30 ของประชากร (ยง ภู่วรวรรณ, 
2564) 

ปัจจัยน าท่ีส่งผลต่อการเข้าถึงการได้รับวัคซีน ได้แก่ ระดับการศึกษาและอาชีพ กล่าวคือ 
บุคคลท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกต่างมีผลต่อระดับการเข้าถึงการได้รับวัคซีน ซึ่งอาจเนื่องจากประชาชน
ท่ีมีการศึกษาน้อยอาจไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านความรู้เกี่ยวกับโรค การป้องกันโรค หรือการรับรู้
ประสิทธิภาพของวัคซีนเพื่อการป้องกันโรค อาจส่งผลให้ประชาชนขาดความตระหนักในเรื่องของ
การเจ็บป่วยซึ่งส่งผลต่อการเข้าถึงการรับบริการ ในส่วนของอาชีพเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
การเข้าถึงการได้รับวัคซีน อาจเนื่องมากจากผู้มีอาชีพใช้แรงงาน/รับจ้างท่ัวไปหรือเกษตรกร เป็นอาชีพ
ที่มีเวลาในการท างาน ไม่แน่นอนและอาจมีรายได้ต่ า ซึ่งอาจส่งผลด้านของเวลาและค่าใช้จ่ายใน
การเข้ารับบริการฉีดวัคซีน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุภาพร แสงอ่วม และคณะ (2558) ท่ีได้
ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการทันตกรรมของผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือตอนล่าง
ของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการทันตกรรมในผู้สูงอายุ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ การไม่ได้รับการศึกษา การมีอาชีพเกษตรกรและอาชีพรับจ้างซึ่ งมี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับการเข้าถึงบริการทันตกรรมของผู้สูงอายุ 

ในส่วนของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย
ด้านการรับรู้ข่าวสารแนวทาง นโยบายการให้บริการฉีดวัคซีน ปัจจัยการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลโรคโควิด-
19 ปัจจัยการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเข้าถึงการได้รับวัคซีน
โควิด-19 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดแบบแผนความเช่ือด้านสุขภาพ (Health Belief Model) กล่าวคือ 
เมื่อบุคคลมีการรับรู้ถึงข้อมูลเกี่ยวกับโรค โดยบุคคลที่รับรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงของการเกิ ดโรค 
ความรุนแรงในการเกิดโรค การรับรู้ถึงประโยชน์ของการรักษาป้องกันโรคมากขึ้น รวมท้ังการได้รับรู้
ถึงแนวทางนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ ก็จะมีแนวโน้มในการจะเข้ารับบริการ และเมื่อกลุ่มตัวอย่าง
มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร แนวทางนโยบาย ข้อมูลเกี่ยวกับโรค ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีน ซึ่งเป็นการรับรู้
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ประโยชน์ของการได้รับวัคซีนอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าการรับรู้ดังกล่าวจะเป็นส่ิงหนึ่งท่ีมีผลต่อ
การเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ เพ็ชราภรณ์ ชัชวาลชาญชนกิจ 
และพรรณรัตน์ อาภรณ์พิศาล (2558) ท่ีได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของ
แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า พบว่า ปัจจัยด้านนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแรงงานต่างด้าว
มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า และสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของสมบูรณ์ ทวีลาภ และวัลลีรัตน์ พบคีรี (2562) ท่ีท าการศึกษาปัจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ์กับการยอมรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลของผู้สูงอายุ อ าเภอพระพุทธ
บาท จังหวัดสระบุรี ท่ีพบว่าปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการยอมรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตาม
ฤดูกาล คือ ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับโรคและวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ การรับรู้โอกาสเส่ียงต่อ
การป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ การรับรู้ความรุนแรงของโรคไข้หวัดใหญ่ การรับรู้ประโยชน์ของวัคซีน
ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ การรับรู้อุปสรรคของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และการเข้าถึง
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่      

อย่างไรก็ตามในการศึกษานี้ยังพบว่า ปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งท่ีท าให้ประชาชนไม่สามารถ
เข้าถึงการได้รับวัคซีนได้ คือ ทัศนติ ความเช่ือในการรับวัคซีนโควิด-19 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Millet (1954) โดยอธิบายความสัมพันธ์ของทัศนคติของผู้รับบริการท่ีมีผลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพ   
ว่าส่ิงท่ีเป็นตัวก าหนดในการเข้าถึงบริการสุขภาพ ประกอบด้วย ค่านิยม ทัศนคติ ความเช่ือการปฏิบัติ
ตนเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัย และสอดคล้องกับแนวคิด Penchansky and Thomas (1981) 
อธิบายว่าการยอมรับคุณภาพการบริการ ยอมรับการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรม 
มีความพึงพอใจในการบริการจะน าไปสู่การตัดสินใจเข้ารับบริการ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
เพ็ชราภรณ์  ชัชวาลชาญชนกิจ และพรรณรัตน์ อาภรณ์พิศาล (2558) ได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า กรณีศึกษากิจการต่อเนื่องประมง 
จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติต่อการเข้ารับบริการสุขภาพ โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวก
ต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า 

 
ข้อเสนอแนะด้านนโยบายภาครัฐ 

 
1)  ภาครัฐควรมีการพัฒนาและด าเนินนโยบายเพื่อให้มั่นใจว่ามีวัคซีนท่ีเพียงพอต่อประชาชน 

และเป็นวัคซีนท่ีมีการยอมรับ มีคุณภาพ มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย  
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2)   ภาครัฐควรเพิ่มการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ข้อมูล
ข่าวสารแนวทาง นโยบายการฉีดวัคซีนโควิด -19 ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 และข้อมูลความรู้
เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชน เนื่องจากการให้ข้อมูลข่าวสารถือเป็นบทบาทส าคัญใน
กระบวนการสาธารณสุข ดังนั้น ควรส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานพยาบาลใน
ระดับต าบลมีบทบาทในการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ 
ความเข้าใจ และทัศนคติท่ีดีอันจะส่งผลต่อการเข้ารับการฉีดวัคซีน 

3)   ภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการการบริการสาธารณสุข ส าหรับการฉีดวัคซีนโควิด -19 
หน่วยงานภาครัฐควรก าหนดแนวทางขั้นตอนการเข้ารับการวัคซีนท่ีลดขั้นตอนลง และอาจต้องเปรียบ
เปล่ียนรูปแบบการลงทะเบียนการขอรับวัคซีนท่ีสามารถให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย และประชาชนท่ีไม่มี
สมาร์ทโฟน สามารถด าเนินการลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนได้สะดวกขึ้นเพื่อท าให้ประชาชนไม่ตก
หล่นในการได้รับวัคซีน และควรมีมาตรการในการบริหารวัคซีนท่ีเพียงพอกับประชาชน เพื่อไม่ให้การ
นัดหมายประชาชนในการมารับบริการฉีดวัคซีนเกิดการเปล่ียนแปลงหรือเล่ือนนัด เพราะเหตุการณ์
ดังกล่าวอาจส่งผลถึงความเช่ือมั่นในการบริหารจัดการวัคซีนได้     
  

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 

ควรมีการเพิ่มสถานพยาบาลส าหรับการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ซึ่งควรปรับเปล่ียนจาก
สถานพยาบบาลในระดับโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาต าบลแทน เพื่อลดค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง และลดความแออัดจากจ านวนผู้ที่เดินทางไปรับบริการที่จุดเดียว และเป็นการเพิ่ม
การเข้าถึงการได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เนื่องจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเป็นสถานพยาบาล
ที่อยู่ในพื้นที่ที่ประชาชนสามารถเดินทางมารับบริการฉีดวัคซีนได้ง่าย สะดวก และอาจจะต้องมี
การให้บริการฉีดวัคซีนท่ีบ้านของประชาชน ในกลุ่มท่ีไม่สามารถเดินทางมารับบริการการฉีดวัคซีน 
ณ สถานพยาบาลได้ เช่น กลุ่มผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนและความแออดัในการเข้ารับ
บริการการฉีดวัคซีน 

 
ข้อเสนอแนะต่อการท าวิจัยในอนาคต 

 
1)   การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยในระดับบุคคล ซึ่งต่อไปอาจพัฒนาให้เป็นวิจัยท่ี

สมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งควรศึกษาให้ครอบคลุมปัจจัยอ่ืน ๆ โดยอาจดูปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการ
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ประโยชน์ของการได้รับวัคซีนอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าการรับรู้ดังกล่าวจะเป็นส่ิงหนึ่งท่ีมีผลต่อ
การเข้าถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ เพ็ชราภรณ์ ชัชวาลชาญชนกิจ 
และพรรณรัตน์ อาภรณ์พิศาล (2558) ท่ีได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของ
แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า พบว่า ปัจจัยด้านนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแรงงานต่างด้าว
มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า และสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของสมบูรณ์ ทวีลาภ และวัลลีรัตน์ พบคีรี (2562) ท่ีท าการศึกษาปัจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ์กับการยอมรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลของผู้สูงอายุ อ าเภอพระพุทธ
บาท จังหวัดสระบุรี ท่ีพบว่าปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการยอมรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตาม
ฤดูกาล คือ ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับโรคและวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ การรับรู้โอกาสเส่ียงต่อ
การป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ การรับรู้ความรุนแรงของโรคไข้หวัดใหญ่ การรับรู้ประโยชน์ของวัคซีน
ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ การรับรู้อุปสรรคของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และการเข้าถึง
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่      

อย่างไรก็ตามในการศึกษานี้ยังพบว่า ปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งท่ีท าให้ประชาชนไม่สามารถ
เข้าถึงการได้รับวัคซีนได้ คือ ทัศนติ ความเช่ือในการรับวัคซีนโควิด-19 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Millet (1954) โดยอธิบายความสัมพันธ์ของทัศนคติของผู้รับบริการท่ีมีผลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพ   
ว่าส่ิงท่ีเป็นตัวก าหนดในการเข้าถึงบริการสุขภาพ ประกอบด้วย ค่านิยม ทัศนคติ ความเช่ือการปฏิบัติ
ตนเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัย และสอดคล้องกับแนวคิด Penchansky and Thomas (1981) 
อธิบายว่าการยอมรับคุณภาพการบริการ ยอมรับการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรม 
มีความพึงพอใจในการบริการจะน าไปสู่การตัดสินใจเข้ารับบริการ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
เพ็ชราภรณ์  ชัชวาลชาญชนกิจ และพรรณรัตน์ อาภรณ์พิศาล (2558) ได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า กรณีศึกษากิจการต่อเนื่องประมง 
จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติต่อการเข้ารับบริการสุขภาพ โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวก
ต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า 

 
ข้อเสนอแนะด้านนโยบายภาครัฐ 

 
1)  ภาครัฐควรมีการพัฒนาและด าเนินนโยบายเพื่อให้มั่นใจว่ามีวัคซีนท่ีเพียงพอต่อประชาชน 

และเป็นวัคซีนท่ีมีการยอมรับ มีคุณภาพ มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย  
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2)   ภาครัฐควรเพิ่มการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ข้อมูล
ข่าวสารแนวทาง นโยบายการฉีดวัคซีนโควิด -19 ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 และข้อมูลความรู้
เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชน เนื่องจากการให้ข้อมูลข่าวสารถือเป็นบทบาทส าคัญใน
กระบวนการสาธารณสุข ดังนั้น ควรส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานพยาบาลใน
ระดับต าบลมีบทบาทในการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ 
ความเข้าใจ และทัศนคติท่ีดีอันจะส่งผลต่อการเข้ารับการฉีดวัคซีน 

3)   ภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการการบริการสาธารณสุข ส าหรับการฉีดวัคซีนโควิด -19 
หน่วยงานภาครัฐควรก าหนดแนวทางขั้นตอนการเข้ารับการวัคซีนท่ีลดขั้นตอนลง และอาจต้องเปรียบ
เปล่ียนรูปแบบการลงทะเบียนการขอรับวัคซีนท่ีสามารถให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย และประชาชนท่ีไม่มี
สมาร์ทโฟน สามารถด าเนินการลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนได้สะดวกขึ้นเพื่อท าให้ประชาชนไม่ตก
หล่นในการได้รับวัคซีน และควรมีมาตรการในการบริหารวัคซีนท่ีเพียงพอกับประชาชน เพื่อไม่ให้การ
นัดหมายประชาชนในการมารับบริการฉีดวัคซีนเกิดการเปล่ียนแปลงหรือเล่ือนนัด เพราะเหตุการณ์
ดังกล่าวอาจส่งผลถึงความเช่ือมั่นในการบริหารจัดการวัคซีนได้     
  

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 

ควรมีการเพิ่มสถานพยาบาลส าหรับการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ซึ่งควรปรับเปล่ียนจาก
สถานพยาบบาลในระดับโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาต าบลแทน เพื่อลดค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง และลดความแออัดจากจ านวนผู้ที่เดินทางไปรับบริการที่จุดเดียว และเป็นการเพิ่ม
การเข้าถึงการได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เนื่องจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเป็นสถานพยาบาล
ที่อยู่ในพื้นที่ที่ประชาชนสามารถเดินทางมารับบริการฉีดวัคซีนได้ง่าย สะดวก และอาจจะต้องมี
การให้บริการฉีดวัคซีนท่ีบ้านของประชาชน ในกลุ่มท่ีไม่สามารถเดินทางมารับบริการการฉีดวัคซีน 
ณ สถานพยาบาลได้ เช่น กลุ่มผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนและความแออัดในการเข้ารับ
บริการการฉีดวัคซีน 

 
ข้อเสนอแนะต่อการท าวิจัยในอนาคต 

 
1)   การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยในระดับบุคคล ซึ่งต่อไปอาจพัฒนาให้เป็นวิจัยท่ี

สมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งควรศึกษาให้ครอบคลุมปัจจัยอื่น ๆ โดยอาจดูปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการ
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อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช (กรกฎาคม ถึง ตุลาคม 2564) สามารถส าเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี 
ผู้เขียนขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ชัย  อัตถากร ผู้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
ท่ีให้ความเมตตา และกรุณาสละเวลาในการให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 
รวมท้ังให้ความรู้ในการด าเนินการวิจัยในทุกขั้นตอนเป็นอย่างดี นับต้ังแต่เริ่มต้นจนกระท้ังเสร็จส้ิน 
ตลอดจนให้ก าลังใจแก่ผู้วิจัยด้วยดีเสมอมา ผู้เขียนจึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยใคร่ขอขอบคุณประชาชนในต าบลจันดี ขอบขอบคุณตัวแทนผู้น าชุมชน 
ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบ้าน ตัวแทนผู้สูงอายุ และตัวแทนกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังและ
ผู้ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการค้นคว้าอิสระเรื่องนี้ทุกท่าน ท่ีมีความกรุณาในการสละเวลาตอบแบบสอบถาม 
การให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยตลอด  

ท้ายท่ีสุด ขอขอบคุณบิดา มารดา และสมาชิกในครอบครัวที่ช่วยให้ค าปรึกษา ค าแนะน าและ
อยู่เคียงข้างค่อยส่งเสริมสนับสนุน ให้ก าลังใจโดยตลอดมาและขอขอบคุณเพื่อน ๆ นิด้า สุราษฎร์ธานี 
รุ่นท่ี 29 ท่ีให้ค าปรึกษา ให้การช่วยเหลือ ให้ก าลังใจและมิตรภาพท่ีดีมาโดยตลอดจนท าให้การศึกษา
ค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ประสบกับความส าเร็จได้เป้าหมายท่ีต้ังไว้ด้วยดี  
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การตัดสินใจใช้การก่อสร้างแบบ Pre-cast ของผู้การประกอบธุรกิจก่อสร้าง
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
ศุภกิตต์ สังคโร * 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การตัดสินใจใช้การก่อสร้างแบบ Pre-cast ของผู้การประกอบธุรกิจ

ก่อสร้างในจังหวัดสุราษฎร์ธานี” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัย
เชิงส ารวจ (Survey Research) และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัย
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการก่อสร้างแบบใช้วัสดุส าเร็จรูปยกมาติดต้ัง (Pre-fabrication 
or Pre-cast Construction) ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อศึกษาการตัดสินใจใช้การก่อสร้างแบบ 
Pre-cast ของผู้การประกอบธุรกิจก่อสร้างในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และศึกษาปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะในการน าการก่อสร้างแบบใช้วัสดุส าเร็จรูปยกมาติดต้ัง (Pre-fabrication or Pre-cast 
Construction) มาใช้กับธุรกิจก่อสร้างในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ประกอบการ
ด้านธุรกิจก่อสร้าง บริษัทหรือผู้ท่ีท าธรุกิจก่อสร้างในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 200 คน ใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างง่าย (Simple Random Sampling) และน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป เพื่อหาค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และใช้สถิ ติ ค่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่ างง่ายของเพียร์ สัน  (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวที่เป็นอิสระต่อกัน ผลการวิจัย 
พบว่า  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจใช้รูปแบบการก่อสร้างแบบใช้วัสดุส าเร็จรูปยกมา
ติดต้ัง (Pre-fabrication or Pre-cast Construction) พบว่า ในภาพรวมผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง
มีระดับกระบวนการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.04, S.D.= 0.58) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน
พบว่า มีระดับกระบวนการตัดสินใจมากท่ีสุดคือการติดตามผลการขายหรือการบริการ (�̅�𝑥 = 4.17, 
S.D.= 0.65) อยู่ในระดับมาก) เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับกระบวนการ

                                                             
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ตัดสินใจใช้ในเรื่องท่านเห็นว่าบริษัทท่ีท าวัสดุส าเร็จรูปยกมาติดต้ัง (Pre-fabrication or Pre-cast 
Construction) ท่ีท่านจะใช้บริการต้องมีความรับผิดชอบต่อการท างานหากมีความผิดพลาดเกิดขึ้น
มากท่ีสุด (�̅�𝑥 = 4.26, S.D.= 0.76) อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้ระบบ Pre-cast ของผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างในจังหวัด
สุราษฎร์ธานี พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.97, S.D.= 0.70) เม่ือพิจารณาในประเด็น
ย่อยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการตัดสินใจใช้ระบบ Pre-cast ในเรื่องท่านวางแผนท่ีจะลองน าเอา
รูปแบบการก่อสร้างแบบ Pre-cast มาปรับใช้กับการประกอบธุรกิจก่อสร้างของท่านมากท่ีสุด (�̅�𝑥 = 
4.10, S.D.= 0.81) อยู่ในระดับมาก 

ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการตัดสินใจใช้รูปแบบการก่อสร้าง
แบบใช้วัสดุส าเร็จรูปยกมาติดตั้ง (Pre-fabrication or Pre-cast Construction) ในภาพรวม
มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจใช้การก่อสร้างแบบ Pre-cast กับการประกอบธุรกิจ ในจังหวัด
สุราษฎร์ธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 (r = 0.779) 
 
ค าส าคัญ: กระบวนการตัดสินใจ วัสดุส าเร็จรูปยกมาติดต้ัง  

 
ABSTRACT 

 
The research of “ The decision to use precast concrete of the construction 

business operator in Surat Thani Province” is quantitative research by using survey 
research and questionnaires to collect data. The purposes of this project are to 
examine decision to use precast concrete of the construction business operator in 
Surat Thani Province, construction management, including the overall factors and 
problems affecting the functions of building constructed by precast concrete. The 
samples were 200 people of the construction business operator in Surat Thani 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) , 
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 decision-making process to use Pre-fabrication or Pre-
cast of the construction business was a high level (�̅�𝑥 = 4.04, S.D.= 0.58). By considering 
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ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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การศึกษาวิจัยเรื่อง “การตัดสินใจใช้การก่อสร้างแบบ Pre-cast ของผู้การประกอบธุรกิจ

ก่อสร้างในจังหวัดสุราษฎร์ธานี” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัย
เชิงส ารวจ (Survey Research) และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัย
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการก่อสร้างแบบใช้วัสดุส าเร็จรูปยกมาติดต้ัง (Pre-fabrication 
or Pre-cast Construction) ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อศึกษาการตัดสินใจใช้การก่อสร้างแบบ 
Pre-cast ของผู้การประกอบธุรกิจก่อสร้างในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และศึกษาปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะในการน าการก่อสร้างแบบใช้วัสดุส าเร็จรูปยกมาติดต้ัง (Pre-fabrication or Pre-cast 
Construction) มาใช้กับธุรกิจก่อสร้างในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ประกอบการ
ด้านธุรกิจก่อสร้าง บริษัทหรือผู้ท่ีท าธรุกิจก่อสร้างในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 200 คน ใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างง่าย (Simple Random Sampling) และน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป เพื่อหาค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และใช้สถิ ติ ค่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่ างง่ายของเพียร์ สัน  (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวที่เป็นอิสระต่อกัน ผลการวิจัย 
พบว่า  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจใช้รูปแบบการก่อสร้างแบบใช้วัสดุส าเร็จรูปยกมา
ติดต้ัง (Pre-fabrication or Pre-cast Construction) พบว่า ในภาพรวมผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง
มีระดับกระบวนการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.04, S.D.= 0.58) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน
พบว่า มีระดับกระบวนการตัดสินใจมากท่ีสุดคือการติดตามผลการขายหรือการบริการ (�̅�𝑥 = 4.17, 
S.D.= 0.65) อยู่ในระดับมาก) เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับกระบวนการ
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ก่อสร้างในจังหวัดสุราษฎร์ธานี” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัย
เชิงส ารวจ (Survey Research) และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัย
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการก่อสร้างแบบใช้วัสดุส าเร็จรูปยกมาติดต้ัง (Pre-fabrication 
or Pre-cast Construction) ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อศึกษาการตัดสินใจใช้การก่อสร้างแบบ 
Pre-cast ของผู้การประกอบธุรกิจก่อสร้างในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และศึกษาปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะในการน าการก่อสร้างแบบใช้วัสดุส าเร็จรูปยกมาติดต้ัง (Pre-fabrication or Pre-cast 
Construction) มาใช้กับธุรกิจก่อสร้างในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ประกอบการ
ด้านธุรกิจก่อสร้าง บริษัทหรือผู้ท่ีท าธรุกิจก่อสร้างในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 200 คน ใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างง่าย (Simple Random Sampling) และน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป เพื่อหาค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และใช้สถิ ติ ค่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่ างง่ายของเพียร์ สัน  (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวที่เป็นอิสระต่อกัน ผลการวิจัย 
พบว่า  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจใช้รูปแบบการก่อสร้างแบบใช้วัสดุส าเร็จรูปยกมา
ติดต้ัง (Pre-fabrication or Pre-cast Construction) พบว่า ในภาพรวมผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง
มีระดับกระบวนการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.04, S.D.= 0.58) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน
พบว่า มีระดับกระบวนการตัดสินใจมากท่ีสุดคือการติดตามผลการขายหรือการบริการ (�̅�𝑥 = 4.17, 
S.D.= 0.65) อยู่ในระดับมาก) เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับกระบวนการ
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ตัดสินใจใช้ในเรื่องท่านเห็นว่าบริษัทท่ีท าวัสดุส าเร็จรูปยกมาติดต้ัง (Pre-fabrication or Pre-cast 
Construction) ท่ีท่านจะใช้บริการต้องมีความรับผิดชอบต่อการท างานหากมีความผิดพลาดเกิดขึ้น
มากท่ีสุด (�̅�𝑥 = 4.26, S.D.= 0.76) อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้ระบบ Pre-cast ของผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างในจังหวัด
สุราษฎร์ธานี พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.97, S.D.= 0.70) เมื่อพิจารณาในประเด็น
ย่อยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการตัดสินใจใช้ระบบ Pre-cast ในเรื่องท่านวางแผนท่ีจะลองน าเอา
รูปแบบการก่อสร้างแบบ Pre-cast มาปรับใช้กับการประกอบธุรกิจก่อสร้างของท่านมากท่ีสุด (�̅�𝑥 = 
4.10, S.D.= 0.81) อยู่ในระดับมาก 

ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการตัดสินใจใช้รูปแบบการก่อสร้าง
แบบใช้วัสดุส าเร็จรูปยกมาติดตั้ง (Pre-fabrication or Pre-cast Construction) ในภาพรวม
มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจใช้การก่อสร้างแบบ Pre-cast กับการประกอบธุรกิจ ในจังหวัด
สุราษฎร์ธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 (r = 0.779) 
 
ค าส าคัญ: กระบวนการตัดสินใจ วัสดุส าเร็จรูปยกมาติดต้ัง  

 
ABSTRACT 

 
The research of “ The decision to use precast concrete of the construction 

business operator in Surat Thani Province” is quantitative research by using survey 
research and questionnaires to collect data. The purposes of this project are to 
examine decision to use precast concrete of the construction business operator in 
Surat Thani Province, construction management, including the overall factors and 
problems affecting the functions of building constructed by precast concrete. The 
samples were 200 people of the construction business operator in Surat Thani 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) , 
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 decision-making process to use Pre-fabrication or Pre-
cast of the construction business was a high level (�̅�𝑥 = 4.04, S.D.= 0.58). By considering 

 

 

 
 

การตัดสินใจใช้การก่อสร้างแบบ Pre-cast ของผู้การประกอบธุรกิจก่อสร้าง
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การตัดสินใจใช้การก่อสร้างแบบ Pre-cast ของผู้การประกอบธุรกิจ

ก่อสร้างในจังหวัดสุราษฎร์ธานี” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัย
เชิงส ารวจ (Survey Research) และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัย
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการก่อสร้างแบบใช้วัสดุส าเร็จรูปยกมาติดต้ัง (Pre-fabrication 
or Pre-cast Construction) ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อศึกษาการตัดสินใจใช้การก่อสร้างแบบ 
Pre-cast ของผู้การประกอบธุรกิจก่อสร้างในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และศึกษาปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะในการน าการก่อสร้างแบบใช้วัสดุส าเร็จรูปยกมาติดต้ัง (Pre-fabrication or Pre-cast 
Construction) มาใช้กับธุรกิจก่อสร้างในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ประกอบการ
ด้านธุรกิจก่อสร้าง บริษัทหรือผู้ท่ีท าธรุกิจก่อสร้างในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 200 คน ใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างง่าย (Simple Random Sampling) และน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป เพื่อหาค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และใช้สถิ ติ ค่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่ างง่ายของเพียร์ สัน  (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวที่เป็นอิสระต่อกัน ผลการวิจัย 
พบว่า  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจใช้รูปแบบการก่อสร้างแบบใช้วัสดุส าเร็จรูปยกมา
ติดต้ัง (Pre-fabrication or Pre-cast Construction) พบว่า ในภาพรวมผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง
มีระดับกระบวนการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.04, S.D.= 0.58) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน
พบว่า มีระดับกระบวนการตัดสินใจมากท่ีสุดคือการติดตามผลการขายหรือการบริการ (�̅�𝑥 = 4.17, 
S.D.= 0.65) อยู่ในระดับมาก) เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับกระบวนการ

                                                             
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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each matter, it was found that the measure which the decision-making process to use 
Pre-fabrication or Pre-cast the opinion more than other measures was the Follow-up 
on sales or service having liquidity at a high level (�̅�𝑥 = 4.17, S.D.= 0.65) 

The opinion about decision to use Pre-cast concrete of the construction 
business operator in Surat Thani Province was a high level ( �̅�𝑥 = 3.97, S.D.= 0 . 70) .  By 
considering each matter, it was found that the measure which the plan to use Pre-cast 
concrete of the construction business having liquidity at a high level ( �̅�𝑥 = 4.10, S.D.= 
0.81). 

The assumption analysis revealed that overall impact of the decision-making 
process to use Pre-fabrication or Pre-cast of the construction business resulted positive 
to assistance measure of decision to use Pre-cast concrete of the construction business 
operator with statistical significance at 0.05 (r = 0.779). 
  
Keyword: Decision Making Process, Pre-cast Concrete 
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บทน า 
 

ศูนย์วิจัยกรุงศรี โดย ธเนศ มหัทธนาลัย (2564) ได้ให้ข้อมูลแนวโน้มธุรกิจและอุตสาหกรรม
ในช่วงปี 2564-2566 ไว้ว่า ในช่วง 9 เดือนแรกปี 2563 ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเติบโตเล็กน้อย สะท้อน
จากการลงทุนด้านการก่อสร้างมีมูลค่า 1.04 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.9% YoY ขยายตัวต่อเนื่องจาก
ปี 2562 ที่เติบโต 2.7% ปัจจัยหนุนมาจากการลงทุนก่อสร้างภาครัฐ (สัดส่วน 56.5% ของมูลค่า
การลงทุนก่อสร้างท้ังหมด) โดยเฉพาะการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ต่อเนื่อง ผลจากการเร่งเบิกจ่าย
งบประมาณของรัฐบาล ขณะท่ีการลงทุนก่อสร้างภาคเอกชนหดตัวตามภาวะซบเซาทางเศรษฐกิจ 
ผลจากวิกฤต COVID-19 และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดท่ัวประเทศ โดยการก่อสร้างท่ีอยู่อาศัย
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงจังหวัดหลักในภูมิภาคหดตัวรุนแรง จากการชะลอการเปิด
โครงการใหม่ของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สอดคล้องกับก าลังซื้อผู้บริโภคท่ีลดลงและความเข้มงวด
ในการปล่อยสินเช่ือของสถาบันการเงิน 

จังหวัดสุราษฎร์ธานีต้ังอยู่บนฝ่ังตะวันออกของภาคใต้ มีเนื้อท่ีประมาณ 13,079.61 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 8,181,076 ไร่ มีเนื้อท่ีมากเป็นอันดับ 6 ของประเทศ และมีพื้นท่ีมากท่ีสุดในภาคใต้ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสภาพท่ีต้ังเป็นศูนย์กลางซึ่งสามารถเช่ือมโยงภาคใต้ตอนบนกับภาคใต้ตอนล่าง 
และเช่ือมโยงทะเลฝ่ังอันดามัน และฝ่ังอ่าวไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดท่ีมีการเจริญเติบโต
อย่างรวดเร็วในทุกด้าน เศรษฐกิจ มีความมั่นคง ประชากรมีรายได้ค่อนข้างสูง ท าให้มีการจ้างงาน
เพิ่มขึ้นในธุรกิจและสถานประกอบการต่าง ๆ จ านวนมาก ส่งผลให้มีประชากรจากพื้นท่ีจังหวัดต่าง ๆ 
ท้ังภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้อพยพมาท างานในพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานีจ านวนมาก 
(คณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี, 2560) 

อุตสาหกรรมการก่อสร้างมีแนวโน้มท่ีจะเปล่ียนแปลงไปอย่างมากในอนาคตเนื่องจากท่ีผ่านมา 
อุตสาหกรรมก่อสร้างในไทยมีการใช้แรงงานจ านวนมาก (Labor-intensive) แต่จากปัญหาขาดแคลน
แรงงานก่อสร้างในช่วงหลัง ท าให้ธุรกิจก่อสร้างอาจจะต้องมองหาแนวทางการก่อสร้างท่ีใช้แรงงาน
น้อยลงโดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีการก่อสร้างเข้ามาทดแทน เทคโนโลยีท่ีน่าจะช่วยแก้ปัญหา
ข้างต้นได้คือการก่อสร้างแบบใช้วัสดุส าเร็จรูปยกมาติดต้ัง (Pre-fabrication or Pre-cast Construction) 
โดยวิธีการก่อสร้างนี้น่าจะท าให้ต้นทุนรวมของโครงการก่อสร้างลดลงโดยเฉล่ีย 15% ต่อโครงการ 
จากการลดการใช้แรงงานประมาณ 50% และระยะเวลาก่อสร้างท่ีเร็วขึ้นประมาณ 30% (ศูนย์วิจัย
กสิกรไทย, 2563) 

ปัจจุบันการก่อสร้างรูปแบบนี้นิยมใช้ในงานก่อสร้างเอกชนท่ีเป็นอาคารท่ีพักอาศัยแนวราบ
มูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท ในปี 2563 มีมูลค่าการก่อสร้างประมาณ 1.39 แสนล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 
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each matter, it was found that the measure which the decision-making process to use 
Pre-fabrication or Pre-cast the opinion more than other measures was the Follow-up 
on sales or service having liquidity at a high level (�̅�𝑥 = 4.17, S.D.= 0.65) 

The opinion about decision to use Pre-cast concrete of the construction 
business operator in Surat Thani Province was a high level ( �̅�𝑥 = 3.97, S.D.= 0 . 70) .  By 
considering each matter, it was found that the measure which the plan to use Pre-cast 
concrete of the construction business having liquidity at a high level ( �̅�𝑥 = 4.10, S.D.= 
0.81). 

The assumption analysis revealed that overall impact of the decision-making 
process to use Pre-fabrication or Pre-cast of the construction business resulted positive 
to assistance measure of decision to use Pre-cast concrete of the construction business 
operator with statistical significance at 0.05 (r = 0.779). 
  
Keyword: Decision Making Process, Pre-cast Concrete 
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บทน า 
 

ศูนย์วิจัยกรุงศรี โดย ธเนศ มหัทธนาลัย (2564) ได้ให้ข้อมูลแนวโน้มธุรกิจและอุตสาหกรรม
ในช่วงปี 2564-2566 ไว้ว่า ในช่วง 9 เดือนแรกปี 2563 ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเติบโตเล็กน้อย สะท้อน
จากการลงทุนด้านการก่อสร้างมีมูลค่า 1.04 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.9% YoY ขยายตัวต่อเนื่องจาก
ปี 2562 ที่เติบโต 2.7% ปัจจัยหนุนมาจากการลงทุนก่อสร้างภาครัฐ (สัดส่วน 56.5% ของมูลค่า
การลงทุนก่อสร้างท้ังหมด) โดยเฉพาะการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ต่อเนื่อง ผลจากการเร่งเบิกจ่าย
งบประมาณของรัฐบาล ขณะท่ีการลงทุนก่อสร้างภาคเอกชนหดตัวตามภาวะซบเซาทางเศรษฐกิจ 
ผลจากวิกฤต COVID-19 และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดท่ัวประเทศ โดยการก่อสร้างท่ีอยู่อาศัย
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงจังหวัดหลักในภูมิภาคหดตัวรุนแรง จากการชะลอการเปิด
โครงการใหม่ของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สอดคล้องกับก าลังซื้อผู้บริโภคท่ีลดลงและความเข้มงวด
ในการปล่อยสินเช่ือของสถาบันการเงิน 

จังหวัดสุราษฎร์ธานีต้ังอยู่บนฝ่ังตะวันออกของภาคใต้ มีเนื้อท่ีประมาณ 13,079.61 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 8,181,076 ไร่ มีเนื้อท่ีมากเป็นอันดับ 6 ของประเทศ และมีพื้นท่ีมากท่ีสุดในภาคใต้ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสภาพท่ีต้ังเป็นศูนย์กลางซึ่งสามารถเช่ือมโยงภาคใต้ตอนบนกับภาคใต้ตอนล่าง 
และเช่ือมโยงทะเลฝ่ังอันดามัน และฝ่ังอ่าวไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดท่ีมีการเจริญเติบโต
อย่างรวดเร็วในทุกด้าน เศรษฐกิจ มีความมั่นคง ประชากรมีรายได้ค่อนข้างสูง ท าให้มีการจ้างงาน
เพิ่มขึ้นในธุรกิจและสถานประกอบการต่าง ๆ จ านวนมาก ส่งผลให้มีประชากรจากพื้นท่ีจังหวัดต่าง ๆ 
ท้ังภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้อพยพมาท างานในพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานีจ านวนมาก 
(คณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี, 2560) 

อตุสาหกรรมการก่อสร้างมีแนวโน้มท่ีจะเปล่ียนแปลงไปอย่างมากในอนาคตเนื่องจากท่ีผ่านมา 
อุตสาหกรรมก่อสร้างในไทยมีการใช้แรงงานจ านวนมาก (Labor-intensive) แต่จากปัญหาขาดแคลน
แรงงานก่อสร้างในช่วงหลัง ท าให้ธุรกิจก่อสร้างอาจจะต้องมองหาแนวทางการก่อสร้างท่ีใช้แรงงาน
น้อยลงโดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีการก่อสร้างเข้ามาทดแทน เทคโนโลยีท่ีน่าจะช่วยแก้ปัญหา
ข้างต้นได้คือการก่อสร้างแบบใช้วัสดุส าเร็จรูปยกมาติดต้ัง (Pre-fabrication or Pre-cast Construction) 
โดยวิธีการก่อสร้างนี้น่าจะท าให้ต้นทุนรวมของโครงการก่อสร้างลดลงโดยเฉล่ีย 15% ต่อโครงการ 
จากการลดการใช้แรงงานประมาณ 50% และระยะเวลาก่อสร้างท่ีเร็วขึ้นประมาณ 30% (ศูนย์วิจัย
กสิกรไทย, 2563) 

ปัจจุบันการก่อสร้างรูปแบบนี้นิยมใช้ในงานก่อสร้างเอกชนท่ีเป็นอาคารท่ีพักอาศัยแนวราบ
มูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท ในปี 2563 มีมูลค่าการก่อสร้างประมาณ 1.39 แสนล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 
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11% ของมูลค่าการก่อสร้างท้ังหมด และมีสัดส่วนโครงการท่ีใช้งาน Pre-cast ต่อจ านวนโครงการ
ก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยแนวราบเอกชนท้ังหมด อยู่ท่ีประมาณ 48% ในปี 2563 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า
สัดส่วนงานก่อสร้างท่ีจะใช้งานก่อสร้างรูปแบบ Precast ในกลุ่มอาคารท่ีพักอาศัยแนวราบของเอกชน
น่าจะเพิ่มขึ้นเฉล่ียปีละ 3% จนถึงปี 2568 ซึ่งเป็นผลมาจากแรงงานก่อสร้างท่ีหาได้ยากขึ้นและมี
ค่าแรงท่ีสูงขึ้นเป็นหลัก นอกจาก Pre-cast จะช่วยคุมต้นทุนทางด้านการก่อสร้างแล้ว การก่อสร้าง
รูปแบบนี้อาจจะตอบโจทย์ความต้องการในอนาคตด้วย เนื่องจากในปี 2564 ประเทศไทยคาดว่าจะ
ถูกจัดเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ท าให้แนวโน้มรูปแบบท่ีพักอาศัยอาจจะต้องเปล่ียนไปเพื่อรองรับ
ความต้องการของสังคมวัยชรา (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2563) 

จากแนวโน้มของธุรกิจก่อสร้างบ้านพักและท่ีอยู่อาศัย ตลอดจนการก่อสร้างตึกและอาคาร
พาณิชย์ ท่ีมีแนวโน้มขยายตัวขึ้น แม้จะเกิดสถานการณ์โควิด ท่ีส่งผลกระทบต่อการบริหารงาน ท้ังใน
เรื่องของเงินทุน ค่าวัสดุท่ีสูงขึ้น และแรงงานท่ีต้องมีการจ ากัดในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 
การก่อสร้างแบบใช้วัสดุส าเร็จรูปยกมาติดต้ัง (Pre-fabrication or Pre-cast Construction) หรือท่ี
เรียกว่า พรีแคส เป็นรูปแบบการก่อสร้างท่ีน่าจะท าให้ต้นทุนรวมของโครงการก่อสร้างลดลง รวมถึง
แรงงานท่ีใช้ท่ีน่าจะลดลงด้วย ผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการก่อสร้างในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ซึ่งมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงการน าการก่อสร้างแบบใช้วัสดุส าเร็จรูปมาใช้ในธุรกิจ โดยจะศึกษาถึง
การตัดสินใจใช้การก่อสร้างแบบ Pre-cast กับการประกอบธุรกิจ เพื่อศึกษาถึงแนวทางการน ามา
ประยุกต์ใช้กับธุรกิจก่อสร้างและสามารถน าไปปรับใช้ในธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้ธุรกิจมีการปรับตัว
และสร้างประสิทธิภาพการท างานและการขยายตัวทางธุรกิจให้ดีขึ้นมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1) เพื่อศึกษารูปแบบการก่อสร้างแบบใช้วัสดุส าเร็จรูปยกมาติดต้ัง (Pre-fabrication or 
Pre-cast Construction) ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจใช้การก่อสร้างแบบ Pre-cast ของผู้การประกอบธุรกิจ
ก่อสร้างในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการน าการก่อสร้างแบบใช้วัสดุส าเร็จรูป
ยกมาติดต้ัง (Pre-fabrication or Pre-cast Construction) มาใช้กับธุรกิจก่อสร้างในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

 
  

541 
 

 

วิธีด าเนินงานวิจัย 
 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมแนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ และรูปแบบการก่อสร้าง
แบบใช้วัสดุส าเร็จรูปยกมาติดต้ัง (Pre-fabrication or Pre-cast Construction) โดยได้ก าหนดตัวแปร
ในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 

ตัวแปรอิสระ ได้แก่ กระบวนการตัดสินใจใช้รูปแบบการก่อสร้างแบบใช้วัสดุส าเร็จรูปยกมา
ติดต้ัง (Pre-fabrication or Pre-cast Construction) 

ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจใช้ระบบ Precast ของผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง ในจังหวัด
สุราษฎร์ธานี 

สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาดังภาพท่ี 1 
 
ตัวแปรอิสระ              ตัวแปรตาม 

  
 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการศึกษา 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ 
1) ประชากร ได้แก่ ผู้ประกอบการด้านธุรกิจก่อสร้าง บริษัทหรือผู้ท่ีท าธรุกิจก่อสร้างใน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 359 ราย (แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
พ.ศ.2561 - 2565, 2561) 

2) กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ค านวนกลุ่มตัวอย่างจากผู้ประกอบการด้านธุรกิจก่อสร้าง บริษัท
หรือผู้ท่ีท าธรุกิจก่อสร้างในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 359 แห่ง โดยมีวิธีการดังนี้การค านวณหา
ขนาดตัวอย่างท่ีเหมาะสมส าหรับใช้ในการศึกษาครั้งนี้ หาได้จากสูตรของยามาเน่จากการค านวณ 

กระบวนการตัดสินใจใช้รูปแบบการก่อสร้าง
แบบใช้วัสดุส าเร็จรูปยกมาติดต้ัง  

(Pre-fabrication or Pre-cast Construction) 
-  การรู้ถึงความจ าเป็นหรือต้องการในสินค้า
หรือบริการ 

- การค้นหาข้อมูล 
- การประเมินทางเลือก 
- การติดตามผลการขายหรือการบริการ 

การตัดสินใจใช้ระบบ Precast  
ของผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง  

ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
- การตัดสินใจเลือกซื้อ สิน ค้า
หรือใช้บริการ 

- การซื้อ 
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11% ของมูลค่าการก่อสร้างท้ังหมด และมีสัดส่วนโครงการท่ีใช้งาน Pre-cast ต่อจ านวนโครงการ
ก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยแนวราบเอกชนท้ังหมด อยู่ท่ีประมาณ 48% ในปี 2563 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า
สัดส่วนงานก่อสร้างท่ีจะใช้งานก่อสร้างรูปแบบ Precast ในกลุ่มอาคารท่ีพักอาศัยแนวราบของเอกชน
น่าจะเพิ่มขึ้นเฉล่ียปีละ 3% จนถึงปี 2568 ซึ่งเป็นผลมาจากแรงงานก่อสร้างท่ีหาได้ยากขึ้นและมี
ค่าแรงท่ีสูงขึ้นเป็นหลัก นอกจาก Pre-cast จะช่วยคุมต้นทุนทางด้านการก่อสร้างแล้ว การก่อสร้าง
รูปแบบนี้อาจจะตอบโจทย์ความต้องการในอนาคตด้วย เนื่องจากในปี 2564 ประเทศไทยคาดว่าจะ
ถูกจัดเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ท าให้แนวโน้มรูปแบบท่ีพักอาศัยอาจจะต้องเปล่ียนไปเพื่อรองรับ
ความต้องการของสังคมวัยชรา (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2563) 

จากแนวโน้มของธุรกิจก่อสร้างบ้านพักและท่ีอยู่อาศัย ตลอดจนการก่อสร้างตึกและอาคาร
พาณิชย์ ท่ีมีแนวโน้มขยายตัวขึ้น แม้จะเกิดสถานการณ์โควิด ท่ีส่งผลกระทบต่อการบริหารงาน ท้ังใน
เรื่องของเงินทุน ค่าวัสดุท่ีสูงขึ้น และแรงงานท่ีต้องมีการจ ากัดในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 
การก่อสร้างแบบใช้วัสดุส าเร็จรูปยกมาติดต้ัง (Pre-fabrication or Pre-cast Construction) หรือท่ี
เรียกว่า พรีแคส เป็นรูปแบบการก่อสร้างท่ีน่าจะท าให้ต้นทุนรวมของโครงการก่อสร้างลดลง รวมถึง
แรงงานท่ีใช้ท่ีน่าจะลดลงด้วย ผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการก่อสร้างในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ซึ่งมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงการน าการก่อสร้างแบบใช้วัสดุส าเร็จรูปมาใช้ในธุรกิจ โดยจะศึกษาถึง
การตัดสินใจใช้การก่อสร้างแบบ Pre-cast กับการประกอบธุรกิจ เพื่อศึกษาถึงแนวทางการน ามา
ประยุกต์ใช้กับธุรกิจก่อสร้างและสามารถน าไปปรับใช้ในธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้ธุรกิจมีการปรับตัว
และสร้างประสิทธิภาพการท างานและการขยายตัวทางธุรกิจให้ดีขึ้นมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1) เพื่อศึกษารูปแบบการก่อสร้างแบบใช้วัสดุส าเร็จรูปยกมาติดต้ัง (Pre-fabrication or 
Pre-cast Construction) ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจใช้การก่อสร้างแบบ Pre-cast ของผู้การประกอบธุรกิจ
ก่อสร้างในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการน าการก่อสร้างแบบใช้วัสดุส าเร็จรูป
ยกมาติดต้ัง (Pre-fabrication or Pre-cast Construction) มาใช้กับธุรกิจก่อสร้างในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

 
  

541 
 

 

วิธีด าเนินงานวิจัย 
 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมแนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ และรูปแบบการก่อสร้าง
แบบใช้วัสดุส าเร็จรูปยกมาติดต้ัง (Pre-fabrication or Pre-cast Construction) โดยได้ก าหนดตัวแปร
ในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 

ตัวแปรอิสระ ได้แก่ กระบวนการตัดสินใจใช้รูปแบบการก่อสร้างแบบใช้วัสดุส าเร็จรูปยกมา
ติดต้ัง (Pre-fabrication or Pre-cast Construction) 

ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจใช้ระบบ Precast ของผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง ในจังหวัด
สุราษฎร์ธานี 

สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาดังภาพท่ี 1 
 
ตัวแปรอิสระ              ตัวแปรตาม 

  
 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการศึกษา 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ 
1) ประชากร ได้แก่ ผู้ประกอบการด้านธุรกิจก่อสร้าง บริษัทหรือผู้ท่ีท าธรุกิจก่อสร้างใน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 359 ราย (แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
พ.ศ.2561 - 2565, 2561) 

2) กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ค านวนกลุ่มตัวอย่างจากผู้ประกอบการด้านธุรกิจก่อสร้าง บริษัท
หรือผู้ท่ีท าธรุกิจก่อสร้างในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 359 แห่ง โดยมีวิธีการดังนี้การค านวณหา
ขนาดตัวอย่างท่ีเหมาะสมส าหรับใช้ในการศึกษาครั้งนี้ หาได้จากสูตรของยามาเน่จากการค านวณ 

กระบวนการตัดสินใจใช้รูปแบบการก่อสร้าง
แบบใช้วัสดุส าเร็จรูปยกมาติดต้ัง  

(Pre-fabrication or Pre-cast Construction) 
-  การรู้ถึงความจ าเป็นหรือต้องการในสินค้า
หรือบริการ 

- การค้นหาข้อมูล 
- การประเมินทางเลือก 
- การติดตามผลการขายหรือการบริการ 

การตัดสินใจใช้ระบบ Precast  
ของผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง  

ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
- การตัดสินใจเลือกซื้อ สิน ค้า
หรือใช้บริการ 

- การซื้อ 
 



542542 
 

 

ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 200 คน ส่วนเทคนิคการสุ่มตัวอย่างจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling)  

3) เครื่องมือในการศึกษา ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบสอบถามปลายปิด จากนั้นน าข้อมูลท่ีได้มาท าการประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ (SPSS for Windows Version 23) โดยใช้หลักสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณและน าเสนอผลการศึกษาผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาอธิบายลักษณะ
ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม กระบวนการตัดสินใจใช้รูปแบบการก่อสร้าง
แบบใช้วัสดุส าเร็จรูปยกมาติดตั้ง (Pre-fabrication or Pre-cast Construction) และการตัดสนิใจ
ใช้ระบบ Pre-cast ของผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยน ามาวิเคราะห์ด้วย
ค่าเฉล่ีย (Mean) ร้อยละ (Percentage) ความถี่ (Frequency) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: S.D.) และน าเสนอผลการศึกษาโดยใช้วิธีพรรณนาประกอบตารางข้อมูลทางสถิติ ในส่วน
ของการทดสอบสมมติฐานผู้วิจัยใช้สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวท่ีเป็น
อิสระต่อกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 กัน เสนอผลการศึกษาโดยใช้วิธีพรรณนาประกอบ
ตารางข้อมูลทางสถิติ โดยก าหนดระยะเวลาท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการด้านธุรกิจ
ก่อสร้าง บริษัทหรือผู้ท่ีท าธรุกิจก่อสร้างในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างเดือนกันยายน ถึงเดือน
พฤศจิกายน 2564 

 
ผลการศึกษา 

 
1) ผลการวิเคราะห์ด้านข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างมีท้ังหมด 200 คน เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุ 36-45 ปี มากท่ีสุด 

ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี กว่าครึ่งมีรายได้รวมของบริษัทเฉล่ียต่อเดือน 300,001-
500,000 มีประสบการณ์ในการท างาน 5 ปีขึ้นไปมากท่ีสุด ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจประเภทห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด (หจก.) และจ านวนพนักงาน 11-50 คน มากท่ีสุด 

2) ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยด้านกระบวนการตัดสินใจใช้รูปแบบการก่อสร้างแบบใช้วัสดุ
ส าเร็จรูปยกมาติดต้ัง (Pre-fabrication or Pre-cast Construction) 

 จากการสอบถามผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยแบบสอบถาม
จ านวน 200 ฉบับ เกี่ยวกับปัจจัยด้านกระบวนการตัดสินใจใช้รูปแบบการก่อสร้างแบบใช้วัสดุ
ส าเร็จรูปยกมาติดต้ัง (Pre-fabrication or Pre-cast Construction) พบว่าในภาพรวมผู้ประกอบการ

543 
 

 

ธุรกิจก่อสร้างมีกระบวนการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.04, S.D.= 0.58) เมื่อพิจารณาในแต่ละ
ด้านพบว่า มีระดับกระบวนการตัดสินใจมากท่ีสุดคือการติดตามผลการขายหรือการบริการ ( �̅�𝑥 = 
4.17, S.D.= 0.65) อยู่ในระดับมาก) เม่ือพิจารณาในประเด็นย่อยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับระดับ
กระบวนการตัดสินใจใช้ในเรื่องท่านเห็นว่าบริษัทท่ีท าวัสดุส าเร็จรูปยกมาติดต้ัง (Pre-fabrication or 
Pre-cast Construction) ท่ีท่านจะใช้บริการต้องมีความรับผิดชอบต่อการท างานหากมีความผิดพลาด
เกิดขึ้นมากท่ีสุด (�̅�𝑥 = 4.26, S.D.= 0.76) อยู่ในระดับมากท่ีสุด  

3) ข้อมูลเก่ียวกับการตัดสินใจใช้การก่อสร้างแบบ Pre-cast ของผู้การประกอบธุรกิจ
ก่อสร้าง ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 จากการสอบถามผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยแบบสอบถาม
จ านวน 200 ฉบับ เกี่ยวกับการตัดสินใจใช้ระบบ Pre-cast ของผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง ใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า การตัดสินใจใช้ระบบ Precast ของผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง ในจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.97, S.D.= 0.70) เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อยพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีระดับการตัดสินใจใช้ระบบ Pre-cast ในเรื่องท่านวางแผนที่จะลองน าเอารูปแบบ
การก่อสร้างแบบ Pre-cast มาปรับใช้กับการประกอบธุรกิจก่อสร้างของท่านมากท่ีสุด (�̅�𝑥 = 4.10, 
S.D.= 0.81) อยู่ในระดับมาก 

4) การทดสอบสมมติฐาน 
จากสมมติฐานท่ีว่า ปัจจัยด้านกระบวนการตัดสินใจใช้รูปแบบการก่อสร้างแบบใช้วัสดุ

ส าเร็จรูปยกมาติดต้ัง (Pre-fabrication or Pre-cast Construction) มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
ใช้การก่อสร้างแบบ Pre-cast กับการประกอบธุรกิจ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือไม่ ผลการวิเคราะห์
สมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการตัดสินใจใช้รูปแบบการก่อสร้างแบบใช้วัสดุส าเร็จรูปยกมา
ติดต้ัง (Pre-fabrication or Pre-cast Construction) ในภาพรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจ
ใช้การก่อสร้างแบบ Pre-cast กับการประกอบธุรกิจ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ี 0.05 (r = 0.779) 

 
สรุป อภิปรายผล 

 
1) กระบวนการตัดสินใจใช้รูปแบบการก่อสร้างแบบใช้วัสดุส าเร็จรูปยกมาติดต้ัง (Pre-

fabrication or Pre-cast Construction) 
 จากผลการศึกษาในเรื่องกระบวนการตัดสินใจใช้รูปแบบการก่อสร้างแบบใช้วัสดุ

ส าเร็จรูปยกมาติดต้ัง (Pre-fabrication or Pre-cast Construction) ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวม
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ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 200 คน ส่วนเทคนิคการสุ่มตัวอย่างจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling)  

3) เครื่องมือในการศึกษา ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบสอบถามปลายปิด จากนั้นน าข้อมูลท่ีได้มาท าการประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ (SPSS for Windows Version 23) โดยใช้หลักสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณและน าเสนอผลการศึกษาผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาอธิบายลักษณะ
ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม กระบวนการตัดสินใจใช้รูปแบบการก่อสร้าง
แบบใช้วัสดุส าเร็จรูปยกมาติดตั้ง (Pre-fabrication or Pre-cast Construction) และการตัดสนิใจ
ใช้ระบบ Pre-cast ของผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยน ามาวิเคราะห์ด้วย
ค่าเฉล่ีย (Mean) ร้อยละ (Percentage) ความถี่ (Frequency) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: S.D.) และน าเสนอผลการศึกษาโดยใช้วิธีพรรณนาประกอบตารางข้อมูลทางสถิติ ในส่วน
ของการทดสอบสมมติฐานผู้วิจัยใช้สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวท่ีเป็น
อิสระต่อกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 กัน เสนอผลการศึกษาโดยใช้วิธีพรรณนาประกอบ
ตารางข้อมูลทางสถิติ โดยก าหนดระยะเวลาท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการด้านธุรกิจ
ก่อสร้าง บริษัทหรือผู้ท่ีท าธรุกิจก่อสร้างในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างเดือนกันยายน ถึงเดือน
พฤศจิกายน 2564 

 
ผลการศึกษา 

 
1) ผลการวิเคราะห์ด้านข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างมีท้ังหมด 200 คน เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุ 36-45 ปี มากท่ีสุด 

ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี กว่าครึ่งมีรายได้รวมของบริษัทเฉล่ียต่อเดือน 300,001-
500,000 มีประสบการณ์ในการท างาน 5 ปีขึ้นไปมากท่ีสุด ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจประเภทห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด (หจก.) และจ านวนพนักงาน 11-50 คน มากท่ีสุด 

2) ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยด้านกระบวนการตัดสินใจใช้รูปแบบการก่อสร้างแบบใช้วัสดุ
ส าเร็จรูปยกมาติดต้ัง (Pre-fabrication or Pre-cast Construction) 

 จากการสอบถามผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยแบบสอบถาม
จ านวน 200 ฉบับ เกี่ยวกับปัจจัยด้านกระบวนการตัดสินใจใช้รูปแบบการก่อสร้างแบบใช้ วัสดุ
ส าเร็จรูปยกมาติดต้ัง (Pre-fabrication or Pre-cast Construction) พบว่าในภาพรวมผู้ประกอบการ
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ธุรกิจก่อสร้างมีกระบวนการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.04, S.D.= 0.58) เมื่อพิจารณาในแต่ละ
ด้านพบว่า มีระดับกระบวนการตัดสินใจมากท่ีสุดคือการติดตามผลการขายหรือการบริการ ( �̅�𝑥 = 
4.17, S.D.= 0.65) อยู่ในระดับมาก) เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับระดับ
กระบวนการตัดสินใจใช้ในเรื่องท่านเห็นว่าบริษัทท่ีท าวัสดุส าเร็จรูปยกมาติดต้ัง (Pre-fabrication or 
Pre-cast Construction) ท่ีท่านจะใช้บริการต้องมีความรับผิดชอบต่อการท างานหากมีความผิดพลาด
เกิดขึ้นมากท่ีสุด (�̅�𝑥 = 4.26, S.D.= 0.76) อยู่ในระดับมากท่ีสุด  

3) ข้อมูลเก่ียวกับการตัดสินใจใช้การก่อสร้างแบบ Pre-cast ของผู้การประกอบธุรกิจ
ก่อสร้าง ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 จากการสอบถามผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยแบบสอบถาม
จ านวน 200 ฉบับ เกี่ยวกับการตัดสินใจใช้ระบบ Pre-cast ของผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง ใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า การตัดสินใจใช้ระบบ Precast ของผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง ในจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.97, S.D.= 0.70) เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อยพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีระดับการตัดสินใจใช้ระบบ Pre-cast ในเรื่องท่านวางแผนที่จะลองน าเอารูปแบบ
การก่อสร้างแบบ Pre-cast มาปรับใช้กับการประกอบธุรกิจก่อสร้างของท่านมากท่ีสุด (�̅�𝑥 = 4.10, 
S.D.= 0.81) อยู่ในระดับมาก 

4) การทดสอบสมมติฐาน 
จากสมมติฐานท่ีว่า ปัจจัยด้านกระบวนการตัดสินใจใช้รูปแบบการก่อสร้างแบบใช้วัสดุ

ส าเร็จรูปยกมาติดต้ัง (Pre-fabrication or Pre-cast Construction) มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
ใช้การก่อสร้างแบบ Pre-cast กับการประกอบธุรกิจ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือไม่ ผลการวิเคราะห์
สมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการตัดสินใจใช้รูปแบบการก่อสร้างแบบใช้วัสดุส าเร็จรูปยกมา
ติดต้ัง (Pre-fabrication or Pre-cast Construction) ในภาพรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจ
ใช้การก่อสร้างแบบ Pre-cast กับการประกอบธุรกิจ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ี 0.05 (r = 0.779) 

 
สรุป อภิปรายผล 

 
1) กระบวนการตัดสินใจใช้รูปแบบการก่อสร้างแบบใช้วัสดุส าเร็จรูปยกมาติดต้ัง (Pre-

fabrication or Pre-cast Construction) 
 จากผลการศึกษาในเรื่องกระบวนการตัดสินใจใช้รูปแบบการก่อสร้างแบบใช้วัสดุ

ส าเร็จรูปยกมาติดต้ัง (Pre-fabrication or Pre-cast Construction) ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวม
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ผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างมีกระบวนการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า 
มีระดับการติดตามผลการขายหรือการบริการมากท่ีสุด โดยเฉพาะในเรื่องกลุ่มตัวอย่างมีกระบวนการ
ตัดสินใจในใช้เรื่องท่านเห็นว่าบริษัทท่ีท าวัสดุส าเร็จรูปยกมาติดต้ัง (Pre-fabrication or Pre-cast 
Construction) ท่ีท่านจะใช้บริการต้องมีความรับผิดชอบต่อการท างานหากมีความผิดพลาดเกิดขึ้น
มากท่ีสุด ท้ังนี้อาจเป็นเพราะระบบการก่อสร้างแบบใช้วัสดุส าเร็จรูปยกมาติดต้ังนั้น ต้องให้
โรงงานผลิตช้ินส่วนอาคารออกมาเป็นส่วน ๆ แล้วค่อยน ามาติดต้ังประกอบกัน ณ ท่ีก่อสร้าง ดังนั้น
ระหว่างการขนส่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับชิ้นส่วนได้ ไม่ว่าจะเป็นการแตกหักหรือการเกิด
รอยร้าว ดังนั้น บริษัทที่รับผลิตหากมีความรับผิดชอบกับงานที่เกิดขึ้น ย่อมท าให้ผู้ประกอบการ
ด้านก่อสร้างมั่นใจท่ีจะส่ังท าและน ารูปแบบการใช้วัสดุส าเร็จรูปยกมาติดต้ังมาใช้ในการก่อสร้างได้ 
จึงท าให้ประเด็นความรับผิดชอบต่อการท างานเป็นส่ิงท่ีผู้ประกอบการก่อสร้างให้ความส าคัญมากท่ีสุด 
สอดคล้องกับแนวคิดการก่อสร้างโดยใช้ระบบช้ินส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป (Pre-cast) ของภาควิชา
สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
(2548) ท่ีว่าข้อเสียเปรียบในการอาศัยการขนส่งและสถานท่ีมากในการพักช้ินส่วน ช้ินส่วนมีโอกาส
เสียหายได้ในขณะการขนส่งได้ 

2) การตัดสินใจใช้ระบบ Pre-cast ของผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้ระบบ Pre-cast ของผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง 

ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า การตัดสินใจใช้ระบบ Pre-cast ของผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง 
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อยพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีระดับการตัดสินใจใช้ระบบ Pre-cast ในเรื่องท่านวางแผนท่ีจะลองน าเอารูปแบบการก่อสร้างแบบ 
Pre-cast มาปรับใช้กับการประกอบธุรกิจก่อสร้างของท่านมากท่ีสุด อยู่ในระดับมาก จากผลการศึกษา
จะเห็นว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างให้ความสนใจกับรูปแบบการก่อสร้างแบบ
ใช้วัสดุส าเร็จรูปยกมาติดต้ัง ซึ่งเป็นรูปแบบการก่อสร้างแบบใหม่ แตกต่างจากการก่อสร้างแบบเดิม
ท่ีค่อยก่อสร้างไปในพื้นท่ีก่อสร้าง รวมถึงรูปแบบกระบวนการก่อสร้างก็แตกต่างไปจากเดิม ดังนั้น
ในการเริ่มหรือตัดสินใจน าเอารูปแบบการก่อสร้างแบบใหม่มาใช้ ผู้ประกอบการต้องมีการศึกษา
หาข้อมูลและทดลองท่ีจะท าเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียได้ เพราะการตัดสินใจท่ีจะน า
ระบบ Pre-cast มาใช้ ต้องมีการปรับเปล่ียนการท างาน การบริหาร รวมถึงความเช่ียวชาญของแรงงาน
ด้วย ดังนั้นกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างจึงต้องมีการวางแผนท่ีจะทดลองน าระบบใหม่มาใช้ 
สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคของมานิต รัตนสุวรรณ และสมฤดี 
ศรีจรรยา (2554) ว่าเมื่อผู้บริโภคมีการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนท่ี
ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง โดยจะวางแผนซื้อสินค้า
ว่าจะซื้อเมื่อไร ซื้อท่ีไหน ซื้ออย่างไร หลังจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนท่ี 5 คือการซื้อ ข้ันตอนนี้นับได้ว่าเป็น
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ขั้นท่ีส าคัญ เนื่องจากว่าเป็นขั้นตอนท่ีสินค้าหรือบริการจะได้ถูกผู้บริโภคน า ไปบริโภค ซึ่งในทาง
การตลาดถือได้ว่าเป็นการประสบความส าเร็จอย่างหนึ่งท่ีสามารถสร้างรายได้ให้กับองค์การ  

3) การทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการทดสอบพบว่า กระบวนการตัดสินใจใช้รูปแบบการก่อสร้างแบบใช้วัสดุส าเร็จรูป

ยกมาติดตั้ง (Pre-fabrication or Pre-cast Construction) ในภาพรวม มีความสัมพันธ์เชิงบวก
ต่อการตัดสินใจใช้การก่อสร้างแบบ Pre-cast กับการประกอบธุรกิจ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้
เป็นเพราะในการตัดสินใจท่ีจะใช้บริการหรือซื้อสินค้า ผู้บริโภคจะต้องมีกระบวนการเลือกเพื่อจะ
น ามาใช้ในการตัดสินใจ โดยเฉพาะในเรื่องของธุรกิจก่อสร้าง ซึ่งเป็นธุรกิจท่ีมีต้นทุนและการลงทุน
ท่ีค่อนข้างสูง การเปล่ียนแปลงระบบการท างาน ซึ่งสร้างการเปล่ียนแปลงหลายอย่างในการท างาน 
ท้ังในเรื่องเทคนิคการก่อสร้าง แรงงานท่ีเช่ียวชาญเกี่ยวกับระบบ Pre-cast กระบวนการก่อสร้างและ
การผลิตช้ินส่วนส าเร็จรูป ความปลอดภัย ความเช่ือม่ันของลูกค้า และอ่ืน ๆ ซึ่งผู้ประกอบการต้องมี
การเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของรูปแบบการก่อสร้างแบบใหม่ ซึ่งข้อดีต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นปัจจัยจูงใจ
ท าให้ผู้ประกอบการตัดสินใจท่ีจะน าเอาระบบใหม่มาใช้ สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจของเสรี วงษ์มณฑา (อ้างในกิตติคุณ บุญเกต, 2556) ท่ีว่า แรงจูงใจ หมายถึง ปัญหาท่ีถึง
จุดวิกฤติท่ีท าให้ผู้บริโภคไม่สบายใจแรงจูงใจจึงเป็นความต้องการท่ีเกิดขึ้นรุนแรง บังคับให้คนเรา
ค้นหาวิธีมาตอบสนองความพึงพอใจโดยแรงจูงใจนั้นมีพื ้นฐานมาจากความจ า เป็น คือถ้าไม่มี
ความจ าเป็นก็จะไม่เกิดแรงจูงใจและความจ าเป็นเมื่อเกิดความรุนแรงขึ้นก็จะกลายเป็นความต้องการ 
แต่ถ้าความต้องการนั้นไม่รุนแรงพอก็จะไม่เกิดแรงจูงใจ ดังนั้น นักการตลาดจึงมีหน้าท่ีกระตุ้นให้
ผู้บริโภคเกิดความต้องการจนเข้าสู่จุดวิกฤติท าให้เกิดความไม่สบายอย่างรุนแรง จนต้องค้นหาวิธีท่ีจะ
มาตอบสนองความต้องการนั้น ๆ และเมื่อผู้ประกอบการมีการหาข้อมูล เปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย 
จนมาถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการ ดังนั้น ยิ่งผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างมีกระบวนการคิด 
กระบวนการตัดสินใจ มีการวิเคราะห์ คัดเลือก เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของระบบการก่อสร้างแบบ  
Pre-cast ว่าน่าจะดีกว่าระบบการก่อสร้างแบบเดิม การท่ีผู้ประกอบการมีความรู้ในเรื่องระบบ Pre-cast 
มาก ก็ยิ่งท าให้มีการตัดสินใจท่ีทดลองน าระบบใหม่มาใช้กับธุรกิจมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ ธานัท วรุณกูล (2554) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบคอนกรีตส าเร็จรูปในประเทศไทย จากเอกสาร 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการยอมรับของผู้ก่อสร้างต่อการก่อสร้างอาคารโดยใช้ระบบช้ินส่วนส าเร็จรูป 
พบว่า การก่อสร้างระบบช้ินส่วนส าเร็จรูป จะพัฒนาอย่างรวดเร็วได้ผู้ประกอบการต้องให้ความรู้และ
ประสานงานร่วมมือกับสถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบองค์ประกอบท่ีมีผลกระทบต่อการยอมรับ 
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ผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างมีกระบวนการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า 
มีระดับการติดตามผลการขายหรือการบริการมากท่ีสุด โดยเฉพาะในเรื่องกลุ่มตัวอย่างมีกระบวนการ
ตัดสินใจในใช้เรื่องท่านเห็นว่าบริษัทท่ีท าวัสดุส าเร็จรูปยกมาติดต้ัง (Pre-fabrication or Pre-cast 
Construction) ท่ีท่านจะใช้บริการต้องมีความรับผิดชอบต่อการท างานหากมีความผิดพลาดเกิดขึ้น
มากท่ีสุด ท้ังนี้อาจเป็นเพราะระบบการก่อสร้างแบบใช้วัสดุส าเร็จรูปยกมาติดต้ังนั้น ต้องให้
โรงงานผลิตช้ินส่วนอาคารออกมาเป็นส่วน ๆ แล้วค่อยน ามาติดต้ังประกอบกัน ณ ท่ีก่อสร้าง ดังนั้น
ระหว่างการขนส่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับชิ้นส่วนได้ ไม่ว่าจะเป็นการแตกหักหรือการเกิด
รอยร้าว ดังนั้น บริษัทที่รับผลิตหากมีความรับผิดชอบกับงานที่เกิดขึ้น ย่อมท าให้ผู้ประกอบการ
ด้านก่อสร้างมั่นใจท่ีจะส่ังท าและน ารูปแบบการใช้วัสดุส าเร็จรูปยกมาติดต้ังมาใช้ในการก่อสร้างได้ 
จึงท าให้ประเด็นความรับผิดชอบต่อการท างานเป็นส่ิงท่ีผู้ประกอบการก่อสร้างให้ความส าคัญมากท่ีสุด 
สอดคล้องกับแนวคิดการก่อสร้างโดยใช้ระบบช้ินส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป (Pre-cast) ของภาควิชา
สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
(2548) ท่ีว่าข้อเสียเปรียบในการอาศัยการขนส่งและสถานท่ีมากในการพักช้ินส่วน ช้ินส่วนมีโอกาส
เสียหายได้ในขณะการขนส่งได้ 

2) การตัดสินใจใช้ระบบ Pre-cast ของผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้ระบบ Pre-cast ของผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง 

ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า การตัดสินใจใช้ระบบ Pre-cast ของผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง 
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อยพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีระดับการตัดสินใจใช้ระบบ Pre-cast ในเรื่องท่านวางแผนท่ีจะลองน าเอารูปแบบการก่อสร้างแบบ 
Pre-cast มาปรับใช้กับการประกอบธุรกิจก่อสร้างของท่านมากท่ีสุด อยู่ในระดับมาก จากผลการศึกษา
จะเห็นว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างให้ความสนใจกับรูปแบบการก่อสร้างแบบ
ใช้วัสดุส าเร็จรูปยกมาติดต้ัง ซึ่งเป็นรูปแบบการก่อสร้างแบบใหม่ แตกต่างจากการก่อสร้างแบบเดิม
ท่ีค่อยก่อสร้างไปในพื้นท่ีก่อสร้าง รวมถึงรูปแบบกระบวนการก่อสร้างก็แตกต่างไปจากเดิม ดังนั้น
ในการเริ่มหรือตัดสินใจน าเอารูปแบบการก่อสร้างแบบใหม่มาใช้ ผู้ประกอบการต้องมีการศึกษา
หาข้อมูลและทดลองท่ีจะท าเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียได้ เพราะการตัดสินใจท่ีจะน า
ระบบ Pre-cast มาใช้ ต้องมีการปรับเปล่ียนการท างาน การบริหาร รวมถึงความเช่ียวชาญของแรงงาน
ด้วย ดังนั้นกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างจึงต้องมีการวางแผนท่ีจะทดลองน าระบบใหม่มาใช้ 
สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคของมานิต รัตนสุวรรณ และสมฤดี 
ศรีจรรยา (2554) ว่าเมื่อผู้บริโภคมีการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนท่ี
ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง โดยจะวางแผนซื้อสินค้า
ว่าจะซื้อเมื่อไร ซื้อท่ีไหน ซื้ออย่างไร หลังจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนท่ี 5 คือการซื้อ ข้ันตอนนี้นับได้ว่าเป็น
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ขั้นท่ีส าคัญ เนื่องจากว่าเป็นขั้นตอนท่ีสินค้าหรือบริการจะได้ถูกผู้บริโภคน า ไปบริโภค ซึ่งในทาง
การตลาดถือได้ว่าเป็นการประสบความส าเร็จอย่างหนึ่งท่ีสามารถสร้างรายได้ให้กับองค์การ  

3) การทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการทดสอบพบว่า กระบวนการตัดสินใจใช้รูปแบบการก่อสร้างแบบใช้วัสดุส าเร็จรูป

ยกมาติดตั้ง (Pre-fabrication or Pre-cast Construction) ในภาพรวม มีความสัมพันธ์เชิงบวก
ต่อการตัดสินใจใช้การก่อสร้างแบบ Pre-cast กับการประกอบธุรกิจ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้
เป็นเพราะในการตัดสินใจท่ีจะใช้บริการหรือซื้อสินค้า ผู้บริโภคจะต้องมีกระบวนการเลือกเพื่อจะ
น ามาใช้ในการตัดสินใจ โดยเฉพาะในเรื่องของธุรกิจก่อสร้าง ซึ่งเป็นธุรกิจท่ีมีต้นทุนและการลงทุน
ท่ีค่อนข้างสูง การเปล่ียนแปลงระบบการท างาน ซึ่งสร้างการเปล่ียนแปลงหลายอย่างในการท างาน 
ท้ังในเรื่องเทคนิคการก่อสร้าง แรงงานท่ีเช่ียวชาญเกี่ยวกับระบบ Pre-cast กระบวนการก่อสร้างและ
การผลิตช้ินส่วนส าเร็จรูป ความปลอดภัย ความเช่ือมั่นของลูกค้า และอื่น ๆ ซึ่งผู้ประกอบการต้องมี
การเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของรูปแบบการก่อสร้างแบบใหม่ ซึ่งข้อดีต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นปัจจัยจูงใจ
ท าให้ผู้ประกอบการตัดสินใจท่ีจะน าเอาระบบใหม่มาใช้ สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจของเสรี วงษ์มณฑา (อ้างในกิตติคุณ บุญเกต, 2556) ท่ีว่า แรงจูงใจ หมายถึง ปัญหาท่ีถึง
จุดวิกฤติท่ีท าให้ผู้บริโภคไม่สบายใจแรงจูงใจจึงเป็นความต้องการท่ีเกิดขึ้นรุนแรง บังคับให้คนเรา
ค้นหาวิธีมาตอบสนองความพึงพอใจโดยแรงจูงใจนั้นมีพื ้นฐานมาจากความจ า เป็น คือถ้าไม่มี
ความจ าเป็นก็จะไม่เกิดแรงจูงใจและความจ าเป็นเมื่อเกิดความรุนแรงขึ้นก็จะกลายเป็นความต้องการ 
แต่ถ้าความต้องการนั้นไม่รุนแรงพอก็จะไม่เกิดแรงจูงใจ ดังนั้น นักการตลาดจึงมีหน้าท่ีกระตุ้นให้
ผู้บริโภคเกิดความต้องการจนเข้าสู่จุดวิกฤติท าให้เกิดความไม่สบายอย่างรุนแรง จนต้องค้นหาวิธีท่ีจะ
มาตอบสนองความต้องการนั้น ๆ และเมื่อผู้ประกอบการมีการหาข้อมูล เปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย 
จนมาถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการ ดังนั้น ยิ่งผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างมีกระบวนการคิด 
กระบวนการตัดสินใจ มีการวิเคราะห์ คัดเลือก เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของระบบการก่อสร้างแบบ  
Pre-cast ว่าน่าจะดีกว่าระบบการก่อสร้างแบบเดิม การท่ีผู้ประกอบการมีความรู้ในเรื่องระบบ Pre-cast 
มาก ก็ยิ่งท าให้มีการตัดสินใจท่ีทดลองน าระบบใหม่มาใช้กับธุรกิจมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ ธานัท วรุณกูล (2554) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบคอนกรีตส าเร็จรูปในประเทศไทย จากเอกสาร 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการยอมรับของผู้ก่อสร้างต่อการก่อสร้างอาคารโดยใช้ระบบช้ินส่วนส าเร็จรูป 
พบว่า การก่อสร้างระบบช้ินส่วนส าเร็จรูป จะพัฒนาอย่างรวดเร็วได้ผู้ประกอบการต้องให้ความรู้และ
ประสานงานร่วมมือกับสถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบองค์ประกอบท่ีมีผลกระทบต่อการยอมรับ 
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ข้อเสนอแนะ 
 
ผลการศึกษาเรื่อง “การตัดสินใจใช้การก่อสร้างแบบ Pre-cast ของผู้การประกอบธุรกิจ

ก่อสร้างในจังหวัดสุราษฎร์ธานี” ได้ข้อสรุปเป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1) กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในเรื่องของการค้นหาข้อมูลในระดับท่ีน้อยท่ีสุด โดยเฉพาะ

ในเรื่องท่านลองสอบถามข้อมูลจากลูกค้าท่ีมีบ้านท่ีสร้างจากรูปแบบการก่อสร้างแบบ Pre-cast เพื่อ
น าข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจต่อไป ซึ่งเป็นกระบวนการตัดสินใจท่ีส าคัญในการตัดสินใจมาใช้ระบบ
การก่อสร้างแบบ Pre-cast ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างควรมีการศึกษาถึงข้อมูลให้มากท่ีสุด 
เพื่อน ามาใช้ในการตัดสินใจ 

2) กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในเรื่องการท่ีจะตัดสินใจใช้ระบบการก่อสร้างแบบ Pre-cast 
ควรต้องมีการจัดอบรมและวิธีการก่อสร้างอย่างชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามหลัก 
Pre-cast จะสามารถลดความผิดพลาดในการก่อสร้างได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นส่ิงท่ีผู้ประกอบการต้องวางแผน
เพื่อรองรับการตัดสินใจใช้ระบบอีกครั้งหนึ่ง 

3) กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในเรื่องความต้องการทดลองใช้ระบบ แต่ไม่มีบริษัทในจังหวัด
สุราษฎร์ธานีท่ีท าหรือให้ค าปรึกษาแบบจริงจัง มีแต่ของ CPAC Solution ซึ่งเข้าถึงยาก ไม่มีโชว์รูม 
หรือสินค้าให้เราเข้าไปดู (ตัวอย่างบ้าน) อีกอย่างเรื่องราคาและคุณภาพ ยังไม่เป็นท่ียอมรับกับช่างใน
ท้องถิ่น ตลาดต่างจังหวัดกับตลาดกรุงเทพไม่เหมือนกัน ผู้ประกอบการยังตัดสินใจการก่อสร้างจาก
ราคาต้นทุนหน้างาน แต่ไม่ได้ค านึงการประหยัดต้นทุนเรื่องค่าแรง ระยะเวลาก่อสร้าง ปัญหาความสกปรก
ของไซต์งาน 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 
การวิจัยครั้งนี้มีข้อจ ากัดในเรื่องกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยท่ีไม่ได้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง

ท้ังหมด มีบางส่วนท่ีเป็นผู้ประกอบการท่ีเกี่ยวกับการก่อสร้าง ท าให้ได้ข้อมูลท่ีน้อย ไม่เพียงพอต่อ
การเป็นตัวแทนของผู้รับเหมาท้ังหมดได้ ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาโดยแยกประเภทของ
กลุ่มตัวอย่างให้ชัดเจน หรือเป็นการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างผู้รับเหมาก่อสร้างกับผู้ประกอบการ
ธุรกิจก่อสร้าง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการน าระบบการก่อสร้างแบบ 
Pre-cast มาใช้กับการท างานให้มีประสิทธิภาพและสร้างรายได้ให้กับธุรกิจต่อไป และในการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ตัวแปรต้นมีความสัมพันธ์กับตัวแปรในระดับท่ีสูง ท าให้เลือกใช้ค่าสถิติค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อหา
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ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวที่เป็นอิสระต่อกัน มาใช้ในการวิเคราะห์ผล อาจท าให้ไม่สามารถ
ท านายตัวแปรหรืออธิบายการผันแปรของตัวแปรได้อย่างชัดเจนมากนัก ดังนั้น ในการศึกษาครั้งต่อไป 
ควรใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระหลายตัว
กับตัวแปรตาม 1 ตัว เพื่อศึกษาว่ามีตัวแปรอิสระตัวใดบ้างท่ีร่วมกันทานายหรือพยากรณ์ หรืออธิบาย
การผันแปรของตัวแปรตามได้ 
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ผลการศึกษาเรื่อง “การตัดสินใจใช้การก่อสร้างแบบ Pre-cast ของผู้การประกอบธุรกิจ

ก่อสร้างในจังหวัดสุราษฎร์ธานี” ได้ข้อสรุปเป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1) กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในเรื่องของการค้นหาข้อมูลในระดับท่ีน้อยท่ีสุด โดยเฉพาะ

ในเรื่องท่านลองสอบถามข้อมูลจากลูกค้าท่ีมีบ้านท่ีสร้างจากรูปแบบการก่อสร้างแบบ Pre-cast เพื่อ
น าข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจต่อไป ซึ่งเป็นกระบวนการตัดสินใจท่ีส าคัญในการตัดสินใจมาใช้ระบบ
การก่อสร้างแบบ Pre-cast ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างควรมีการศึกษาถึงข้อมูลให้มากท่ีสุด 
เพื่อน ามาใช้ในการตัดสินใจ 

2) กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในเรื่องการท่ีจะตัดสินใจใช้ระบบการก่อสร้างแบบ Pre-cast 
ควรต้องมีการจัดอบรมและวิธีการก่อสร้างอย่างชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามหลัก 
Pre-cast จะสามารถลดความผิดพลาดในการก่อสร้างได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นส่ิงท่ีผู้ประกอบการต้องวางแผน
เพื่อรองรับการตัดสินใจใช้ระบบอีกครั้งหนึ่ง 

3) กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในเรื่องความต้องการทดลองใช้ระบบ แต่ไม่มีบริษัทในจังหวัด
สุราษฎร์ธานีท่ีท าหรือให้ค าปรึกษาแบบจริงจัง มีแต่ของ CPAC Solution ซึ่งเข้าถึงยาก ไม่มีโชว์รูม 
หรือสินค้าให้เราเข้าไปดู (ตัวอย่างบ้าน) อีกอย่างเรื่องราคาและคุณภาพ ยังไม่เป็นท่ียอมรับกับช่างใน
ท้องถิ่น ตลาดต่างจังหวัดกับตลาดกรุงเทพไม่เหมือนกัน ผู้ประกอบการยังตัดสินใจการก่อสร้างจาก
ราคาต้นทุนหน้างาน แต่ไม่ได้ค านึงการประหยัดต้นทุนเรื่องค่าแรง ระยะเวลาก่อสร้าง ปัญหาความสกปรก
ของไซต์งาน 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 
การวิจัยครั้งนี้มีข้อจ ากัดในเรื่องกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยท่ีไม่ได้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง

ท้ังหมด มีบางส่วนท่ีเป็นผู้ประกอบการท่ีเกี่ยวกับการก่อสร้าง ท าให้ได้ข้อมูลท่ีน้อย ไม่เพียงพอต่อ
การเป็นตัวแทนของผู้รับเหมาท้ังหมดได้ ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาโดยแยกประเภทของ
กลุ่มตัวอย่างให้ชัดเจน หรือเป็นการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างผู้รับเหมาก่อสร้างกับผู้ประกอบการ
ธุรกิจก่อสร้าง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการน าระบบการก่อสร้างแบบ 
Pre-cast มาใช้กับการท างานให้มีประสิทธิภาพและสร้างรายได้ให้กับธุรกิจต่อไป และในการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ตัวแปรต้นมีความสัมพันธ์กับตัวแปรในระดับท่ีสูง ท าให้เลือกใช้ค่าสถิติค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อหา
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ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวที่เป็นอิสระต่อกัน มาใช้ในการวิเคราะห์ผล อาจท าให้ไม่สามารถ
ท านายตัวแปรหรืออธิบายการผันแปรของตัวแปรได้อย่างชัดเจนมากนัก ดังนั้น ในการศึกษาครั้งต่อไป 
ควรใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระหลายตัว
กับตัวแปรตาม 1 ตัว เพื่อศึกษาว่ามีตัวแปรอิสระตัวใดบ้างท่ีร่วมกันทานายหรือพยากรณ์ หรืออธิบาย
การผันแปรของตัวแปรตามได้ 
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สมศักด์ิ  ทวีทอง * 
 

บทคัดย่อ 
 

การค้นคว้าอิสระเรื่องการร้องทุกข์ของประชาชนต่อบริการงานส่วนการโยธาของเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความคิดเห็น
ของประชาชนต่อการบริการร้องทุกข์ และความคิดเห็นต่อแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องราวการร้องทุกข์
ของส่วนการโยธาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sample) 
จากผู้เคยใช้บริการร้องทุกข์ จ านวน 400 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ F-test 
ผลการศึกษา พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มาร้องทุกข์ท่ีส่วนการโยธา มากท่ีสุดในด้านงานก่อสร้างถนน/ซ่อมแซม
ถนนท่ีช ารุด รองลงมา ด้านงานการอนุเคราะห์อุปกรณ์จัดสถานท่ี ด้านงานติดต้ัง/ซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้า ด้านงานติดต้ังป้าย/ตีเส้นจราจร ด้านงานตัดต้นไม้ริมทางสาธารณะ และน้อยท่ีสุดในข้อ ด้าน
งานซ่อมแซมฟุตบาทท่ีช ารุด 

ระดับความคิดเห็นในการใช้บริการร้องทุกข์ของประชาชนต่องานบริการของส่วนการโยธา 
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการใช้
บริการร้องทุกข์ จ าแนกตามวัตถุประสงค์การการร้องทุกข์พบว่า วัตถุประสงค์การการร้องทุกข์
แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษาคือ ด้านบุคลากร ควรมีการอบรมบุคลากรผู้ให้บริการให้มี
จิตส านึกในงานบริการให้มากยิ่งข้ึน ด้านกระบวนการให้บริการ ควรมีป้ายแสดงจุดรับเรื่องร้องทุกข์  
ขั้นตอนการร้องทุกข์ ควรจัดให้มีระดับของอ านาจในการส่ังการในงานแต่ละประเภท เพื่อความรวดเร็ว
ในการปฏิบัติงาน ควรพัฒนาวิธีการจัดซื้อท่ีรวดเร็วกว่าปัจจุบัน ด้านการประชาสัมพันธ์ ควรเพิ่มช่องทาง 
การประชาสัมพันธ์ และเข้าถึงประชาชนให้มากขึ้น ด้านงบประมาณ ฝ่ายบริหารควรจัดสรรงบประมาณ

                                                             
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ให้เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน และควรมีแนวทางในการจัดสรรงบกลางมาให้ใช้ในกรณีปัญหา
ท่ีเร่งด่วน 
 
ค าส าคัญ: ร้องทุกข์ ส่วนการโยธา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
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การร้องทุกข์ของประชาชนต่อบริการงานส่วนการโยธา 

ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวดัสุราษฎร์ธานี 
 

สมศักด์ิ  ทวีทอง * 
 

บทคัดย่อ 
 

การค้นคว้าอิสระเรื่องการร้องทุกข์ของประชาชนต่อบริการงานส่วนการโยธาของเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความคิดเห็น
ของประชาชนต่อการบริการร้องทุกข์ และความคิดเห็นต่อแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องราวการร้องทุกข์
ของส่วนการโยธาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sample) 
จากผู้เคยใช้บริการร้องทุกข์ จ านวน 400 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ F-test 
ผลการศึกษา พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มาร้องทุกข์ท่ีส่วนการโยธา มากท่ีสุดในด้านงานก่อสร้างถนน/ซ่อมแซม
ถนนท่ีช ารุด รองลงมา ด้านงานการอนุเคราะห์อุปกรณ์จัดสถานท่ี ด้านงานติดต้ัง/ซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้า ด้านงานติดต้ังป้าย/ตีเส้นจราจร ด้านงานตัดต้นไม้ริมทางสาธารณะ และน้อยท่ีสุดในข้อ ด้าน
งานซ่อมแซมฟุตบาทท่ีช ารุด 

ระดับความคิดเห็นในการใช้บริการร้องทุกข์ของประชาชนต่องานบริการของส่วนการโยธา 
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการใช้
บริการร้องทุกข์ จ าแนกตามวัตถุประสงค์การการร้องทุกข์พบว่า วัตถุประสงค์การการร้องทุกข์
แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษาคือ ด้านบุคลากร ควรมีการอบรมบุคลากรผู้ให้บริการให้มี
จิตส านึกในงานบริการให้มากยิ่งขึ้น ด้านกระบวนการให้บริการ ควรมีป้ายแสดงจุดรับเรื่องร้องทุกข์  
ขั้นตอนการร้องทุกข์ ควรจัดให้มีระดับของอ านาจในการส่ังการในงานแต่ละประเภท เพื่อความรวดเร็ว
ในการปฏิบัติงาน ควรพัฒนาวิธีการจัดซื้อท่ีรวดเร็วกว่าปัจจุบัน ด้านการประชาสัมพันธ์ ควรเพิ่มช่องทาง 
การประชาสัมพันธ์ และเข้าถึงประชาชนให้มากขึ้น ด้านงบประมาณ ฝ่ายบริหารควรจัดสรรงบประมาณ
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ให้เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน และควรมีแนวทางในการจัดสรรงบกลางมาให้ใช้ในกรณีปัญหา
ท่ีเร่งด่วน 
 
ค าส าคัญ: ร้องทุกข์ ส่วนการโยธา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
 

  

 

 

 
การร้องทุกข์ของประชาชนต่อบริการงานส่วนการโยธา 

ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวดัสุราษฎร์ธานี 
 

สมศักด์ิ  ทวีทอง * 
 

บทคัดย่อ 
 

การค้นคว้าอิสระเรื่องการร้องทุกข์ของประชาชนต่อบริการงานส่วนการโยธาของเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความคิดเห็น
ของประชาชนต่อการบริการร้องทุกข์ และความคิดเห็นต่อแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องราวการร้องทุกข์
ของส่วนการโยธาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sample) 
จากผู้เคยใช้บริการร้องทุกข์ จ านวน 400 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ F-test 
ผลการศึกษา พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มาร้องทุกข์ท่ีส่วนการโยธา มากท่ีสุดในด้านงานก่อสร้างถนน/ซ่อมแซม
ถนนท่ีช ารุด รองลงมา ด้านงานการอนุเคราะห์อุปกรณ์จัดสถานท่ี ด้านงานติดต้ัง/ซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้า ด้านงานติดต้ังป้าย/ตีเส้นจราจร ด้านงานตัดต้นไม้ริมทางสาธารณะ และน้อยท่ีสุดในข้อ ด้าน
งานซ่อมแซมฟุตบาทท่ีช ารุด 

ระดับความคิดเห็นในการใช้บริการร้องทุกข์ของประชาชนต่องานบริการของส่วนการโยธา 
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการใช้
บริการร้องทุกข์ จ าแนกตามวัตถุประสงค์การการร้องทุกข์พบว่า วัตถุประสงค์การการร้องทุกข์
แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษาคือ ด้านบุคลากร ควรมีการอบรมบุคลากรผู้ให้บริการให้มี
จิตส านึกในงานบริการให้มากยิ่งขึ้น ด้านกระบวนการให้บริการ ควรมีป้ายแสดงจุดรับเรื่องร้องทุกข์  
ขั้นตอนการร้องทุกข์ ควรจัดให้มีระดับของอ านาจในการส่ังการในงานแต่ละประเภท เพื่อความรวดเร็ว
ในการปฏิบัติงาน ควรพัฒนาวิธีการจัดซื้อท่ีรวดเร็วกว่าปัจจุบัน ด้านการประชาสัมพันธ์ ควรเพิ่มช่องทาง 
การประชาสัมพันธ์ และเข้าถึงประชาชนให้มากขึ้น ด้านงบประมาณ ฝ่ายบริหารควรจัดสรรงบประมาณ
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บทน า 
 

การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นรูปแบบการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ของหน่วยงานภาครัฐ
ท่ีต้องท างานใกล้ชิดกับภาคประชาชนมากท่ีสุด ผ่านกระบวนการตามระบอบประชาธิปไตยโดยเปิด
โอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นผู้ตัดสินใจเลือกต้ังผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยตรงไปท าหน้าท่ีบริหารราชการตามอ านาจและหน้าท่ีในเขตพื้นท่ีนั้น ๆ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะมีอ านาจอิสระ (Autonomy) ในการบริหารตามขอบเขตท่ีกฎหมายก าหนด โดยแบ่งรูปแบบ
การปกครองออกเป็น 2 รูปแบบใหญ่ ๆ คือ 1) การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบท่ัวไป คือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีสามารถจัดต้ังขึ้นได้ท่ัวไปในทุกพื้นท่ีของประเทศไทย โดยปัจจุบันมีอยู่ด้วยกันท้ังส้ิน 3 
รูปแบบ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) โดย
แต่ละรูปแบบจะมีเขตอ านาจครอบคลุมพื้นท่ีแค่ไหน และมีอ านาจหน้าท่ีเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับ
กฎหมายจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ  โดยในส่วนเทศบาลยังสามารถแบ่งออกได้อีกเป็น 3 
ประเภท ขึ้นอยู่กับจ านวนประชากรและการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น  ได้แก่ เทศบาลนคร เทศบาล
เมือง และ เทศบาลต าบล 2) การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี
จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ ถือได้ว่าเป็นราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายก าหนด ( กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2550: 290) มีการบริหารจัดการไม่เหมือนกับรูปแบบท่ัวไป จะมี
ขึ้นเป็นกรณี ๆ ไป ส่วนใหญ่จะเป็นเขตเมืองใหญ่ เช่น เมืองหลวงหรือเมืองท่องเท่ียว ซึ่งไม่เหมาะสมท่ี
จะใช้รูปแบบท่ัวไปมาใช้ในการปกครอง ปัจจุบันมีกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา   

เทศบาลนคร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรับพื้นท่ีเมืองขนาดใหญ่ โดยมีจ านวน
ประชากรต้ังแต่ 50,000 คนขึน้ไปและมีรายได้เพียงพอต่อการให้บริการสาธารณะตามหน้าท่ีท่ีกฎหมาย
บัญญัติไว้ โดยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีอาณาเขตพื้นท่ีประมาณ 68.97 ตารางกิโลเมตร เป็น
เทศบาลนครท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอันดับท่ี 2 ของภาคใต้ รองจากเทศบาลนครหาดใหญ่ และเป็นเมืองใหญ่
อันดับท่ี 8 ของประเทศ อีกท้ังยังเป็นเมืองเศรษฐกิจส าคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้อีกด้วย เทศบาลนคร 
สุราษฎร์ธานีจึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมีหน้าท่ีในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
ในพื้นท่ี โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนา คือ “เมืองน่าอยู่ สู่สังคมแห่งความสุข” โดยมีพันธกิจท่ีให้
ไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ คือพัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับผังเมืองรวม พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ การจราจร การคมนาคมขนส่งให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

โครงสร้างของส่วนราชการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย ส านักปลัดเทศบาล 
ส านักคลัง ส านักช่าง ส านักสาธารณะสุขและส่ิงแวดล้อม กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ส านัก
ศึกษา กองสวัสดิการสังคม กองการเจ้าหน้าท่ี กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน หน่วย
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ตรวจสอบภายใน สถานธนานุบาล โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จ านวน 4 แห่ง และศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาล จ านวน 4 แห่ง   

ส านักช่าง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงสร้างของส่วนราชการของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีหน้าท่ี
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานส ารวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคา งานจัดท าราคา
กลาง งานจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดท า
ทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ า งานติดตั้งซ่อมบ ารุงระบบไฟ
ส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 
งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้างงานจัดท าแผนปฏิบัติงาน
การก่อสร้างและซ่อมบ ารุงประจ าปี งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานจัดท าประวัติติดตาม  
ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดท าทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ  
งานแผนบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือ
สนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือ
สนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม งานจัดท าทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา 
การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์อะไหล่น้ ามันเช้ือเพลิง งานบริการข้อมูลสถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางด้าน
วิศวกรรมต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายใน
ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนช่างสุขาภิบาล ส่วนควบคุมการก่อสร้าง ส่วนการโยธา ส่วนควบคุมอาคาร
และผังเมือง  

ส่วนการโยธาเป็นส่วนงานท่ีแยกย่อยมาจากส านักช่าง มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการบริการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และการบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคบริเวณพื้นท่ีสาธารณะ
เช่น การแก้ไขปัญหาซ่อมแซมถนนช ารุด การซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง งานตัดต้นไม้บริเวณพื้นท่ี
สาธารณะ ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนอุปกรณ์เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น ซึ่งส่วนการโยธาเป็นส่วนงาน
ที่มีก าลังคนและเครื่องจักรกลมากที่สุดในส านักช่าง ท าให้มีภารกิจในการออกไปแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนโดยเป็นงานบริการที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ซึ่งใน
การปฏิบัติงานของส่วนการโยธาจึงถูกคาดหวังจากประชาชนว่าจะสามารถพัฒนาและให้บริการกับ
ประชาชนได้อย่างท่ัวถึง โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี เน้นการให้บริการประชาชน
เป็นหัวใจส าคัญและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน ด้วยเหตุนี้  ผู้วิจัยเป็นข้าราชการที่ท างาน
อยู่ในส่วนการโยธา ปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรง จึงมี
ความสนใจต้องทราบถึงปัญหาการร้องทุกข์ของประชาชนต่อการแก้ปัญหาด้านบริการสาธารณะของ
ส่วนการโยธาว่าตรงกับความต้องการและได้รับการแก้ปัญหาการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ
หรือไม่ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ และเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน
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บทน า 
 

การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นรูปแบบการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ของหน่วยงานภาครัฐ
ท่ีต้องท างานใกล้ชิดกับภาคประชาชนมากท่ีสุด ผ่านกระบวนการตามระบอบประชาธิปไตยโดยเปิด
โอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นผู้ตัดสินใจเลือกต้ังผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยตรงไปท าหน้าท่ีบริหารราชการตามอ านาจและหน้าท่ีในเขตพื้นท่ีนั้น ๆ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะมีอ านาจอิสระ (Autonomy) ในการบริหารตามขอบเขตท่ีกฎหมายก าหนด โดยแบ่งรูปแบบ
การปกครองออกเป็น 2 รูปแบบใหญ่ ๆ คือ 1) การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบท่ัวไป คือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีสามารถจัดต้ังขึ้นได้ท่ัวไปในทุกพื้นท่ีของประเทศไทย โดยปัจจุบันมีอยู่ด้วยกันท้ังส้ิน 3 
รูปแบบ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) โดย
แต่ละรูปแบบจะมีเขตอ านาจครอบคลุมพื้นท่ีแค่ไหน และมีอ านาจหน้าท่ีเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับ
กฎหมายจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ  โดยในส่วนเทศบาลยังสามารถแบ่งออกได้อีกเป็น 3 
ประเภท ขึ้นอยู่กับจ านวนประชากรและการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น  ได้แก่ เทศบาลนคร เทศบาล
เมือง และ เทศบาลต าบล 2) การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี
จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ ถือได้ว่าเป็นราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายก าหนด ( กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2550: 290) มีการบริหารจัดการไม่เหมือนกับรูปแบบท่ัวไป จะมี
ขึ้นเป็นกรณี ๆ ไป ส่วนใหญ่จะเป็นเขตเมืองใหญ่ เช่น เมืองหลวงหรือเมืองท่องเท่ียว ซึ่งไม่เหมาะสมท่ี
จะใช้รูปแบบท่ัวไปมาใช้ในการปกครอง ปัจจุบันมีกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา   

เทศบาลนคร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรับพื้นท่ีเมืองขนาดใหญ่ โดยมีจ านวน
ประชากรต้ังแต่ 50,000 คนข้ึนไปและมีรายได้เพียงพอต่อการให้บริการสาธารณะตามหน้าท่ีท่ีกฎหมาย
บัญญัติไว้ โดยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีอาณาเขตพื้นท่ีประมาณ 68.97 ตารางกิโลเมตร เป็น
เทศบาลนครท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอันดับท่ี 2 ของภาคใต้ รองจากเทศบาลนครหาดใหญ่ และเป็นเมืองใหญ่
อันดับท่ี 8 ของประเทศ อีกท้ังยังเป็นเมืองเศรษฐกิจส าคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้อีกด้วย เทศบาลนคร 
สุราษฎร์ธานีจึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมีหน้าท่ีในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
ในพื้นท่ี โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนา คือ “เมืองน่าอยู่ สู่สังคมแห่งความสุข” โดยมีพันธกิจท่ีให้
ไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ คือพัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับผังเมืองรวม พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ การจราจร การคมนาคมขนส่งให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

โครงสร้างของส่วนราชการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย ส านักปลัดเทศบาล 
ส านักคลัง ส านักช่าง ส านักสาธารณะสุขและส่ิงแวดล้อม กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ส านัก
ศึกษา กองสวัสดิการสังคม กองการเจ้าหน้าท่ี กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน หน่วย
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ตรวจสอบภายใน สถานธนานุบาล โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จ านวน 4 แห่ง และศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาล จ านวน 4 แห่ง   

ส านักช่าง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงสร้างของส่วนราชการของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีหน้าท่ี
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานส ารวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคา งานจัดท าราคา
กลาง งานจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดท า
ทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ า งานติดตั้งซ่อมบ ารุงระบบไฟ
ส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 
งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้างงานจัดท าแผนปฏิบัติงาน
การก่อสร้างและซ่อมบ ารุงประจ าปี งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานจัดท าประวัติติดตาม  
ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดท าทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ  
งานแผนบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือ
สนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือ
สนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม งานจัดท าทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา 
การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์อะไหล่น้ ามันเช้ือเพลิง งานบริการข้อมูลสถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางด้าน
วิศวกรรมต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายใน
ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนช่างสุขาภิบาล ส่วนควบคุมการก่อสร้าง ส่วนการโยธา ส่วนควบคุมอาคาร
และผังเมือง  

ส่วนการโยธาเป็นส่วนงานท่ีแยกย่อยมาจากส านักช่าง มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการบริการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และการบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคบริเวณพื้นท่ีสาธารณะ
เช่น การแก้ไขปัญหาซ่อมแซมถนนช ารุด การซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง งานตัดต้นไม้บริเวณพื้นท่ี
สาธารณะ ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนอุปกรณ์เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น ซึ่งส่วนการโยธาเป็นส่วนงาน
ที่มีก าลังคนและเครื่องจักรกลมากที่สุดในส านักช่าง ท าให้มีภารกิจในการออกไปแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนโดยเป็นงานบริการที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ซึ่งใน
การปฏิบัติงานของส่วนการโยธาจึงถูกคาดหวังจากประชาชนว่าจะสามารถพัฒนาและให้บริการกับ
ประชาชนได้อย่างท่ัวถึง โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี เน้นการให้บริการประชาชน
เป็นหัวใจส าคัญและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน ด้วยเหตุนี้  ผู้วิจัยเป็นข้าราชการที่ท างาน
อยู่ในส่วนการโยธา ปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรง จึงมี
ความสนใจต้องทราบถึงปัญหาการร้องทุกข์ของประชาชนต่อการแก้ปัญหาด้านบริการสาธารณะของ
ส่วนการโยธาว่าตรงกับความต้องการและได้รับการแก้ปัญหาการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ
หรือไม่ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ และเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน
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เทศบาล ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการท างาน
ด้านการบริการประชาชนต่อไป 

 
ค าถามในการวิจัย 

 
1) ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริการร้องทุกข์ต่องานบริการของส่วนการโยธา เทศบาล

นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นอย่างไร 
2) การแก้ปัญหาในเรื่องราวการร้องทุกข์ของประชาชนต่อผลการปฏิบัติงานของส่วนการโยธา 

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอย่างไร 
 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 

1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริการร้องทุกข์ต่องานบริการของส่วนการโยธา 
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางในการแก้ปัญหาในเรื่องราวการร้องทุกข์
ของประชาชนของส่วนการโยธา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
ข้อมูลทั่วไปส่วนการโยธา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
ส่วนการโยธา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นส่วนราชการท่ีถูกแบ่งภารกิจความรับผิดชอบ 

ลงมาจากส านักช่าง แบ่งหน้าท่ีการให้บริการด้านสาธารณะแก่ประชาชนออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่าย
สาธารณูปโภค ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายเครื่องจักรกล ซึ่งในแต่ละฝ่ายก็จะมีโครงสร้างของงาน
รองรับจ านวน 2 งาน รวมท้ังส้ินเป็น 6 งาน ดังแผนผังแสดงสายการบังคับบัญชาขององค์การโดย
จัดการจ าแนกการจัดองค์การเป็นแนวดิ่งได้ดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1  แผนผังแสดงสายการบังคับบัญชาของส่วนการโยธา 
 

ขอบเขตความรับผิดชอบตามหน้าท่ีของส่วนการโยธา 
1) ฝ่ายสาธารณูปโภค แบ่งแยกตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมายออกเป็น 2 งาน ได้แก่ 
 (1) งานสาธารณูปโภค มีหน้าท่ีเกี่ยวกับงานด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน 

ทางเท้า เข่ือน และส่ิงติดต้ังอื่น ๆ งานวางโครงการ และควบคุมการก่อสร้างทางและสะพาน งานซ่อม
บ ารุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เข่ือน ทางเท้า งานให้ค าปรึกษา แนะน า หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงาน
ก่อสร้างทาง และสะพาน งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา งานประมาณราคา งานซ่อมบ ารุงรักษา งาน
รวบรวมข้อมูลรายละเอียดทางสถิติด้านทาง และสะพาน และด้านการบ ารุงรักษา และงานอ่ืน ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 (2) งานสถานท่ีและไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าท่ีเกี่ยวกับงานออกแบบ จัดสถานท่ี ติดต้ังไฟ
ประดับท้ังงานรัฐพิธี งานประมาณการติดต้ังระบบไฟฟ้าสาธารณะ งานจัดสถานท่ีเนื่องในวันรัฐพิธี 
ประเพณี และงานบริการอุปกรณ์ต่าง ๆ งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์เก่ียวกับงานจัดสถานท่ี งาน
ส ารวจออกแบบและค านวณอุปกรณ์ไฟฟ้า งานซ่อมบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในเขต
เทศบาล งานให้ค าปรึกษา แนะน า ตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า งานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง หรือท่ีได้รับ
มอบหมาย 

2) ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร แบ่งแยกตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมายออกเป็น 2 งาน ได้แก่ 
 (1) งานส่งเสริมการเกษตร มีหน้าท่ีเก่ียวกับ งานดูแล บ ารุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่าง ๆ 

งานจัดท า ดูแลรักษาเรือนเพาะช า และขยายพันธุ์ไม้ต่าง ๆ งานประดับ ตกแต่งสถานท่ีอาคารเกี่ยวกับ
การใช้พันธุ์ไม้ต่าง ๆ งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 

ส่วนการโยธา

ฝ่ายสาธารณูปโภค

งานสาธารณูปโภค

งานสถานที่และไฟฟ้า
สาธารณะ

ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งานสวนสาธารณะ

ฝ่ายเคร่ืองจักรกล

งานวิศวกรรมจราจร

งานศูนย์เคร่ืองจักรกล
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เทศบาล ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการท างาน
ด้านการบริการประชาชนต่อไป 

 
ค าถามในการวิจัย 

 
1) ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริการร้องทุกข์ต่องานบริการของส่วนการโยธา เทศบาล

นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นอย่างไร 
2) การแก้ปัญหาในเรื่องราวการร้องทุกข์ของประชาชนต่อผลการปฏิบัติงานของส่วนการโยธา 

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอย่างไร 
 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 

1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริการร้องทุกข์ต่องานบริการของส่วนการโยธา 
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางในการแก้ปัญหาในเรื่องราวการร้องทุกข์
ของประชาชนของส่วนการโยธา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
ข้อมูลทั่วไปส่วนการโยธา เทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี
ส่วนการโยธา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นส่วนราชการท่ีถูกแบ่งภารกิจความรับผิดชอบ 

ลงมาจากส านักช่าง แบ่งหน้าท่ีการให้บริการด้านสาธารณะแก่ประชาชนออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่าย
สาธารณูปโภค ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายเครื่องจักรกล ซึ่งในแต่ละฝ่ายก็จะมีโครงสร้างของงาน
รองรับจ านวน 2 งาน รวมท้ังส้ินเป็น 6 งาน ดังแผนผังแสดงสายการบังคับบัญชาขององค์การโดย
จัดการจ าแนกการจัดองค์การเป็นแนวดิ่งได้ดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1  แผนผังแสดงสายการบังคับบัญชาของส่วนการโยธา 
 

ขอบเขตความรับผิดชอบตามหน้าท่ีของส่วนการโยธา 
1) ฝ่ายสาธารณูปโภค แบ่งแยกตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมายออกเป็น 2 งาน ได้แก่ 
 (1) งานสาธารณูปโภค มีหน้าท่ีเกี่ยวกับงานด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน 

ทางเท้า เข่ือน และส่ิงติดต้ังอื่น ๆ งานวางโครงการ และควบคุมการก่อสร้างทางและสะพาน งานซ่อม
บ ารุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เข่ือน ทางเท้า งานให้ค าปรึกษา แนะน า หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงาน
ก่อสร้างทาง และสะพาน งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา งานประมาณราคา งานซ่อมบ ารุงรักษา งาน
รวบรวมข้อมูลรายละเอียดทางสถิติด้านทาง และสะพาน และด้านการบ ารุงรักษา และงานอ่ืน ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 (2) งานสถานท่ีและไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าท่ีเกี่ยวกับงานออกแบบ จัดสถานท่ี ติดต้ังไฟ
ประดับท้ังงานรัฐพิธี งานประมาณการติดต้ังระบบไฟฟ้าสาธารณะ งานจัดสถานท่ีเนื่องในวันรัฐพิธี 
ประเพณี และงานบริการอุปกรณ์ต่าง ๆ งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับงานจัดสถานท่ี งาน
ส ารวจออกแบบและค านวณอุปกรณ์ไฟฟ้า งานซ่อมบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในเขต
เทศบาล งานให้ค าปรึกษา แนะน า ตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับ
มอบหมาย 

2) ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร แบ่งแยกตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมายออกเป็น 2 งาน ได้แก่ 
 (1) งานส่งเสริมการเกษตร มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ งานดูแล บ ารุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่าง ๆ 

งานจัดท า ดูแลรักษาเรือนเพาะช า และขยายพันธุ์ไม้ต่าง ๆ งานประดับ ตกแต่งสถานท่ีอาคารเกี่ยวกับ
การใช้พันธุ์ไม้ต่าง ๆ งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 

ส่วนการโยธา

ฝ่ายสาธารณูปโภค

งานสาธารณูปโภค

งานสถานที่และไฟฟ้า
สาธารณะ

ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งานสวนสาธารณะ

ฝ่ายเคร่ืองจักรกล

งานวิศวกรรมจราจร

งานศูนย์เคร่ืองจักรกล
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 (2) งานสวนสาธารณะ มีหน้าท่ีเกี่ยวกับงานจัดสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ 
สวนสัตว์ งานควบคุมดูแล บ ารุงรักษาสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ งานให้ค าปรึกษา เผยแพร่ ทางด้าน
ภูมิสถาปัตย์ งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย ์งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 

3) ฝ่ายเครื่องจักรกล แบ่งแยกตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมายออกเป็น 2 งาน ได้แก่ 
 (1) งานศูนย์เครื่องจักรกล มีหน้าท่ีเกี่ยวกับงานควบคุมการใช้ยานพาหนะและ

เครื่องจักรกล งานตรวจสอบ ซ่อม บ ารุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกล รวมท้ังอุปกรณ์ไฟฟ้า
เครื่องจักรกล งานพัสดุ ด้านอะไหล่และอุปกรณ์ยานพาหนะและเครื่องจักรกล งานควบคุมการใช้
น้ ามันเช้ือเพลิงและอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักรกล งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 (2) งานวิศวกรรมจราจร มีหน้าท่ีเกี่ยวกับงานศึกษา ส ารวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัย
และจัดท าเอกสาร รายงานด้านการจราจรและวางระบบการจราจร งานวางแผนและด าเนินการ
แก้ปัญหา หรือปรับปรุงการจราจรในเขตเทศบาล งานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ในการก าหนด หรือวางระบบการจราจรให้เกิดความคล่องตัว งานตรวจสอบ ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร 
และเครื่องหมายจราจร งานบ ารุงรักษา ซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรและเครื่องหมายจราจร 
การประสานงานทาสีตีเส้น และเครื่องหมายจราจร งานวางแผนด้านระบบการจราจร พร้อมจัดท า
เอกสารรายงาน งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นเห็นได้ว่า บทบาทหน้าท่ีหลักของส่วนการโยธาในส่วนงานท่ีเป็นด้าน
การบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนโดยตรง ซึ่งสามารถแบ่งสรุปออกได้เป็น 3 ภารกิจหลัก ได้แก่ 
1) ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร งานบริการ สาธารณะด้านการบ ารุงดูแลรักษาต้นไม้และการบ ารุงรักษา
สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 2) ฝ่ายสาธารณูปโภค งานบริการสาธารณะด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน 
สะพาน ทางเท้า เข่ือน ด้านการจัดสถานท่ีบริการอุปกรณ์เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และด้านการติดต้ังซ่อมแซม
บ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ และ 3) ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล งานบริการสาธารณะด้านการติดต้ัง 
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาสัญญาณไฟจราจร และงานทาสีตีเส้นเครื่องหมายจราจร 

แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการให้บริการประชาชนภาครัฐ 
1) ความหมายของการบริการสาธารณะ 
 การบริการสาธารณะ เป็นการให้บริการของหน่วยงานท่ีมีอ านาจ เป็นกิจกรรมท่ีอยู่ใน

การควบคุมของรัฐ กระท าขึ้นเพื่อเพื่อสนองความต้องการของประชาชน อาจแบ่งได้ 2 ประเภท คือ 
ความต้องการท่ีจะมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายและความต้องการท่ีจะอยู่อย่างปลอดภัย โดยให้บริการอย่าง
สม่ าเสมอ โดยไม่ค านึงถึงตัวบุคคล เป็นการบริการท่ีปราศจากอารมณ์ ประชาชนต้องได้รับการปฏิบัติ
เท่าเทียมกัน ตามระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีด าเนินบริการท่ีเหมือนกัน อันเป็นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีให้แก่ประชาชน และสร้างการพัฒนาท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคมให้กับท้องถิ่น รวมถึงการ
พัฒนาประเทศชาติในภาพรวม (ประยูร กาญจณดล, 2549: 119 – 121; สุวัฒน์ บุญเรือง, 2545: 16; 
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Weber, 1966: 98; ศุภชัย ยาวะประภาส, 2539 อ้างถึงใน การุณย์ คล้ายคลึง, 2550: 27; อรทัย ก๊กผล, 
2552) 

ประยูร กาญจนดุล (2533) ได้ให้ความของ การบริการสาธารณะ หมายถึง กิจการท่ีอยู่ใน
ความอ านวยการหรืออยู่ในการควบคุมของฝ่ายปกครองท่ีจัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนอง
ความต้องการส่วนรวมของประชาชนกล่าวอีกนัยหนึ่ง บริการสาธารณะเป็นกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ
ประโยชน์สาธารณะท่ีด าเนินการจัดท าขึ้นโดยบุคคลในกฎหมายมหาชนหรือโดยเอกชน ซึ่งฝ่าย
ปกครองต้องใช้อ านาจในการก ากับดูแลบางประการและอยู่ภายใต้ระบบพิเศษ  ดังนั้น การบริการ
สาธารณะจึงเป็นการด าเนินการของรัฐหรือฝ่ายปกครองในการกิจการที่อยู่ในความอ านวยการหรอื
ในก ากับดูแลของฝ่ายปกครองท่ีจัดท าเพื่อสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชนทุกคน ท้ังด้าน
การศึกษา สุขภาพอนามัย การท างาน การมีรายได้ รวมถึงการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและการบริการ
ทางสังคม โดยรัฐหรือฝ่ายปกครองต้องด าเนินการให้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ เพื่อสนองตอบต่อ
ความจ าเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชนให้มีคุณภาพท่ีดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างท่ัวถึง 
เหมาะสม และเป็นธรรม อันจะเป็นการช่วยลดความเหล่ือมล้ าของสังคมและรายได้ รวมถึงท าให้
เศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้น เมื่อผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ด้อยโอกาสในสังคมสามารถเข้าถึงการบริการ
สาธารณะต่าง ๆ ได้อย่างท่ัวถึง เหมาะสมและมีคุณภาพ ก็จะท าให้บุคคลเหล่านั้นสามารถพัฒนา
ตนเองให้เจริญเติบโตเป็นทรัพยากรของชาติท่ีมีคุณภาพต่อไป 

2) หลักการให้การบริการสาธารณะ 
 Millett (1997) กล่าวว่า เป้าหมายส าคัญของการบริการ คือ การสร้างความพึงพอใจใน

การให้บริการแก่ประชาชน โดยหลักการให้บริการสาธารณะมี 5 ประการ ได้แก่ 1) การให้บริการ
อย่างเสมอภาค 2) การให้บริการท่ีตรงเวลา 3) การให้บริการอย่างพอเพียง 4) การให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง 5) การให้บริการอย่างก้าวหน้า ซึ่งสอดคล้องกับ ประยูร กาญจนดุล (2549) ท่ีกล่าวว่าการจัดท า
บริการสาธารณะมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องด าเนินการตามหลักนิติธรรม ดังนั้น หลักเกณฑ์ในการจัดท า
บริการสาธารณะมีส่วนคล้ายกับหลักท่ัวไปของกฎหมายเกี่ยวกับบริการสาธารณะ อันประกอบด้วย
หลัก 3 ประการ คือ 

 (1)  หลักว่าด้วยความเสมอภาค 
  เนื่องจากการจัดท าบริการสาธารณะ เป็นการจัดท าเพื่อประโยชน์ของประชาชน

ทุกคน ทุกคนมีสิทธิในการรับการปฏิบัติหรือได้รับผลประโยชน์อย่างเสมอภาคกัน เช่น การให้บริการ
แก่ประชาชน การรับสมัครงาน รัฐต้องให้บริการสาธารณะโดยเท่าเทียมกัน จะเลือกปฏิบัติให้แก่ผู้นับ
ถือศาสนาใดศาสนาหนึ่ง หรือสีผิว หรือเพศใดเพศหนึ่งมิได้ เพราะจะขัดกับหลักการดังกล่าว 
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 (2) งานสวนสาธารณะ มีหน้าท่ีเกี่ยวกับงานจัดสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ 
สวนสัตว์ งานควบคุมดูแล บ ารุงรักษาสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ งานให้ค าปรึกษา เผยแพร่ ทางด้าน
ภูมิสถาปัตย์ งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย ์งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 

3) ฝ่ายเครื่องจักรกล แบ่งแยกตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมายออกเป็น 2 งาน ได้แก่ 
 (1) งานศูนย์เครื่องจักรกล มีหน้าท่ีเกี่ยวกับงานควบคุมการใช้ยานพาหนะและ

เครื่องจักรกล งานตรวจสอบ ซ่อม บ ารุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกล รวมท้ังอุปกรณ์ไฟฟ้า
เครื่องจักรกล งานพัสดุ ด้านอะไหล่และอุปกรณ์ยานพาหนะและเครื่องจักรกล งานควบคุมการใช้
น้ ามันเช้ือเพลิงและอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักรกล งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 (2) งานวิศวกรรมจราจร มีหน้าท่ีเกี่ยวกับงานศึกษา ส ารวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัย
และจัดท าเอกสาร รายงานด้านการจราจรและวางระบบการจราจร งานวางแผนและด าเนินการ
แก้ปัญหา หรือปรับปรุงการจราจรในเขตเทศบาล งานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ในการก าหนด หรือวางระบบการจราจรให้เกิดความคล่องตัว งานตรวจสอบ ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร 
และเครื่องหมายจราจร งานบ ารุงรักษา ซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรและเครื่องหมายจราจร 
การประสานงานทาสีตีเส้น และเครื่องหมายจราจร งานวางแผนด้านระบบการจราจร พร้อมจัดท า
เอกสารรายงาน งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นเห็นได้ว่า บทบาทหน้าท่ีหลักของส่วนการโยธาในส่วนงานท่ีเป็นด้าน
การบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนโดยตรง ซึ่งสามารถแบ่งสรุปออกได้เป็น 3 ภารกิจหลัก ได้แก่ 
1) ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร งานบริการ สาธารณะด้านการบ ารุงดูแลรักษาต้นไม้และการบ ารุงรักษา
สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 2) ฝ่ายสาธารณูปโภค งานบริการสาธารณะด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน 
สะพาน ทางเท้า เข่ือน ด้านการจัดสถานท่ีบริการอุปกรณ์เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และด้านการติดต้ังซ่อมแซม
บ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ และ 3) ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล งานบริการสาธารณะด้านการติดต้ัง 
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาสัญญาณไฟจราจร และงานทาสีตีเส้นเครื่องหมายจราจร 

แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการให้บริการประชาชนภาครัฐ 
1) ความหมายของการบริการสาธารณะ 
 การบริการสาธารณะ เป็นการให้บริการของหน่วยงานท่ีมีอ านาจ เป็นกิจกรรมท่ีอยู่ใน

การควบคุมของรัฐ กระท าขึ้นเพื่อเพื่อสนองความต้องการของประชาชน อาจแบ่งได้ 2 ประเภท คือ 
ความต้องการท่ีจะมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายและความต้องการท่ีจะอยู่อย่างปลอดภัย โดยให้บริการอย่าง
สม่ าเสมอ โดยไม่ค านึงถึงตัวบุคคล เป็นการบริการท่ีปราศจากอารมณ์ ประชาชนต้องได้รับการปฏิบัติ
เท่าเทียมกัน ตามระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีด าเนินบริการท่ีเหมือนกัน อันเป็นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีให้แก่ประชาชน และสร้างการพัฒนาท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคมให้กับท้องถิ่น รวมถึงการ
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Weber, 1966: 98; ศุภชัย ยาวะประภาส, 2539 อ้างถึงใน การุณย์ คล้ายคลึง, 2550: 27; อรทัย ก๊กผล, 
2552) 

ประยูร กาญจนดุล (2533) ได้ให้ความของ การบริการสาธารณะ หมายถึง กิจการท่ีอยู่ใน
ความอ านวยการหรืออยู่ในการควบคุมของฝ่ายปกครองท่ีจัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนอง
ความต้องการส่วนรวมของประชาชนกล่าวอีกนัยหนึ่ง บริการสาธารณะเป็นกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ
ประโยชน์สาธารณะท่ีด าเนินการจัดท าขึ้นโดยบุคคลในกฎหมายมหาชนหรือโดยเอกชน ซึ่งฝ่าย
ปกครองต้องใช้อ านาจในการก ากับดูแลบางประการและอยู่ภายใต้ระบบพิเศษ  ดังนั้น การบริการ
สาธารณะจึงเป็นการด าเนินการของรัฐหรือฝ่ายปกครองในการกิจการที่อยู่ในความอ านวยการหรอื
ในก ากับดูแลของฝ่ายปกครองท่ีจัดท าเพื่อสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชนทุกคน ท้ังด้าน
การศึกษา สุขภาพอนามัย การท างาน การมีรายได้ รวมถึงการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและการบริการ
ทางสังคม โดยรัฐหรือฝ่ายปกครองต้องด าเนินการให้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ เพื่อสนองตอบต่อ
ความจ าเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชนให้มีคุณภาพท่ีดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างท่ัวถึง 
เหมาะสม และเป็นธรรม อันจะเป็นการช่วยลดความเหล่ือมล้ าของสังคมและรายได้ รวมถึงท าให้
เศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้น เมื่อผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ด้อยโอกาสในสังคมสามารถเข้าถึงการบริการ
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ตนเองให้เจริญเติบโตเป็นทรัพยากรของชาติท่ีมีคุณภาพต่อไป 

2) หลักการให้การบริการสาธารณะ 
 Millett (1997) กล่าวว่า เป้าหมายส าคัญของการบริการ คือ การสร้างความพึงพอใจใน

การให้บริการแก่ประชาชน โดยหลักการให้บริการสาธารณะมี 5 ประการ ได้แก่ 1) การให้บริการ
อย่างเสมอภาค 2) การให้บริการท่ีตรงเวลา 3) การให้บริการอย่างพอเพียง 4) การให้บริการอย่าง
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บริการสาธารณะมีส่วนคล้ายกับหลักท่ัวไปของกฎหมายเกี่ยวกับบริการสาธารณะ อันประกอบด้วย
หลัก 3 ประการ คือ 

 (1)  หลักว่าด้วยความเสมอภาค 
  เนื่องจากการจัดท าบริการสาธารณะ เป็นการจัดท าเพื่อประโยชน์ของประชาชน

ทุกคน ทุกคนมีสิทธิในการรับการปฏิบัติหรือได้รับผลประโยชน์อย่างเสมอภาคกัน เช่น การให้บริการ
แก่ประชาชน การรับสมัครงาน รัฐต้องให้บริการสาธารณะโดยเท่าเทียมกัน จะเลือกปฏิบัติให้แก่ผู้นับ
ถือศาสนาใดศาสนาหนึ่ง หรือสีผิว หรือเพศใดเพศหนึ่งมิได้ เพราะจะขัดกับหลักการดังกล่าว 
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 (2)  หลักว่าด้วยความต่อเนื่อง 
  เนื่องจากบริการสาธารณะเป็นกิจการท่ีมีความจ าเป็นสาหรับประชาชน ดังนั้นหาก

บริการสาธารณะหยุดชะงักลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ประชาชนผู้ใช้บริการสาธารณะย่อมได้รับ
ความเดือดร้อนเสียหายได้ ดังนั้นต้องมีความต่อเนื่องตลอดเวลา เช่น การไฟฟ้าจะมีการนัดหยุดงาน
เพื่อเรียกร้องเงินเดือน โดยไม่ยอมจ่ายไฟฟ้าให้แก่ท้องถิ่นย่อมท าไม่ได้ เพราะอาจท าให้เกิด
ความเสียหายแก่ประชาชนในท้องถ่ินนั้น นอกจากนี้หลักว่าด้วยความต่อเนื่องยังมีผลกระทบต่อ
สัญญาทางปกครองกล่าวคือ เมื่อมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นมีผลท าให้ คู่สัญญาฝ่ายเอกชนท่ีได้รับ
มอบหมายจากฝ่ายปกครองให้จัดท าบริการสาธารณะ ไม่สามารถด าเนินการตามสัญญาต่อไปได้
ตามปกติ ฝ่ายปกครองอาจเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกสัญญาได้ เพื่อประโยชน์สาธารณะแล้ว ฝ่าย
ปกครองก็จะเข้าด าเนินการเองเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง หรือหากเป็นกรณีท่ีเอกชนต้องรับภาระมาก
ขึ้น ฝ่ายปกครองก็อาจต้องเข้าไปร่วมรับภาระกับเอกชน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกัน 

 (3) หลักว่าด้วยการปรับปรุงเปล่ียนแปลง 
  บริการสาธารณะท่ีดีนั้นจะต้องสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตลอดเวลาเพื่อให้เหมาะสม

กับเหตุการณ์และความจ าเป็นในทางปกครอง ท่ีจะรักษาประโยชน์สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงให้เข้ากับ
วิวัฒนาการของความต้องการส่วนรวมของประชาชนด้วย เช่น เอกชนท่ีได้รับมอบอ านาจจากฝ่าย
ปกครองให้เดินรถประจ าทางแต่เดิมใช้รถประจ าทาง 3 คันก็เพียงพอ แต่เมื่อเวลาผ่านไปจ านวน
ผู้ใช้บริการก็มีมากขึ้น ความต้องการก็มากขึ้น ย่อมต้องมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้ทันสมัย ถ้าไม่
ปรับปรุงฝ่ายปกครองก็อาจบอกเลิกสัญญากับเอกชนท่ีได้รับมอบอ านาจจากฝ่ายปกครองนั้นได้ 

 จากหลักการเรื่องการท าบริการสาธารณะ ซึ่งรัฐหรือฝ่ายปกครองมีหน้าท่ีท่ีจะต้อง
ด าเนินการให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
และสนองตอบต่อตามความต้องการ เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าสอดคล้องกับ
หลักนิติธรรม และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 กุลธร ธนาพงศ์ธร (2550) ได้ช้ีให้เห็นว่า หลักการให้บริการท่ีส าคัญ 5 ประการ 
 (1) หลักความสอดคล้องและความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่ กล่าวคือ ประโยชน์ท่ีจัด

ต้องตอบสนองความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่ ไม่ใช่เป็นการจัดให้แก่บุคคลใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ 
 (2) หลักความสม่ าเสมอ คือ การให้บริการนั้น ๆ ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและ

สม่ าเสมอ 
 (3) หลักความเสมอภาค ผู้มาใช้บริการทุกคนต้องได้รับสิทธิ์เท่าเทียมกันต่อบริการท่ีจัด

ให้ ไม่มีอภิสิทธิ์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง  
 (4) หลักความประหยัดค่าใช้จ่าย คือค่าใช้จ่ายในการให้บริการต้องมีความคุ้มค่า เหมาะสม

กับผลท่ีประชาชนได้รับ  
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 (5) หลักความสะดวก บริการท่ีจัดให้ต้องให้ผู้ใช้บริการมีความสะดวกต่อการใช้บริการ
และต้องไม่มีค่าใช้จ่าย หรือมีค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุด แต่ก็ไม่ใช่ให้ผู้รับบริการเป็นผู้รับภาระมากเกินไป 

 จากการพิจารณาแนวคิดเกี่ยวกับหลักการของการให้บริการสาธารณะสามารถสรุปได้ว่า
การให้บริการสาธารณะต่อประชาชนนั้น จะต้องได้รับการบริการอย่างท่ัวถึง สะดวก รวดเร็ว เสมอ
ภาคและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและท าให้เกิดความพอใจของผู้รับบริการ 

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับริการ 
ปัจจัยท่ีส าคัญของความพึงพอใจมีดังนี้ (Millet, 1954: 390) 
1) การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equal Table Service) หมายถึง การให้บริการอย่างเท่าเทียม

กัน โดยยึดหลักว่าคนเราทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกันท้ังทางกฎหมายและทางการเมือง การให้บริการ
งานของรัฐต้องไม่แบ่งแยกเพศ เช้ือชาติ ผิวหรือความยากจน ตลอดจนสถานะทางสังคมนอกจากนี้
ผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์ประเด็นด้านนี้โดยอาศัยแนวคิดเก่ียวกับหลักความเสมอภาค เพิ่มอีก คือ 
หลักความเสมอภาคนั้นมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับหลักเสรีภาพเนื่องจากหลักการท่ีจะท าให้การใช้
เสรีภาพเป็นไปอย่างเสมอภาคกันทุกผู้ทุกคน ความเสมอภาคจึงเป็นฐานของเสรีภาพและเป็น
หลักประกันในการท าให้เสรีภาพเกิดขึ้นได้จริง ดังนั้นหลักความเสมอภาคใต้กฎหมายจึงเป็นหลักการท่ี
ท าให้มีการปฏิบัติต่อบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น  ๆ  อย่างเท่าเทียมกันหรือไม่เลือกปฏิบัติ (Non-
discrimination) ท้ังนี้การปฏิบัติตามหลักความเสมอภาคนั้นจะต้องปฏิบัติต่อส่ิงท่ีมีสาระส าคัญ
เหมือนกันอย่างเท่าเทียมกัน และจะต้องปฏิบัติต่อส่ิงท่ีมีสาระส าคัญแตกต่างกันให้แตกต่างกันไปตาม
ลักษณะของเรื่องนั้น ๆ จึงจะท าให้เกิดความยุติกรรมภายใต้หลักความเสมอภาคขึ้นได้ เมื่อพิจารณา
จากบทบัญญัติแห่งกฎหมายสามารถแยกประเภทของหลักความเสมอภาคได้ 2  ประเภท คือ หลัก
ความเสมอภาคท่ัวไป หลักความเสมอภาคท่ัวไปเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลทุกคนท่ีอาจกล่าวอ้าง
กับการกระท าใด ๆ ของรัฐได้และหลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่อง เป็นหลักความเสมอภาคท่ีใช้เฉพาะ
เรื่อง เป็นหลักความเสมอภาคท่ีใช้เฉพาะภายในขอบเขตเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นเฉพาะ 

2) การให้บริการท่ีตรงเวลา (Timely Service) หมายถึง การให้บริการจะต้องมองว่าเป็น
การให้บริการสาธารณะจะต้องตรงเวลาผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะถือว่าไม่มี
ประสิทธิภาพเลย ถ้าไม่มีการตรงเวลา ดังนั้นการบริการนั้นผู้ให้บริการจะต้องรู้จักการบริการเวลา
กล่าวคือ การรู้จักวางแผนและจัดสรรเวลาในการท างานอย่างถูกต้อง เหมาะสม ผู้ให้บริการจะต้อง
รู้จักแบ่งเวลา โดยจัดสรรเวลาของตนเองให้ถูกต้องและเหมาะสมตามวันเวลาท่ีก าหนด  

3) การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การให้บริการต้องมีลักษณะ
จ านวนให้บริการและสถานท่ีให้บริการอย่างเหมาะสม Millet (1954: 38) เห็นว่าความเสมอภาคหรือ
การตรงเวลาจะไม่มีความหมายเลยถ้ามีจ านวนการให้บริการไม่เพียงพอและสถานท่ีต้ังท่ีให้บริการ
สร้างความไม่ยุติธรรมให้เกิดข้ึนแก่ผู้รับบริการ  
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 (2)  หลักว่าด้วยความต่อเนื่อง 
  เนื่องจากบริการสาธารณะเป็นกิจการท่ีมีความจ าเป็นสาหรับประชาชน ดังนั้นหาก

บริการสาธารณะหยุดชะงักลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ประชาชนผู้ใช้บริการสาธารณะย่อมได้รับ
ความเดือดร้อนเสียหายได้ ดังนั้นต้องมีความต่อเนื่องตลอดเวลา เช่น การไฟฟ้าจะมีการนัดหยุดงาน
เพื่อเรียกร้องเงินเดือน โดยไม่ยอมจ่ายไฟฟ้าให้แก่ท้องถิ่นย่อมท าไม่ได้ เพราะอาจท าให้เกิด
ความเสียหายแก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้น นอกจากนี้หลักว่าด้วยความต่อเนื่องยังมีผลกระทบต่อ
สัญญาทางปกครองกล่าวคือ เมื่อมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นมีผลท าให้ คู่สัญญาฝ่ายเอกชนท่ีได้รับ
มอบหมายจากฝ่ายปกครองให้จัดท าบริการสาธารณะ ไม่สามารถด าเนินการตามสัญญาต่อไปได้
ตามปกติ ฝ่ายปกครองอาจเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกสัญญาได้ เพื่อประโยชน์สาธารณะแล้ว ฝ่าย
ปกครองก็จะเข้าด าเนินการเองเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง หรือหากเป็นกรณีท่ีเอกชนต้องรับภาระมาก
ขึ้น ฝ่ายปกครองก็อาจต้องเข้าไปร่วมรับภาระกับเอกชน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกัน 

 (3) หลักว่าด้วยการปรับปรุงเปล่ียนแปลง 
  บริการสาธารณะท่ีดีนั้นจะต้องสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตลอดเวลาเพื่อให้เหมาะสม

กับเหตุการณ์และความจ าเป็นในทางปกครอง ท่ีจะรักษาประโยชน์สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงให้เข้ากับ
วิวัฒนาการของความต้องการส่วนรวมของประชาชนด้วย เช่น เอกชนท่ีได้รับมอบอ านาจจากฝ่าย
ปกครองให้เดินรถประจ าทางแต่เดิมใช้รถประจ าทาง 3 คันก็เพียงพอ แต่เมื่อเวลาผ่านไปจ านวน
ผู้ใช้บริการก็มีมากขึ้น ความต้องการก็มากขึ้น ย่อมต้องมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้ทันสมัย ถ้าไม่
ปรับปรุงฝ่ายปกครองก็อาจบอกเลิกสัญญากับเอกชนท่ีได้รับมอบอ านาจจากฝ่ายปกครองนั้นได้ 

 จากหลักการเรื่องการท าบริการสาธารณะ ซึ่งรัฐหรือฝ่ายปกครองมีหน้าท่ีท่ีจะต้อง
ด าเนินการให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
และสนองตอบต่อตามความต้องการ เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าสอดคล้องกับ
หลักนิติธรรม และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 กุลธร ธนาพงศ์ธร (2550) ได้ช้ีให้เห็นว่า หลักการให้บริการท่ีส าคัญ 5 ประการ 
 (1) หลักความสอดคล้องและความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่ กล่าวคือ ประโยชน์ท่ีจัด

ต้องตอบสนองความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่ ไม่ใช่เป็นการจัดให้แก่บุคคลใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ 
 (2) หลักความสม่ าเสมอ คือ การให้บริการนั้น ๆ ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและ

สม่ าเสมอ 
 (3) หลักความเสมอภาค ผู้มาใช้บริการทุกคนต้องได้รับสิทธิ์เท่าเทียมกันต่อบริการท่ีจัด

ให้ ไม่มีอภิสิทธิ์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง  
 (4) หลักความประหยัดค่าใช้จ่าย คือค่าใช้จ่ายในการให้บริการต้องมีความคุ้มค่า เหมาะสม

กับผลท่ีประชาชนได้รับ  
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 (5) หลักความสะดวก บริการท่ีจัดให้ต้องให้ผู้ใช้บริการมีความสะดวกต่อการใช้บริการ
และต้องไม่มีค่าใช้จ่าย หรือมีค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุด แต่ก็ไม่ใช่ให้ผู้รับบริการเป็นผู้รับภาระมากเกินไป 

 จากการพิจารณาแนวคิดเกี่ยวกับหลักการของการให้บริการสาธารณะสามารถสรุปได้ว่า
การให้บริการสาธารณะต่อประชาชนนั้น จะต้องได้รับการบริการอย่างท่ัวถึง สะดวก รวดเร็ว เสมอ
ภาคและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและท าให้เกิดความพอใจของผู้รับบริการ 

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับริการ 
ปัจจัยท่ีส าคัญของความพึงพอใจมีดังนี้ (Millet, 1954: 390) 
1) การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equal Table Service) หมายถึง การให้บริการอย่างเท่าเทียม

กัน โดยยึดหลักว่าคนเราทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกันท้ังทางกฎหมายและทางการเมือง การให้บริการ
งานของรัฐต้องไม่แบ่งแยกเพศ เช้ือชาติ ผิวหรือความยากจน ตลอดจนสถานะทางสังคมนอกจากนี้
ผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์ประเด็นด้านนี้โดยอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับหลักความเสมอภาค เพิ่มอีก คือ 
หลักความเสมอภาคนั้นมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับหลักเสรีภาพเนื่องจากหลักการท่ีจะท าให้การใช้
เสรีภาพเป็นไปอย่างเสมอภาคกันทุกผู้ทุกคน ความเสมอภาคจึงเป็นฐานของเสรีภาพและเป็น
หลักประกันในการท าให้เสรีภาพเกิดขึ้นได้จริง ดังนั้นหลักความเสมอภาคใต้กฎหมายจึงเป็นหลักการท่ี
ท าให้มีการปฏิบัติต่อบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น  ๆ  อย่างเท่าเทียมกันหรือไม่เลือกปฏิบัติ (Non-
discrimination) ท้ังนี้การปฏิบัติตามหลักความเสมอภาคนั้นจะต้องปฏิบัติต่อส่ิงท่ีมีสาระส าคัญ
เหมือนกันอย่างเท่าเทียมกัน และจะต้องปฏิบัติต่อส่ิงท่ีมีสาระส าคัญแตกต่างกันให้แตกต่างกันไปตาม
ลักษณะของเรื่องนั้น ๆ จึงจะท าให้เกิดความยุติกรรมภายใต้หลักความเสมอภาคขึ้นได้ เมื่อพิจารณา
จากบทบัญญัติแห่งกฎหมายสามารถแยกประเภทของหลักความเสมอภาคได้ 2  ประเภท คือ หลัก
ความเสมอภาคท่ัวไป หลักความเสมอภาคท่ัวไปเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลทุกคนท่ีอาจกล่าวอ้าง
กับการกระท าใด ๆ ของรัฐได้และหลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่อง เป็นหลักความเสมอภาคท่ีใช้เฉพาะ
เรื่อง เป็นหลักความเสมอภาคท่ีใช้เฉพาะภายในขอบเขตเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นเฉพาะ 

2) การให้บริการท่ีตรงเวลา (Timely Service) หมายถึง การให้บริการจะต้องมองว่าเป็น
การให้บริการสาธารณะจะต้องตรงเวลาผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะถือว่าไม่มี
ประสิทธิภาพเลย ถ้าไม่มีการตรงเวลา ดังนั้นการบริการนั้นผู้ให้บริการจะต้องรู้จักการบริการเวลา
กล่าวคือ การรู้จักวางแผนและจัดสรรเวลาในการท างานอย่างถูกต้อง เหมาะสม ผู้ให้บริการจะต้อง
รู้จักแบ่งเวลา โดยจัดสรรเวลาของตนเองให้ถูกต้องและเหมาะสมตามวันเวลาท่ีก าหนด  

3) การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การให้บริการต้องมีลักษณะ
จ านวนให้บริการและสถานท่ีให้บริการอย่างเหมาะสม Millet (1954: 38) เห็นว่าความเสมอภาคหรือ
การตรงเวลาจะไม่มีความหมายเลยถ้ามีจ านวนการให้บริการไม่เพียงพอและสถานท่ีต้ังท่ีให้บริการ
สร้างความไม่ยุติธรรมให้เกิดข้ึนแก่ผู้รับบริการ  
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4) การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) หมายถึง การให้บริการที่มี
ความสม่ าเสมอ มีความพร้อมและเตรียมตัวต่อความสนใจตลอดเวลา มีการฝึกอบรมอยู่เป็นประจ า
และมีความรับผิดชอบต่องานท่ีท าความรับผิดชอบนี้จะเป็นภาระหรือพันธะผูกพันในการจะปฏิบัติ
หน้าท่ีการงานของผู้ร่วมให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การเนื่องจากบุคลต้องอยู่ร่วมกันท างานใน
องค์การจ าเป็นต้องปรับลักษณะนิสัยเจตคติของบุคคลเพื่อช่วยเป็นเครื่องมือผลักดันให้ปฏิบัติงานตาม
ระเบียบ รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ีต้องรับผิดชอบและมีความช่ือสัตย์ สุจริต คนท่ี
มีความรับผิดชอบจะท าให้การปฏิบัติงานไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้และช่วยให้การท างานร่วมกันเป็นไป
ด้วยความราบรื่นความรับผิดชอบจึงเป็นภาระผูกพันท่ีผู้น าต้องสร้างขึ้นเพื่อให้องค์การสามารถบรรลุ
เป้าหมายได้อย่างดี ถ้าองค์การท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมก็จะท าให้เกิดผลต่อต่อองค์การนั้น 

การวัดความพึงพอใจ 
การวัดความพึงพอใจ สามารถท าได้หลายวิธี ได้แก่ 1) การใช้แบบสอบถาม เพื่อต้องการ

ทราบความคิดเห็น 2) การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการวัดความพึงพอใจทางตรง 3) การสังเกต โดยสังเกต
พฤติกรรมของบุคคลเป้าหมาย วิธีนี้ต้องอาศัยการกระท าอย่างจริงจังและสังเกตอย่างมีระเบียบแบบ
แผน (ภณิดา ชัยปัญญา. 2541; ปริญญา จเรรัชต์ และคนอื่น ๆ, 2551: 3) 

Millet (1954: 397 อ้างถึงใน วราภรณ์ บุตรพรหม, 2547: 17) ได้กล่าวเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ในงานบริการหรือความสามารถท่ีจะพิจารณาว่าบริการนั้นเป็นที่พอใจหรือไม่ โดยวัดจาก การให้บริการ
อย่างเท่าเทียม ความเสมอภาคและเสมอหน้าไมว่่าจะเป็นใคร  การให้บริการที่รวดเร็วทันต่อเวลา 
การให้บริการอย่างพอเพียง (Ample Service) การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) 
และการให้บริการท่ีมีความก้าวหน้า (Progressive Service)  

จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น พอจะสรุปได้ว่า “ความพึงพอใจ” เป็นการแสดงความรู้สึกดีใจ 
ยินดีของเฉพาะบุคคลในการตอบสนองความต้องการในส่วนท่ีขาดหายไป ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย
น ามาใช้วัดความพึงพอใจจากการให้บริการภาครัฐ ซึ่งในท่ีนี้ได้แก่ ส่วนการโยธา เทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี เป็นส่วนราชการท่ีถูกแบ่งภารกิจความรับผิดชอบ ลงมาจากส านักช่าง แบ่งหน้าท่ีการให้บริการ
ด้านสาธารณะแก่ประชาชนออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายสาธารณูปโภค ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร 
ฝ่ายเครื่องจักรกล โดยน ามาเป็นผลมาจากปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยปัจจัยเหล่านั้น สามารถสนอง
ความต้องการของประชาชน ซึ่งในการประเมินครั้งนี้ผู้ประเมินใช้แบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้รับบริการ 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการร้องทุกข์ของของประชาชนต่องานบริการงาน
ส่วนการโยธาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวัดความพึงพอใจ 
โดยใช้แบบสอบถามตามหลักการให้บริการครบวงจรหรือการพัฒนาการให้บริการในเชิงรุกของ Millet 
(1954: 397 อ้างถึงใน วราภรณ์ บุตรพรหม, 2547: 17) สามารถน าเสนอเป็นกรอบแนวการวิจัยดังภาพท่ี 2 
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     ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
   (Independent Variables)     (Dependent Variables) 

                                           
                                   
-                   /                   
-                              
-                                      
-                     /           
-                              
-               /                       

                                    
                                   

                                   
                                   

 
 
ภาพที่ 2  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
รูปแบบการด าเนนิการศึกษา 

 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
กับประชาชนได้รับการบริการสาธารณะท้ังทางตรงและทางอ้อม ในภารกิจการอ านวยความสะดวก
ในการแก้ปัญหาด้านการก่อสร้างและซ่อมแซมถนน ซ่อมแซมฟุตบาท การติดต้ังซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
สาธารณะ การบริการอุปกรณ์จัดสถานท่ี การทาสีตีเส้นและติดต้ังเครื่องหมายจราจร  การจัดสวน
ตกแต่งเมืองและตัดกิ่งไม้ริมทางสาธารณะ และการติดต้ังซ่อมแซมระบบสัญญาณไฟจราจร เป็นต้น 

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนท่ีเคยมาใช้บริการร้องทุกข์ส่วนการโยธา 

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้จ านวนผู้มาใช้บริการภายใน
ระยะเวลา 3 ปี โดยนับจ านวนจากการเขียนค าร้องท่ัวไปและการร้องทุกข์ทางโทรศัพท์ นับรวม 3 ปี 
งบประมาณ ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือน กันยายน 2564 จ านวน 4,525 ราย (ส่วนการโยธา 
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี, 2564) โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Yamane ค านวณท่ีระดับ
ความเช่ือมั่นร้อยละ 95 (ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2555) สามารถค านวณหาจ านวนตัวอย่างได้ดังนี้  
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4) การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) หมายถึง การให้บริการที่มี
ความสม่ าเสมอ มีความพร้อมและเตรียมตัวต่อความสนใจตลอดเวลา มีการฝึกอบรมอยู่เป็นประจ า
และมีความรับผิดชอบต่องานท่ีท าความรับผิดชอบนี้จะเป็นภาระหรือพันธะผูกพันในการจะปฏิบัติ
หน้าท่ีการงานของผู้ร่วมให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การเนื่องจากบุคลต้องอยู่ร่วมกันท างานใน
องค์การจ าเป็นต้องปรับลักษณะนิสัยเจตคติของบุคคลเพื่อช่วยเป็นเครื่องมือผลักดันให้ปฏิบัติงานตาม
ระเบียบ รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ีต้องรับผิดชอบและมีความช่ือสัตย์ สุจริต คนท่ี
มีความรับผิดชอบจะท าให้การปฏิบัติงานไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้และช่วยให้การท างานร่วมกันเป็นไป
ด้วยความราบรื่นความรับผิดชอบจึงเป็นภาระผูกพันท่ีผู้น าต้องสร้างขึ้นเพื่อให้องค์การสามารถบรรลุ
เป้าหมายได้อย่างดี ถ้าองค์การท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมก็จะท าให้เกิดผลต่อต่อองค์การนั้น 

การวัดความพึงพอใจ 
การวัดความพึงพอใจ สามารถท าได้หลายวิธี ได้แก่ 1) การใช้แบบสอบถาม เพื่อต้องการ

ทราบความคิดเห็น 2) การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการวัดความพึงพอใจทางตรง 3) การสังเกต โดยสังเกต
พฤติกรรมของบุคคลเป้าหมาย วิธีนี้ต้องอาศัยการกระท าอย่างจริงจังและสังเกตอย่างมีระเบียบแบบ
แผน (ภณิดา ชัยปัญญา. 2541; ปริญญา จเรรัชต์ และคนอื่น ๆ, 2551: 3) 

Millet (1954: 397 อ้างถึงใน วราภรณ์ บุตรพรหม, 2547: 17) ได้กล่าวเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ในงานบริการหรือความสามารถท่ีจะพิจารณาว่าบริการนั้นเป็นที่พอใจหรือไม่ โดยวัดจาก การให้บริการ
อย่างเท่าเทียม ความเสมอภาคและเสมอหน้าไมว่่าจะเป็นใคร การให้บริการที่รวดเร็วทันต่อเวลา 
การให้บริการอย่างพอเพียง (Ample Service) การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) 
และการให้บริการท่ีมีความก้าวหน้า (Progressive Service)  

จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น พอจะสรุปได้ว่า “ความพึงพอใจ” เป็นการแสดงความรู้สึกดีใจ 
ยินดีของเฉพาะบุคคลในการตอบสนองความต้องการในส่วนท่ีขาดหายไป ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย
น ามาใช้วัดความพึงพอใจจากการให้บริการภาครัฐ ซึ่งในท่ีนี้ได้แก่ ส่วนการโยธา เทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี เป็นส่วนราชการท่ีถูกแบ่งภารกิจความรับผิดชอบ ลงมาจากส านักช่าง แบ่งหน้าท่ีการให้บริการ
ด้านสาธารณะแก่ประชาชนออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายสาธารณูปโภค ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร 
ฝ่ายเครื่องจักรกล โดยน ามาเป็นผลมาจากปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยปัจจัยเหล่านั้น สามารถสนอง
ความต้องการของประชาชน ซึ่งในการประเมินครั้งนี้ผู้ประเมินใช้แบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้รับบริการ 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการร้องทุกข์ของของประชาชนต่องานบริการงาน
ส่วนการโยธาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวัดความพึงพอใจ 
โดยใช้แบบสอบถามตามหลักการให้บริการครบวงจรหรือการพัฒนาการให้บริการในเชิงรุกของ Millet 
(1954: 397 อ้างถึงใน วราภรณ์ บุตรพรหม, 2547: 17) สามารถน าเสนอเป็นกรอบแนวการวิจัยดังภาพท่ี 2 
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     ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
   (Independent Variables)     (Dependent Variables) 

                                           
                                   
-                   /                   
-                              
-                                      
-                     /           
-                              
-               /                       

                                    
                                   

                                   
                                   

 
 
ภาพที่ 2  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
รูปแบบการด าเนนิการศึกษา 

 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
กับประชาชนได้รับการบริการสาธารณะท้ังทางตรงและทางอ้อม ในภารกิจการอ านวยความสะดวก
ในการแก้ปัญหาด้านการก่อสร้างและซ่อมแซมถนน ซ่อมแซมฟุตบาท การติดต้ังซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
สาธารณะ การบริการอุปกรณ์จัดสถานท่ี การทาสีตีเส้นและติดต้ังเครื่องหมายจราจร  การจัดสวน
ตกแต่งเมืองและตัดกิ่งไม้ริมทางสาธารณะ และการติดต้ังซ่อมแซมระบบสัญญาณไฟจราจร เป็นต้น 

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนท่ีเคยมาใช้บริการร้องทุกข์ส่วนการโยธา 

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้จ านวนผู้มาใช้บริการภายใน
ระยะเวลา 3 ปี โดยนับจ านวนจากการเขียนค าร้องท่ัวไปและการร้องทุกข์ทางโทรศัพท์ นับรวม 3 ปี 
งบประมาณ ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือน กันยายน 2564 จ านวน 4,525 ราย (ส่วนการโยธา 
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี, 2564) โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Yamane ค านวณท่ีระดับ
ความเช่ือมั่นร้อยละ 95 (ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2555) สามารถค านวณหาจ านวนตัวอย่างได้ดังนี้  
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สูตรการค านวณ 

  n  = 
2Ne1

N
+

 

 n = จ านวนขนาดตัวอย่าง 
 N = จ านวนรวมทั้งหมดของประชากรท่ีใช้ศึกษา 
 
 e = ความผิดพลาดท่ียอมรับได้   

 (ในการศึกษานี้ก าหนดให้ = 0.05) 
แทนค่า n  =       4,525    

                    1 + (4,525) (0.05)2                   

 n   =   367.51 
ดังนั้นจากการค านวณในการสุ่มตัวอย่างประชากรท้ังหมดได้ 368 ตัวอย่าง เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ี

มีความน่าเช่ือถือมากขึ้นและมีสัดส่วนท่ีลงตัว การศึกษาครั้งนี้จึงใช้กลุ่มตัวอย่างท้ังส้ิน 400 ตัวอย่าง 
จากนั้นใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sample) โดยเก็บเฉพาะประชาชนท่ีเคยมา
ร้องทุกข์ท่ีงานบริการส่วนการโยธาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นจาก

การศึกษาแนวคิดจากทฤษฎี เอกสารต่าง ๆ ตลอดจนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 
3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลวัตถุประสงค์การการร้องทุกข์ของประชาชนต่อบริการส่วนการโยธาของ
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ านวน 1 ข้อ มีลักษณะเป็นค าถามแบบปลายปิด  

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นในการใช้บริการร้องทุกข์ของประชาชนต่องานบริการของส่วนการโยธา 
ส านักช่าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 15 ข้อ มีลักษณะค าถามเป็นแบบ
ปลายปิด แบบประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ต (Likert)  

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการร้องทุกข์ของประชาชนต่องาน
บริการส่วนการโยธาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ านวน 4 ข้อ มีลักษณะค าถามเป็นแบบปลายปิด 
และปลายเปิดเพื่อแสดงข้อคิดเห็น 

ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
การสร้างแบบสอบถามเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีข้ันตอนดังนี้ 
1)  ศึกษาต ารา เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องถึงบทบาทหน้าท่ีของส่วนการโยธา เพื่อน า

ข้อมูลมาประกอบการสร้างแบบสอบถาม 

561 
 

 

2) สร้างแบบสอบถามขึ้นตามกรอบข้อมูลท่ีต้องการศึกษา โดยใช้บทบาทหน้าท่ีหลักของ
ส่วนการโยธาเป็นปัจจัยท่ีเป็นเหตุให้เกิดระดับความพึงพอใจไว้เป็นหลักในการสร้างค าถามต่าง ๆ ให้
ครอบคลุมตัวแปรท่ีศึกษาท้ังหมด เพื่อให้แบบสอบถามสามารถวัดในส่ิงท่ีต้องการ 

3)  น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญประเมิน ได้ตรวจสอบและแก้ไขแบบสอบถาม
ให้ตรงกับภารกิจหลักในการให้บริการประชาชน จากนั้นปรับแก้แบบสอบถามตามท่ีผู้อ านวยการส่วน
การโยธา และหัวหน้าฝ่ายเสนอแนะ แล้วน าแบบสอบถามไปทดสอบ Pre-test กับกลุ่มท่ีมีลักษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างท่ีจะศึกษา จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น ซึ่งได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า
ของครอนบัค ท้ังฉบับท่ี ∞ = 0.90 แสดงว่า เครื่องมือท่ีได้รับการทดสอบมีค่าความเช่ือมั่นในระดับสูง 
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2547: 134) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้ศึกษาได้สร้างเครื่องมือโดยใช้แบบสอบถามเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนท่ี

เคยมารับบริการจากส่วนการโยธาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูล 2 แบบ ดังนี้ 
1) ให้ประชาชนท่ีมาร้องทุกข์ซึ่งเป็นคนท่ีเคยมารับบริการจากส่วนการโยธาเป็นผู้ตอบ

แบบสอบถามโดยวิธีการแจกแบบสอบถาม  
2) ใช้การติดต่อส่ือสารทางโทรศัพท์โดยผ่านแอปพลิเคช่ันไลน์ เพื่อส่งแบบสอบถาม Online 

ให้กับประชาชนท่ีเคยมารับการบริการร้องทุกข์จากส่วนการโยธาเป็นผู้ตอบค าถามด้วยการตอบ
แบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google form ผ่าน URL: https://forms.gle/HzGkMmzHckandEeG7 

3) เมื่อแบบสอบถามครบตามจ านวน ผู้ศึกษาน าข้อมูลท่ีได้ไปด าเนินการวิเคราะห์ทางสถิติ
ต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) น าแบบสอบถามท่ีได้จากมาท าการตรวจสอบความครบถ้วนของค าตอบและความถูกต้อง

ของค่าคะแนนค าตอบท้ังหมด (Manual Editing) และท าการลงรหัส (Coding) เพื่อใช้น าไป
ประมวลผลข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อท าการวิเคราะห์ทางสถิติ 

2) ลักษณะแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นในส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับแบบลิเคิร์ต โดยใช้เกณฑ์ประเมินผลดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2546: 162) 

 
  สูตรอันตรภาคช้ัน  =  (คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ าสุด) = (5-1) = 0.8 
                  จ านวนช้ัน                 5 
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สูตรการค านวณ 

  n  = 
2Ne1

N
+

 

 n = จ านวนขนาดตัวอย่าง 
 N = จ านวนรวมทั้งหมดของประชากรท่ีใช้ศึกษา 
 
 e = ความผิดพลาดท่ียอมรับได้   

 (ในการศึกษานี้ก าหนดให้ = 0.05) 
แทนค่า n  =       4,525    

                    1 + (4,525) (0.05)2                   

 n   =   367.51 
ดังนั้นจากการค านวณในการสุ่มตัวอย่างประชากรท้ังหมดได้ 368 ตัวอย่าง เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ี

มีความน่าเช่ือถือมากขึ้นและมีสัดส่วนท่ีลงตัว การศึกษาครั้งนี้จึงใช้กลุ่มตัวอย่างท้ังส้ิน 400 ตัวอย่าง 
จากนั้นใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sample) โดยเก็บเฉพาะประชาชนท่ีเคยมา
ร้องทุกข์ท่ีงานบริการส่วนการโยธาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นจาก

การศึกษาแนวคิดจากทฤษฎี เอกสารต่าง ๆ ตลอดจนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 
3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลวัตถุประสงค์การการร้องทุกข์ของประชาชนต่อบริการส่วนการโยธาของ
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ านวน 1 ข้อ มีลักษณะเป็นค าถามแบบปลายปิด  

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นในการใช้บริการร้องทุกข์ของประชาชนต่องานบริการของส่วนการโยธา 
ส านักช่าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 15 ข้อ มีลักษณะค าถามเป็นแบบ
ปลายปิด แบบประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ต (Likert)  

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการร้องทุกข์ของประชาชนต่องาน
บริการส่วนการโยธาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ านวน 4 ข้อ มีลักษณะค าถามเป็นแบบปลายปิด 
และปลายเปิดเพื่อแสดงข้อคิดเห็น 

ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
การสร้างแบบสอบถามเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีข้ันตอนดังนี้ 
1)  ศึกษาต ารา เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องถึงบทบาทหน้าท่ีของส่วนการโยธา เพื่อน า

ข้อมูลมาประกอบการสร้างแบบสอบถาม 
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2) สร้างแบบสอบถามขึ้นตามกรอบข้อมูลท่ีต้องการศึกษา โดยใช้บทบาทหน้าท่ีหลักของ
ส่วนการโยธาเป็นปัจจัยท่ีเป็นเหตุให้เกิดระดับความพึงพอใจไว้เป็นหลักในการสร้างค าถามต่าง ๆ ให้
ครอบคลุมตัวแปรท่ีศึกษาท้ังหมด เพื่อให้แบบสอบถามสามารถวัดในส่ิงท่ีต้องการ 

3)  น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญประเมิน ได้ตรวจสอบและแก้ไขแบบสอบถาม
ให้ตรงกับภารกิจหลักในการให้บริการประชาชน จากนั้นปรับแก้แบบสอบถามตามท่ีผู้อ านวยการส่วน
การโยธา และหัวหน้าฝ่ายเสนอแนะ แล้วน าแบบสอบถามไปทดสอบ Pre-test กับกลุ่มท่ีมีลักษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างท่ีจะศึกษา จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น ซึ่งได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า
ของครอนบัค ท้ังฉบับท่ี ∞ = 0.90 แสดงว่า เครื่องมือท่ีได้รับการทดสอบมีค่าความเช่ือมั่นในระดับสูง 
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2547: 134) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้ศึกษาได้สร้างเครื่องมือโดยใช้แบบสอบถามเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนท่ี

เคยมารับบริการจากส่วนการโยธาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูล 2 แบบ ดังนี้ 
1) ให้ประชาชนท่ีมาร้องทุกข์ซึ่งเป็นคนท่ีเคยมารับบริการจากส่วนการโยธาเป็นผู้ตอบ

แบบสอบถามโดยวิธีการแจกแบบสอบถาม  
2) ใช้การติดต่อส่ือสารทางโทรศัพท์โดยผ่านแอปพลิเคช่ันไลน์ เพื่อส่งแบบสอบถาม Online 

ให้กับประชาชนท่ีเคยมารับการบริการร้องทุกข์จากส่วนการโยธาเป็นผู้ตอบค าถามด้วยการตอบ
แบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google form ผ่าน URL: https://forms.gle/HzGkMmzHckandEeG7 

3) เมื่อแบบสอบถามครบตามจ านวน ผู้ศึกษาน าข้อมูลท่ีได้ไปด าเนินการวิเคราะห์ทางสถิติ
ต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) น าแบบสอบถามท่ีได้จากมาท าการตรวจสอบความครบถ้วนของค าตอบและความถูกต้อง

ของค่าคะแนนค าตอบท้ังหมด (Manual Editing) และท าการลงรหัส (Coding) เพื่อใช้น าไป
ประมวลผลข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อท าการวิเคราะห์ทางสถิติ 

2) ลักษณะแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นในส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับแบบลิเคิร์ต โดยใช้เกณฑ์ประเมินผลดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2546: 162) 

 
  สูตรอันตรภาคช้ัน  =  (คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ าสุด) = (5-1) = 0.8 
                  จ านวนช้ัน                 5 
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  ก าหนดเป็นค่าคะแนนเฉล่ีย  และเกณฑ์ความหมายของคะแนน  ดังนี้ 
   4.21 – 5.00  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

3.41 – 4.20 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 
2.61 – 3.40 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
1.80 – 2.60 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
1.00 – 1.80  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้ศึกษาได้เลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
1) ข้อมูลวัตถุประสงค์การร้องทุกข์ของประชาชนใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) 

เพื่อวิเคราะห์เกี่ยวโดยใช้ค่าร้อยละ 
2) ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นในการใช้บริการร้องทุกข์ต่องานบริการของส่วนการโยธา 

ส านักช่าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อใช้แปลความหมาย 

3) การทดสอบตัวแปรปัจจัยทางด้านวัตถุประสงค์ในการร้องทุกข์กับความคิดเห็นในการใช้
บริการร้องทุกข์ สถิติท่ีใช้ในการทดสอบคือ F- test และใช้วิธี Scheffe’ เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
รายคู่ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญท่ีระดับ .05 

4) ข้อเสนอแนะความคิดเห็น ซึ่งมีลักษณะค าถามเป็นแบบปลายปิดและปลายเปิดเพื่อแสดง
ข้อคิดเห็น ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) ในส่วนการน าเสนอข้อมูล ผู้ศึกษา
ใช้การพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 

 
ผลการศึกษา 

 
1) วัตถุประสงค์การการร้องทุกข์ของประชาชนต่อบริการส่วนการโยธาของเทศบาลนคร

สุราษฎร์ธานี มากท่ีสุดในด้านงานก่อสร้างถนน/ซ่อมแซมถนนท่ีช ารุด ร้อยละ 27.00 รองลงมาในด้าน
งานการอนุเคราะห์อุปกรณ์จัดสถานท่ี ร้อยละ 23.75 ด้านงานติดต้ัง/ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ร้อยละ 
16.50 ด้านงานติดต้ังป้าย/ตีเส้นจราจร ร้อยละ 15.00 ด้านงานตัดต้นไม้ริมทางสาธารณะ ร้อยละ 
9.50 และน้อยท่ีสุดในด้านงานซ่อมแซมฟุตบาทท่ีช ารุด ร้อยละ 8.25 แสดงดังภาพท่ี 3 
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ภาพที่ 3  ค่าร้อยละ จ านวนเรื่องของวัตถุประสงค์การการรอ้งทุกข์ของประชาชน 
 

2) ระดับความคิดเห็นในการใช้บริการร้องทุกข์ของประชาชนต่องานบริการของส่วนการโยธา 
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥=3.54)  ส าหรับผลการพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมากในข้อ เปิดช่องทางในการแจ้งเหตุปัญหาเรื่องร้องทุกข์ผ่านช่องทาง
อื่น ๆ ได้หลายช่องทาง (�̅�𝑥=3.90) หากพบเห็นเจ้าหน้าท่ีกระท าไม่ถูกต้องในการให้บริการท่าน
สามารถแจ้งเรื่องร้องทุกข์ได้ (�̅�𝑥=3.70) การได้รับข้อมูลจากการมารับบริการและการตอบค าถามใน
เรื่องร้องทุกข์ได้อย่างครบถ้วน (�̅�𝑥=3.65) มีการก าหนดเวลาการเปิดให้บริการแจ้งเรื่องร้องทุกข์ท่ีชัดเจน 
(�̅�𝑥=3.64) เจ้าหน้าท่ีรับเรื่องร้องทุกข์ติดตามงานในขั้นตอนการแก้ไขปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับการร้องทุกข์ 
และเจ้าหน้าท่ีมีความสุภาพ เต็มใจให้บริการ และพร้อมปฏิบัติหน้าท่ีอย่างรวดเร็ว มีคะแนนเฉล่ีย
เท่ากัน (�̅�𝑥=3.61 S.D.=0.93, 0.96) เจ้าหน้าท่ีส่วนการโยธาท่ีมีจิตบริการ มีความสุภาพ และมีมนุษย์
สัมพันธ์ท่ีดี (�̅�𝑥=3.60) มีจ านวนเจ้าหน้าท่ีรับเรื่องร้องทุกข์สอดคล้องกับปริมาณงานท่ีให้บริการอย่าง
เพียงพอ (�̅�𝑥=3.59) การบริการของส่วนการโยธามีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพท่ีดี (�̅�𝑥=3.52) 
ผู้ร้องทุกข์สามารถด าเนินการร้องทุกข์ในกรณีท่ีเป็นเรื่องของตนเองหรือของผู้อื่นได้ (�̅�𝑥=3.50) และมี
ความพึงพอใจในระดับปานกลางในข้อ การให้บริการของส่วนการโยธาในการแก้ไขปัญหาเป็นไป
ตามล าดับก่อนหลัง (�̅�𝑥=3.40) มีการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของท่านได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตาม
มาตรฐาน (�̅�𝑥=3.38) เจ้าหน้าท่ีส่วนการโยธาแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลด าเนินการแก้ไขปัญหาทุกครั้ง 
(�̅�𝑥=3.36) มีการก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบและมีบุคลากรคอยให้ค าปรึกษา/รับเรื่องร้องทุกข์ท่ี
ชัดเจน มีส่ิงอ านวยความสะดวกในการร้องทุกข์และมีการจัดระบบการให้บริการอย่างชัดเจน  มี
คะแนนเฉล่ียเท่ากัน (�̅�𝑥=3.30 S.D.=0.86, 1.10) แสดงในตารางท่ี 1 

27.00%
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23.75%

15.00%

9.50% 16.50%
ด้านงานก่อสร้างถนน/ซ่อมแซมถนนที่
ช ารุด
ด้านงานซ่อมแซมฟุตบาทที่ช ารุด

ด้านงานการอนุเคราะห์อุปกรณ์จัด
สถานที่
ด้านงานติดต้ังป้าย/ตีเส้นจราจร
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  ก าหนดเป็นค่าคะแนนเฉล่ีย  และเกณฑ์ความหมายของคะแนน  ดังนี้ 
   4.21 – 5.00  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

3.41 – 4.20 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 
2.61 – 3.40 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
1.80 – 2.60 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
1.00 – 1.80  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้ศึกษาได้เลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
1) ข้อมูลวัตถุประสงค์การร้องทุกข์ของประชาชนใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) 

เพื่อวิเคราะห์เกี่ยวโดยใช้ค่าร้อยละ 
2) ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นในการใช้บริการร้องทุกข์ต่องานบริการของส่วนการโยธา 

ส านักช่าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อใช้แปลความหมาย 

3) การทดสอบตัวแปรปัจจัยทางด้านวัตถุประสงค์ในการร้องทุกข์กับความคิดเห็นในการใช้
บริการร้องทุกข์ สถิติท่ีใช้ในการทดสอบคือ F- test และใช้วิธี Scheffe’ เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
รายคู่ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญท่ีระดับ .05 

4) ข้อเสนอแนะความคิดเห็น ซึ่งมีลักษณะค าถามเป็นแบบปลายปิดและปลายเปิดเพื่อแสดง
ข้อคิดเห็น ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) ในส่วนการน าเสนอข้อมูล ผู้ศึกษา
ใช้การพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 

 
ผลการศึกษา 

 
1) วัตถุประสงค์การการร้องทุกข์ของประชาชนต่อบริการส่วนการโยธาของเทศบาลนคร

สุราษฎร์ธานี มากท่ีสุดในด้านงานก่อสร้างถนน/ซ่อมแซมถนนท่ีช ารุด ร้อยละ 27.00 รองลงมาในด้าน
งานการอนุเคราะห์อุปกรณ์จัดสถานท่ี ร้อยละ 23.75 ด้านงานติดต้ัง/ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ร้อยละ 
16.50 ด้านงานติดต้ังป้าย/ตีเส้นจราจร ร้อยละ 15.00 ด้านงานตัดต้นไม้ริมทางสาธารณะ ร้อยละ 
9.50 และน้อยท่ีสุดในด้านงานซ่อมแซมฟุตบาทท่ีช ารุด ร้อยละ 8.25 แสดงดังภาพท่ี 3 
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ภาพที่ 3  ค่าร้อยละ จ านวนเรื่องของวัตถุประสงค์การการรอ้งทุกข์ของประชาชน 
 

2) ระดับความคิดเห็นในการใช้บริการร้องทุกข์ของประชาชนต่องานบริการของส่วนการโยธา 
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥=3.54)  ส าหรับผลการพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมากในข้อ เปิดช่องทางในการแจ้งเหตุปัญหาเรื่องร้องทุกข์ผ่านช่องทาง
อื่น ๆ ได้หลายช่องทาง (�̅�𝑥=3.90) หากพบเห็นเจ้าหน้าท่ีกระท าไม่ถูกต้องในการให้บริการท่าน
สามารถแจ้งเรื่องร้องทุกข์ได้ (�̅�𝑥=3.70) การได้รับข้อมูลจากการมารับบริการและการตอบค าถามใน
เรื่องร้องทุกข์ได้อย่างครบถ้วน (�̅�𝑥=3.65) มีการก าหนดเวลาการเปิดให้บริการแจ้งเรื่องร้องทุกข์ท่ีชัดเจน 
(�̅�𝑥=3.64) เจ้าหน้าท่ีรับเรื่องร้องทุกข์ติดตามงานในขั้นตอนการแก้ไขปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับการร้องทุกข์ 
และเจ้าหน้าท่ีมีความสุภาพ เต็มใจให้บริการ และพร้อมปฏิบัติหน้าท่ีอย่างรวดเร็ว มีคะแนนเฉล่ีย
เท่ากัน (�̅�𝑥=3.61 S.D.=0.93, 0.96) เจ้าหน้าท่ีส่วนการโยธาท่ีมีจิตบริการ มีความสุภาพ และมีมนุษย์
สัมพันธ์ท่ีดี (�̅�𝑥=3.60) มีจ านวนเจ้าหน้าท่ีรับเรื่องร้องทุกข์สอดคล้องกับปริมาณงานท่ีให้บริการอย่าง
เพียงพอ (�̅�𝑥=3.59) การบริการของส่วนการโยธามีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพท่ีดี (�̅�𝑥=3.52) 
ผู้ร้องทุกข์สามารถด าเนินการร้องทุกข์ในกรณีท่ีเป็นเรื่องของตนเองหรือของผู้อื่นได้ (�̅�𝑥=3.50) และมี
ความพึงพอใจในระดับปานกลางในข้อ การให้บริการของส่วนการโยธาในการแก้ไขปัญหาเป็นไป
ตามล าดับก่อนหลัง (�̅�𝑥=3.40) มีการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของท่านได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตาม
มาตรฐาน (�̅�𝑥=3.38) เจ้าหน้าท่ีส่วนการโยธาแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลด าเนินการแก้ไขปัญหาทุกครั้ง 
(�̅�𝑥=3.36) มีการก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบและมีบุคลากรคอยให้ค าปรึกษา/รับเรื่องร้องทุกข์ท่ี
ชัดเจน มีส่ิงอ านวยความสะดวกในการร้องทุกข์และมีการจัดระบบการให้บริการอย่างชัดเจน  มี
คะแนนเฉล่ียเท่ากัน (�̅�𝑥=3.30 S.D.=0.86, 1.10) แสดงในตารางท่ี 1 

27.00%
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23.75%

15.00%

9.50% 16.50%
ด้านงานก่อสร้างถนน/ซ่อมแซมถนนที่
ช ารุด
ด้านงานซ่อมแซมฟุตบาทที่ช ารุด

ด้านงานการอนุเคราะห์อุปกรณ์จัด
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ด้านงานติดต้ังป้าย/ตีเส้นจราจร

ด้านงานตัดต้นไม้ริมทางสาธารณะ
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ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นในการใช้บริการร้องทุกข์ของประชาชนต่อ
งานบริการของส่วนการโยธา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  

 

การให้บริการร้องทุกข์งานบริการส่วนการโยธา �̅�𝒙 S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1. มีการก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบและมีบุคลากรคอยให้ค าปรึกษา/รับ

เร่ืองร้องทุกข์ที่ชัดเจน 
3.30 0.86 ปานกลาง 

2. มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการร้องทุกข์และมีการจัดระบบการ
ให้บริการอย่างชัดเจน 

3.30 1.10 ปานกลาง 

3. มีการแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องทุกข์ของท่านได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตาม
มาตรฐาน 

3.38 1.04 ปานกลาง 

4. มีการก าหนดเวลาการเปิดให้บริการแจ้งเร่ืองร้องทุกข์ที่ชัดเจน  3.64 1.09 มาก 
5. เปิดช่องทางในการแจ้งเหตุปัญหาเร่ืองร้องทุกข์ผ่านช่องทางอื่น ๆ ได้

หลายช่องทาง 
3.90 1.01 มาก 

6. ผู้ร้องทุกข์สามารถด าเนินการร้องทุกข์ในกรณีที่เป็นเร่ืองของตนเอง
หรือของผู้อื่นได้ 

3.50 0.98 มาก 

7. หากพบเห็นเจ้าหน้าท่ีกระท าไม่ถูกต้องในการให้บริการท่านสามารถ
แจ้งเร่ืองร้องทุกข์ได้ 

3.70 1.04 มาก 

8. การให้บริการของส่วนการโยธาในการแก้ไขปัญหาเป็นไปตามล าดับ
ก่อนหลัง 

3.40 1.03 ปานกลาง 

9. การได้รับข้อมูลจากการมารับบริการและการตอบค าถามในเร่ืองร้อง
ทุกข์ได้อย่างครบถ้วน 

3.65 0.96 มาก 

10. เจ้าหน้าท่ีส่วนการโยธาท่ีมีจิตบริการ มีความสุภาพ และมีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี 

3.61 0.87 มาก 

11. มีจ านวนเจ้าหน้าที่รับเร่ืองร้องทุกข์สอดคล้องกับปริมาณงานที่
ให้บริการอย่างเพียงพอ 

3.59 0.95 มาก 

12. เจ้าหน้าท่ีมีความสุภาพ เต็มใจให้บริการ และพร้อมปฏิบัติหน้าท่ีอย่าง
รวดเร็ว 

3.61 0.96 มาก 

13. เจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองร้องทุกข์ติดตามงานในข้ันตอนการแก้ไขปัญหาที่
เก่ียวข้องกับการร้องทุกข์ 

3.61 0.93 มาก 

14. เจ้าหน้าท่ีส่วนการโยธาแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลด าเนินการแก้ไข
ปัญหาทุกคร้ัง 

3.36 0.93 ปานกลาง 

15. การบริการของส่วนการโยธามีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่ดี 3.52 0.97 มาก 
รวม 3.54 0.45 มาก 
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3) ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการใช้บริการร้องทุกข์ต่องานบริการของส่วน
การโยธา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามวัตถุประสงค์การการร้องทุกข์ พบว่า ผู้มาใช้บริการท่ีมี
วัตถุประสงค์การการร้องทุกข์แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการร้องทุกข์ต่องานบริการ ของ
ส่วนการโยธา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงในตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในการใช้บริการร้องทุกข์ต่องานบริการ 
 ของส่วนการโยธา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามวัตถุประสงค์การร้องทุกข์ 
 

ตัวแปรอิสระ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F SIG 

วัตถุประสงค์ในการร้องทุกข์ ระหว่างกลุ่ม 5 1.01 0.20 0.987 0.425 
ภายในกลุ่ม 394 80.54 0.20   
รวม 399 81.55    

 
4) ผลวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการร้องทุกข์ของประชาชนต่องานบริการส่วน

การโยธาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
 (1) ความเห็นต่อความเต็มใจในการปฏิบัติหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่

การโยธาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เห็นว่า เจ้าหน้าท่ีมีความเต็มใจใน
การปฏิบัติหน้าท่ีรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้อยละ 57.25 ท่ีเหลือเห็นว่าควรปรับปรุง ร้อยละ 42.75 ซึ่งเมื่อ
วิเคราะห์ข้อเสนอแนะท่ีเป็นข้อค าถามปลายเปิดจากผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเห็นว่าควรปรับปรุง โดย 

  (1.1) ด้านจ านวนบุคลากร ผู้ใช้บริการต้องการให้เพิ่มจ านวนเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน
สาเหตุเพราะ ภาระงานท่ีปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีมีจ านวนมาก เกินกว่าจ านวนบุคลากร ท าให้การแก้ไข
ปัญหาเกิดความล่าช้า  

  (1.2) ด้านกระบวนการท างาน ผู้ใช้บริการเห็นว่า การปฏิบัติงานหลังจากการรับแจ้ง 
ไม่มีก าหนดเวลาในการแก้ไขปัญหา มีความผิดพลาดในการด าเนินการ ผู้รับแจ้งไม่มีอ านาจในการส่ัง
การแก้ไขปัญหา และไม่มีการแจ้งข้อมูลย้อนกลับให้กับผู้แจ้ง ขาดการประชาสัมพันธ์ของข้อมูลการแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชน 

  (1.3) ด้านทัศนคติในการให้บริการ ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นในทิศทางเดียวกันว่า 
เจ้าหน้าท่ียังขาดทัศนคติในการให้บริการ ควรได้รับการอบรมการให้บริการ 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นในการใช้บริการร้องทุกข์ของประชาชนต่อ
งานบริการของส่วนการโยธา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  

 

การให้บริการร้องทุกข์งานบริการส่วนการโยธา �̅�𝒙 S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1. มีการก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบและมีบุคลากรคอยให้ค าปรึกษา/รับ

เร่ืองร้องทุกข์ที่ชัดเจน 
3.30 0.86 ปานกลาง 

2. มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการร้องทุกข์และมีการจัดระบบการ
ให้บริการอย่างชัดเจน 

3.30 1.10 ปานกลาง 

3. มีการแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องทุกข์ของท่านได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตาม
มาตรฐาน 

3.38 1.04 ปานกลาง 

4. มีการก าหนดเวลาการเปิดให้บริการแจ้งเร่ืองร้องทุกข์ที่ชัดเจน  3.64 1.09 มาก 
5. เปิดช่องทางในการแจ้งเหตุปัญหาเร่ืองร้องทุกข์ผ่านช่องทางอื่น ๆ ได้

หลายช่องทาง 
3.90 1.01 มาก 

6. ผู้ร้องทุกข์สามารถด าเนินการร้องทุกข์ในกรณีที่เป็นเร่ืองของตนเอง
หรือของผู้อื่นได้ 

3.50 0.98 มาก 

7. หากพบเห็นเจ้าหน้าท่ีกระท าไม่ถูกต้องในการให้บริการท่านสามารถ
แจ้งเร่ืองร้องทุกข์ได้ 

3.70 1.04 มาก 

8. การให้บริการของส่วนการโยธาในการแก้ไขปัญหาเป็นไปตามล าดับ
ก่อนหลัง 

3.40 1.03 ปานกลาง 

9. การได้รับข้อมูลจากการมารับบริการและการตอบค าถามในเร่ืองร้อง
ทุกข์ได้อย่างครบถ้วน 

3.65 0.96 มาก 

10. เจ้าหน้าท่ีส่วนการโยธาท่ีมีจิตบริการ มีความสุภาพ และมีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี 

3.61 0.87 มาก 

11. มีจ านวนเจ้าหน้าที่รับเร่ืองร้องทุกข์สอดคล้องกับปริมาณงานที่
ให้บริการอย่างเพียงพอ 

3.59 0.95 มาก 

12. เจ้าหน้าท่ีมีความสุภาพ เต็มใจให้บริการ และพร้อมปฏิบัติหน้าท่ีอย่าง
รวดเร็ว 

3.61 0.96 มาก 

13. เจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองร้องทุกข์ติดตามงานในข้ันตอนการแก้ไขปัญหาที่
เก่ียวข้องกับการร้องทุกข์ 

3.61 0.93 มาก 

14. เจ้าหน้าท่ีส่วนการโยธาแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลด าเนินการแก้ไข
ปัญหาทุกคร้ัง 

3.36 0.93 ปานกลาง 

15. การบริการของส่วนการโยธามีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่ดี 3.52 0.97 มาก 
รวม 3.54 0.45 มาก 
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3) ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการใช้บริการร้องทุกข์ต่องานบริการของส่วน
การโยธา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามวัตถุประสงค์การการร้องทุกข์ พบว่า ผู้มาใช้บริการท่ีมี
วัตถุประสงค์การการร้องทุกข์แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการร้องทุกข์ต่องานบริการ ของ
ส่วนการโยธา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงในตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในการใช้บริการร้องทุกข์ต่องานบริการ 
 ของส่วนการโยธา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามวัตถุประสงค์การร้องทุกข์ 
 

ตัวแปรอิสระ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F SIG 

วัตถุประสงค์ในการร้องทุกข์ ระหว่างกลุ่ม 5 1.01 0.20 0.987 0.425 
ภายในกลุ่ม 394 80.54 0.20   
รวม 399 81.55    

 
4) ผลวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการร้องทุกข์ของประชาชนต่องานบริการส่วน

การโยธาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
 (1) ความเห็นต่อความเต็มใจในการปฏิบัติหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่

การโยธาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เห็นว่า เจ้าหน้าท่ีมีความเต็มใจใน
การปฏิบัติหน้าท่ีรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้อยละ 57.25 ท่ีเหลือเห็นว่าควรปรับปรุง ร้อยละ 42.75 ซึ่งเมื่อ
วิเคราะห์ข้อเสนอแนะท่ีเป็นข้อค าถามปลายเปิดจากผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเห็นว่าควรปรับปรุง โดย 

  (1.1) ด้านจ านวนบุคลากร ผู้ใช้บริการต้องการให้เพิ่มจ านวนเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน
สาเหตุเพราะ ภาระงานท่ีปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีมีจ านวนมาก เกินกว่าจ านวนบุคลากร ท าให้การแก้ไข
ปัญหาเกิดความล่าช้า  

  (1.2) ด้านกระบวนการท างาน ผู้ใช้บริการเห็นว่า การปฏิบัติงานหลังจากการรับแจ้ง 
ไม่มีก าหนดเวลาในการแก้ไขปัญหา มีความผิดพลาดในการด าเนินการ ผู้รับแจ้งไม่มีอ านาจในการส่ัง
การแก้ไขปัญหา และไม่มีการแจ้งข้อมูลย้อนกลับให้กับผู้แจ้ง ขาดการประชาสัมพันธ์ของข้อมูลการแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชน 

  (1.3) ด้านทัศนคติในการให้บริการ ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นในทิศทางเดียวกันว่า 
เจ้าหน้าท่ียังขาดทัศนคติในการให้บริการ ควรได้รับการอบรมการให้บริการ 
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 (2) ความเห็นต่อล าดับขั้นตอนตั้งแต่การรับเรื่องร้องทุกข์จนถึงล าดับขั้นสุดท้ายของ
การให้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ ไม่พึงพอใจต่อล าดับขั้นตอนของการบริการ ร้อยละ 53.75 
ท่ีเหลือมีความพึงพอใจ ร้อยละ 46.25 ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ข้อค าถามปลายเปิดจากผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบว่า สาเหตุความไม่พึงพอใจเกิดจาก ขาดป้ายชื่อศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ที่ชัดเจน ไม่มีผังขั้นตอน
การด าเนินงาน การท างานไม่มีล าดับก่อนหลัง มีการใช้เส้นสาย เล่นพรรคเล่นพวก ขาดการประสานงาน
ท าให้เรื่องร้องทุกข์ล่าช้า 

 (3) ความเห็นต่อการปรับปรุงการแก้ปัญหาเรื่องร้องทุกข์ต่องานบริการส่วนการโยธา 
พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เห็นว่า ไม่ต้องปรับปรุง ร้อยละ 91.25 ท่ีเหลือ เห็นว่าควรปรับปรุง ร้อยละ 
8.75 ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ข้อค าถามปลายเปิดจากผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ใช้บริการต้องการให้
ปรับปรุงการแก้ปัญหาเรื่องร้องทุกข์ต่องานบริการส่วนการโยธา ในเรื่องระบบการท างาน การบริหารงาน 
การประชาสัมพันธ์ และการจัดหาเครื่องมือในการท างานให้เพียงพอ 

 (4) ความเห็นต่องบประมาณของส่วนการโยธาท่ีใช้ในการแก้ไขปัญหา พบว่า ผู้ใช้บริการ
ส่วนใหญ่เห็นว่า มีงบไม่เพียงพอ ร้อยละ 76.00 ท่ีเหลือเห็นว่าเพียงพอ ร้อยละ 24.00 ซึ่งเมื่อวิเคราะห์
ข้อค าถามปลายเปิดจากผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ใช้บริการเห็นว่างบประมาณของส่วนการโยธาท่ีใช้
ในการแก้ไขปัญหา มีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ท าให้ขาดเครื่องมือเครื่องจักร ขาดวัสดุในการท างาน 
ความล่าช้าของเงินงบประมาณ และความล่าช้าในการต้ังแผนในการแก้ปัญหา ท าให้เกิดปัญหาการร้องทุกข์
ซ้ าเนื่องจากความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ประโยชน์ 
1) ด้านบุคลากร 
 (1) ควรมีการอบรมบุคลากรผู้ให้บริการให้มีจิตส านึกในงานบริการให้มากยิ่งขึ้น 
 (2) งานบางประเภทท่ีสามารถใช้บุคคลภายนอก สามารถแก้ไขโดยการจ้างหน่วยงาน

ภายนอกมารับช่วงต่อเพื่อแก้ไขปัญหากรณีบุคลากรไม่เพียงพอ  
 (3) ควรจัดหาเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบโดยตรงเรื่องการรับเรื่องร้องทุกข์ประจ าส่วนการโยธา 

เพื่อสะดวกในการประสานงานภายใน และสามารถประสานงานย้อนกลับกับผู้ร้องทุกข์ได้ 
2) ด้านกระบวนการให้บริการ 
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 (1) การจัดสถานท่ีของส่วนการโยธา ควรมีป้ายแสดงจุดรับเรื่องร้องทุกข์ ป้ายบอกถึง
ขั้นตอนการร้องทุกข์ ป้ายบอกรายละเอียดของระยะเวลาในการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม เพื่อให้ผู้
มาร้องทุกข์เห็นชัดเจน ซึ่งสามารถลดปัญหาความรู้สึกของผู้มาร้องทุกข์ว่าด าเนินการล่าช้า 

 (2) ในการด าเนินงานท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องท างานไม่มีล าดับก่อนหลัง ดังนั้นจึงควร
ระบุกับผู้ร้องทุกข์ให้เข้าใจเกี่ยวกับงานเร่งด่วน กับงานท่ัวไปให้ชัดเจน 

 (3) ควรจัดให้มีระดับของผู้อ านาจในการส่ังการในงานแต่ละประเภท เพื่อความรวดเร็ว
ในการปฏิบัติงาน 

 (4) ควรจัดหาแนวทางในการจัดซื้อท่ีรวดเร็วกว่าปัจจุบัน 
3) ด้านการประชาสัมพันธ์ 
 (1) ควรใช้วิธีการแจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทุกข์ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน 
 (2) ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ และเข้าถึงประชาชนให้มากขึ้น 
 (3) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีได้ทราบถึงระยะเวลาในการของบประมาณ

ในการก่อสร้างถนน การขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ การจัดซื้ออุปกรณ์ส าหรับใช้ในงานบริการ 
เพราะต้องใช้ระยะเวลานานในการรองบประมาณในปีถัดๆ ไป เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบว่า 
หน่วยงานได้รับเรื่องแล้วและก าลังด าเนินงาน 

4) ด้านงบประมาณ  
 (1) ฝ่ายบริหารควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน 
 (2) ฝ่ายบริหารควรมีแนวทางในการจัดสรรงบกลางมาให้ใช้ในกรณีปัญหาท่ีเร่งด่วน 
ข้อเสนอแนะการศึกษาคร้ังต่อไป 
1) ควรศึกษาวิจัยถึงปัจจัยที่มีผลต่อการให้บริการของส่วนงานอื่น ๆ ภายในเทศบาลนคร 

สุราษฎร์ธานี น ามาเปรียบเทียบกับส่วนการโยธา เพื่อน าผลมาพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2) ควรศึกษาปัจจัยถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริการประชาชน

ภาครัฐภายในหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ น ามาเปรียบเทียบกับเทศบาลนคร        
สุราษฎร์ธานี 
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 (2) ความเห็นต่อล าดับขั้นตอนตั้งแต่การรับเรื่องร้องทุกข์จนถึงล าดับขั้นสุดท้ายของ
การให้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ ไม่พึงพอใจต่อล าดับขั้นตอนของการบริการ ร้อยละ 53.75 
ท่ีเหลือมีความพึงพอใจ ร้อยละ 46.25 ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ข้อค าถามปลายเปิดจากผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบว่า สาเหตุความไม่พึงพอใจเกิดจาก ขาดป้ายชื่อศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ที่ชัดเจน ไม่มีผังขั้นตอน
การด าเนินงาน การท างานไม่มีล าดับก่อนหลัง มีการใช้เส้นสาย เล่นพรรคเล่นพวก ขาดการประสานงาน
ท าให้เรื่องร้องทุกข์ล่าช้า 

 (3) ความเห็นต่อการปรับปรุงการแก้ปัญหาเรื่องร้องทุกข์ต่องานบริการส่วนการโยธา 
พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เห็นว่า ไม่ต้องปรับปรุง ร้อยละ 91.25 ท่ีเหลือ เห็นว่าควรปรับปรุง ร้อยละ 
8.75 ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ข้อค าถามปลายเปิดจากผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ใช้บริการต้องการให้
ปรับปรุงการแก้ปัญหาเรื่องร้องทุกข์ต่องานบริการส่วนการโยธา ในเรื่องระบบการท างาน การบริหารงาน 
การประชาสัมพันธ์ และการจัดหาเครื่องมือในการท างานให้เพียงพอ 

 (4) ความเห็นต่องบประมาณของส่วนการโยธาท่ีใช้ในการแก้ไขปัญหา พบว่า ผู้ใช้บริการ
ส่วนใหญ่เห็นว่า มีงบไม่เพียงพอ ร้อยละ 76.00 ท่ีเหลือเห็นว่าเพียงพอ ร้อยละ 24.00 ซึ่งเมื่อวิเคราะห์
ข้อค าถามปลายเปิดจากผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ใช้บริการเห็นว่างบประมาณของส่วนการโยธาท่ีใช้
ในการแก้ไขปัญหา มีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ท าให้ขาดเครื่องมือเครื่องจักร ขาดวัสดุในการท างาน 
ความล่าช้าของเงินงบประมาณ และความล่าช้าในการต้ังแผนในการแก้ปัญหา ท าให้เกิดปัญหาการร้องทุกข์
ซ้ าเนื่องจากความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ประโยชน์ 
1) ด้านบุคลากร 
 (1) ควรมีการอบรมบุคลากรผู้ให้บริการให้มีจิตส านึกในงานบริการให้มากยิ่งขึ้น 
 (2) งานบางประเภทท่ีสามารถใช้บุคคลภายนอก สามารถแก้ไขโดยการจ้างหน่วยงาน

ภายนอกมารับช่วงต่อเพื่อแก้ไขปัญหากรณีบุคลากรไม่เพียงพอ  
 (3) ควรจัดหาเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบโดยตรงเรื่องการรับเรื่องร้องทุกข์ประจ าส่วนการโยธา 

เพื่อสะดวกในการประสานงานภายใน และสามารถประสานงานย้อนกลับกับผู้ร้องทุกข์ได้ 
2) ด้านกระบวนการให้บริการ 
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 (1) การจัดสถานท่ีของส่วนการโยธา ควรมีป้ายแสดงจุดรับเรื่องร้องทุกข์ ป้ายบอกถึง
ขั้นตอนการร้องทุกข์ ป้ายบอกรายละเอียดของระยะเวลาในการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม เพื่อให้ผู้
มาร้องทุกข์เห็นชัดเจน ซึ่งสามารถลดปัญหาความรู้สึกของผู้มาร้องทุกข์ว่าด าเนินการล่าช้า 

 (2) ในการด าเนินงานท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องท างานไม่มีล าดับก่อนหลัง ดังนั้นจึงควร
ระบุกับผู้ร้องทุกข์ให้เข้าใจเกี่ยวกับงานเร่งด่วน กับงานท่ัวไปให้ชัดเจน 

 (3) ควรจัดให้มีระดับของผู้อ านาจในการส่ังการในงานแต่ละประเภท เพื่อความรวดเร็ว
ในการปฏิบัติงาน 

 (4) ควรจัดหาแนวทางในการจัดซื้อท่ีรวดเร็วกว่าปัจจุบัน 
3) ด้านการประชาสัมพันธ์ 
 (1) ควรใช้วิธีการแจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทุกข์ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน 
 (2) ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ และเข้าถึงประชาชนให้มากขึ้น 
 (3) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีได้ทราบถึงระยะเวลาในการของบประมาณ

ในการก่อสร้างถนน การขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ การจัดซื้ออุปกรณ์ส าหรับใช้ในงานบริการ 
เพราะต้องใช้ระยะเวลานานในการรองบประมาณในปีถัดๆ ไป เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบว่า 
หน่วยงานได้รับเรื่องแล้วและก าลังด าเนินงาน 

4) ด้านงบประมาณ  
 (1) ฝ่ายบริหารควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน 
 (2) ฝ่ายบริหารควรมีแนวทางในการจัดสรรงบกลางมาให้ใช้ในกรณีปัญหาท่ีเร่งด่วน 
ข้อเสนอแนะการศึกษาคร้ังต่อไป 
1) ควรศึกษาวิจัยถึงปัจจัยที่มีผลต่อการให้บริการของส่วนงานอื่น ๆ ภายในเทศบาลนคร 

สุราษฎร์ธานี น ามาเปรียบเทียบกับส่วนการโยธา เพื่อน าผลมาพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2) ควรศึกษาปัจจัยถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริการประชาชน

ภาครัฐภายในหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ น ามาเปรียบเทียบกับเทศบาลนคร        
สุราษฎร์ธานี 
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สุขภาพและมีพฤติกรรมป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 และขยายผลไปสู่ครอบครัว ชุมชน สังคมให้มี
พฤติกรรมการป้องกันโรคท่ีเข้มแข็งและยั่งยืน  
 
ค าส าคัญ: ความรอบรู้ด้านสุขภาพ พฤติกรรมป้องกันตนเอง โรคโควิด-19 วัคซนี          
                                                               

ABSTRACT 
     

This research aimed to study 1) the level of health literacy and preventive behavior 
of covid-19 2) the relationship of health literacy and preventive behavior 3) opinions and 
commendations for solving the government’s problem of covid-19.  Employing quantitative 
research approaches, data was collected for 124 people who came to service recipients 
at Muang district office through the use of the accidental sampling method.  The instrument 
was a questionnaire.  And analyzed using descriptive statistics and Pearson correlation statistics.  

The results showed that most of them were 60.5 percent female, average age 44.9 
years old, most of them graduated with a bachelor’s degree Up to 37.9 percent, most 
occupations are state enterprises/state employee 29.0 percent, and most communication 
channels follow social media online 24.1 percent.  1) Health literacy were found to be at 
a very good level, 88.8 percent.   2) Preventive behaviors of covid-19 were found to be at 
a very good level 80.6 percent.  3) The correlation between health literacy and preventive 
behaviors of covid-19 was found to have a significant positive and synergistic relationship, 
and the correlation coefficient was 0.388.  4)  Comments and commendations for solving 
the government’s problem of covid-19 are divided into group 1 vaccine.  Most people 
need quality vaccination, group 2, expedite treatment of the affected people, group 3 
vigorously enforce laws and tighten 4 other groups, such as increasing contact channels.  
More communication, facilitating travel, relaxing some activities, etc.  Government agencies 
and personnel concerned can apply the results of the study to promote and support 
people to have health literacy and have preventive behaviors of covid-19 and expand the 
results to families, communities, society to have strong and sustainable disease prevention 
behaviors. 

Keyword: Health Literacy Preventive Behavior, Covid-19, Vaccine 
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ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.388 ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของรัฐบาล แบ่งเป็น กลุ่ม 1 วัคซีน ประชาชนส่วนใหญ่
ต้องการฉีดวัคซีนท่ีมีคุณภาพ กลุ่ม 2 เร่งรัดการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างท่ัวถึง กลุ่ม 3 บังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจังและเข็มงวด กลุ่ม 4 อื่น ๆ เช่น เพิม่ช่องทางการติดต่อส่ือสารให้มากขึ้น การอ านวย
ความสะดวกในการเดินทาง การผ่อนคลายกิจกรรมบางอย่าง เป็นต้น ส่วนราชการ หน่วยงาน บุคลากร
ท่ีเกี่ยวข้อง สามารถน าผลการศึกษาไปใช้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้าน

                                                             
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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สุขภาพและมีพฤติกรรมป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 และขยายผลไปสู่ครอบครัว ชุมชน สังคมให้มี
พฤติกรรมการป้องกันโรคท่ีเข้มแข็งและยั่งยืน  
 
ค าส าคัญ: ความรอบรู้ด้านสุขภาพ พฤติกรรมป้องกันตนเอง โรคโควิด-19 วัคซีน          
                                                               

ABSTRACT 
     

This research aimed to study 1) the level of health literacy and preventive behavior 
of covid-19 2) the relationship of health literacy and preventive behavior 3) opinions and 
commendations for solving the government’s problem of covid-19.  Employing quantitative 
research approaches, data was collected for 124 people who came to service recipients 
at Muang district office through the use of the accidental sampling method.  The instrument 
was a questionnaire.  And analyzed using descriptive statistics and Pearson correlation statistics.  

The results showed that most of them were 60.5 percent female, average age 44.9 
years old, most of them graduated with a bachelor’s degree Up to 37.9 percent, most 
occupations are state enterprises/state employee 29.0 percent, and most communication 
channels follow social media online 24.1 percent.  1) Health literacy were found to be at 
a very good level, 88.8 percent.   2) Preventive behaviors of covid-19 were found to be at 
a very good level 80.6 percent.  3) The correlation between health literacy and preventive 
behaviors of covid-19 was found to have a significant positive and synergistic relationship, 
and the correlation coefficient was 0.388.  4)  Comments and commendations for solving 
the government’s problem of covid-19 are divided into group 1 vaccine.  Most people 
need quality vaccination, group 2, expedite treatment of the affected people, group 3 
vigorously enforce laws and tighten 4 other groups, such as increasing contact channels.  
More communication, facilitating travel, relaxing some activities, etc.  Government agencies 
and personnel concerned can apply the results of the study to promote and support 
people to have health literacy and have preventive behaviors of covid-19 and expand the 
results to families, communities, society to have strong and sustainable disease prevention 
behaviors. 

Keyword: Health Literacy Preventive Behavior, Covid-19, Vaccine 

 

 

 
ความรอบรู้ดา้นสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 

ของประชาชน กรณีศึกษาผู้มารบับริการที่ว่าการอ าเภอ 
เมืองสุราษฎรธ์านี จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 

 
สิริภักด์ิ จิรสัตย์สุนทร * 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา 1) ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรม

การป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 2) ความสัมพันธ์ของความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรม
การป้องกันตนเอง 3) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 
ของรัฐบาล โดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญกับประชาชนที่มารับบริการ
ท่ีว่าการอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จ านวน 124 คน เครื่องมือท่ีใช้คือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณด้วยสถิติแบบเชิงพรรณนาและสถิติสหสัมพันธ์เพียร์สัน 

ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.5 อายุเฉล่ีย 44.9 ปี จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 37.9 อาชีพส่วนใหญ่รับราชการ รัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างรัฐ ร้อยละ 29.0 
ช่องทางการติดต่อส่ือสารส่วนใหญ่ติดตามข่าวสารทางสังคมออนไลน์ ร้อยละ 24.0 และความรอบรู้
ด้านสุขภาพส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 88.8 พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 พบว่า
ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการป้องกันตนเอง อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 80.6 ความสัมพันธ์ของความรอบรู้
ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.388 ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของรัฐบาล แบ่งเป็น กลุ่ม 1 วัคซีน ประชาชนส่วนใหญ่
ต้องการฉีดวัคซีนท่ีมีคุณภาพ กลุ่ม 2 เร่งรัดการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างท่ัวถึง กลุ่ม 3 บังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจังและเข็มงวด กลุ่ม 4 อื่น ๆ เช่น เพิม่ช่องทางการติดต่อส่ือสารให้มากขึ้น การอ านวย
ความสะดวกในการเดินทาง การผ่อนคลายกิจกรรมบางอย่าง เป็นต้น ส่วนราชการ หน่วยงาน บุคลากร
ท่ีเกี่ยวข้อง สามารถน าผลการศึกษาไปใช้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้าน

                                                             
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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บทน า 
 

ปัจจุบันโรคโควิด-19 ก าลังแพร่ระบาดไปยังประเทศต่าง ๆ เกือบท่ัวโลก สันนิษฐานว่าไวรัส
ชนิดนี้ติดต่อจากสัตว์ป่ามาสู่คนพบครั้งแรกในตลาดสดเมืองอู่ฮ่ัน ประเทศจีน เมื่อวันท่ี 30 ธันวาคม 
2562 และต่อมาเมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2563 องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้โรค COVID-19 
ระบาดใหญ่ (Pandemic) มีจ านวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมากอย่างรวดเร็ว และ
ได้ลุกลามมาถึงประเทศไทย (กรมควบคุมโรค, 2563) การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบแรก
ในประเทศไทย พบเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 เป็นนักท่องเที่ยวหญิงชาวจีนอายุ 74 ปี เดินทาง
จากนครอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน และมีการระบาดจากสนามมวยลุมพินี 
กรุงเทพมหานคร ออกไปสู่ต่างจังหวัดจากข้อมูลวันท่ี 22 เมษายน 2563 มีจ านวนผู้ติดเช้ือโควิด-19 
จ านวน 2,826 คน (กรมควบคุมโรค, 2563)  

การระบาดรอบท่ี 2 เมื่อปลายเดือนธันวาคม 2563 พบหญิงไทย อายุ 67 ปี อาชีพค้าขาย
ที่ตลาดกลางกุ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ติดเชื้อจากแรงงานชาวเมียนมาในตลาดกุ้ง 
ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีมีแรงงานชาวเมียนมาอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นและกระจายไปหลายจังหวัด มีผู้ติดเช้ือ
จ านวนมาก ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต มีการเปล่ียนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและการใช้เทคโนโลยี  
มีการตกงานหรือถูกเลิกจ้าง สมาชิกครอบครัวต้องอยู่ห่างกัน และมีการรักษาระยะห่างทางสังคม 
(Social Distancing) สัมพันธภาพในครอบครัวและชุมชนลดลง ท าให้วิถีชีวิตเปล่ียนไป การระบาด
รอบท่ี 3 เดือนเมษายน 2564 จากสถานบันเทิง ซอยทองหล่อ กรุงเทพมหานครและกระจายไป
ต่างจังหวัดทุกภาคของประเทศ และตัวเช้ือโรคเปล่ียนจากสายพันธุ์ เดิมมาเป็นสายพันธ์อัลฟ่า 
(อังกฤษ) และต่อมาได้กลายพันธุ์เป็นสายพันธ์เดลต้า (อินเดีย) เป็นสายพันธ์ที่ติดต่อง่าย รวดเร็ว และ
มีความรุนแรงของโรค ท าให้มีการเสียชีวิตมากขึ้น ผู้ติดเช้ือเปล่ียนจากสูงวัยเป็นวัยท างาน กระจาย
สู่ครอบครัวและชุมชน และระบาดอย่างต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบัน ขณะนี้มีผู้ป่วยสะสม ตั้งแต่วันท่ี 
24 กันยายน 2564 จ านวน 1 ,537 ,310 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 16,016 ราย  ฉีดวัคซีนได้รวม 
47,296,431 โดส (ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19, 2564)  

ส าหรับประเทศไทย นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ประกาศใช้พระราช
ก าหนดการบริหารราชการในภาวะฉุกเฉิน เมื่อวันท่ี 26 มีนาคม 2563และจัดต้ังศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 หรือเรียกย่อว่า (ศบค.) มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อ านวยการศูนย์ฯ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นกรรมการ และมีเลขาธิการสภาความมั่นคง
แห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อบริหารจัดการการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และ
ออกข้อก าหนด ข้อห้าม และมาตรการต่าง ๆ เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และขอให้
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ประชาชนอยู่บ้าน (Stay at Home) ปฏิบัติงานท่ีบ้าน (Work from Home) รักษาระยะห่างทางกายภาพ 
(Physical Distancing) รักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) สวมหน้ากากอนามัยและ
ล้างมือบ่อย ๆ (กระทรวงสาธารณสุข, 2563) ประชาชนต้องมีการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตไปสู่การด าเนิน
ชีวิตแบบใหม่ท่ีแตกต่างจากอดีตหรือเรียกว่า New Normal หรือความปกติใหม่ (ราบัณทิตยสถาน, 
2563)  

กระทรวงสาธารณะสุขก าหนดมาตรการเพื่อให้ประชาชนมีพฤติกรรมป้องกันตนเองจากโรค 
ตามมาตรการ D-M-H-T-T ประกอบด้วย D ย่อมาจาก Distancing คือการเว้นระยะห่างกับคนอืน่
อย่างน้อย 1-2 เมตร เพราะละอองฝอยจากการพูด ไอ จาม จะฟุ้งมากในระยะ 1-2 เมตร M ย่อมา
จาก Mask Wearing คือการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเพื่อลดการฟุ้งกระจายของละออง
ฝอย H ย่อมาจาก Hand Washing คือการหม่ันล้างมือบ่อย ๆ ท้ังน้ าสบู่และเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือ 
T ย่อมาจาก Testing คือตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสม่ าเสมอท้ังก่อนเข้าท างาน หรือไปพื้นท่ีเส่ียง  
T ย่อมาจาก Thai Cha na คือการสแกนแอปไทยชนะทุกครั้งท่ี เดินทางไปสถานท่ีต่าง  ๆ  (กรม
ควบคุมโรค, 2563)  

ส าหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบผู้ติดเช้ือครั้งแรกเป็นนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างกลับจาก
จังหวัดปัตตานี ได้น าเช้ือโควิด-19 ไปติดครอบครัวและญาติ จ านวน 8 คน และจังหวัดสามารถ
ควบคุมการแพร่ระบาดได้ และการระบาดล่าสุดพบจากการประกวดโครงการทูบีนัมเบอร์วัน โรงแรม
ไดมอนด์พลาซ่า มีผู้ร่วมงานมาจากหลายจังหวัดภาคใต้ สาเหตุเกิดจากผู้ควบคุมผู้ต้องขังและผู้ต้องขัง
จากจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้ติดเช้ือโควิด-19 แพร่กระจายขึ้นภายในงานและขยายออกไปภายใน
จังหวัด และระบาดอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยมีผู้ป่วยยืนยันสะสมภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จ านวน 11,131 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 54 ราย (คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี, 
24 กันยายน 2564)     
 

ค าถามการวิจัย 
  

1) ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19
มากน้อยอย่างไร                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2) ความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 มีความสัมพันธ์กัน
หรือไม่ 

3) ประชาชนมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการระบาดของ
โรคโควิด-19 อย่างไร                                                                                                                                                         
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บทน า 
 

ปัจจุบันโรคโควิด-19 ก าลังแพร่ระบาดไปยังประเทศต่าง ๆ เกือบท่ัวโลก สันนิษฐานว่าไวรัส
ชนิดนี้ติดต่อจากสัตว์ป่ามาสู่คนพบครั้งแรกในตลาดสดเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน เมื่อวันท่ี 30 ธันวาคม 
2562 และต่อมาเมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2563 องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้โรค COVID-19 
ระบาดใหญ่ (Pandemic) มีจ านวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมากอย่างรวดเร็ว และ
ได้ลุกลามมาถึงประเทศไทย (กรมควบคุมโรค, 2563) การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบแรก
ในประเทศไทย พบเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 เป็นนักท่องเที่ยวหญิงชาวจีนอายุ 74 ปี เดินทาง
จากนครอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน และมีการระบาดจากสนามมวยลุมพินี 
กรุงเทพมหานคร ออกไปสู่ต่างจังหวัดจากข้อมูลวันท่ี 22 เมษายน 2563 มีจ านวนผู้ติดเช้ือโควิด-19 
จ านวน 2,826 คน (กรมควบคุมโรค, 2563)  

การระบาดรอบท่ี 2 เมื่อปลายเดือนธันวาคม 2563 พบหญิงไทย อายุ 67 ปี อาชีพค้าขาย
ที่ตลาดกลางกุ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ติดเชื้อจากแรงงานชาวเมียนมาในตลาดกุ้ง 
ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีมีแรงงานชาวเมียนมาอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นและกระจายไปหลายจังหวัด มีผู้ติดเช้ือ
จ านวนมาก ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต มีการเปล่ียนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและการใช้เทคโนโลยี  
มีการตกงานหรือถูกเลิกจ้าง สมาชิกครอบครัวต้องอยู่ห่างกัน และมีการรักษาระยะห่างทางสังคม 
(Social Distancing) สัมพันธภาพในครอบครัวและชุมชนลดลง ท าให้วิถีชีวิตเปล่ียนไป การระบาด
รอบท่ี 3 เดือนเมษายน 2564 จากสถานบันเทิง ซอยทองหล่อ กรุงเทพมหานครและกระจายไป
ต่างจังหวัดทุกภาคของประเทศ และตัวเช้ือโรคเปล่ียนจากสายพันธุ์ เดิมมาเป็นสายพันธ์อัลฟ่า 
(อังกฤษ) และต่อมาได้กลายพันธุ์เป็นสายพันธ์เดลต้า (อินเดีย) เป็นสายพันธ์ที่ติดต่อง่าย รวดเร็ว และ
มีความรุนแรงของโรค ท าให้มีการเสียชีวิตมากขึ้น ผู้ติดเช้ือเปล่ียนจากสูงวัยเป็นวัยท างาน กระจาย
สู่ครอบครัวและชุมชน และระบาดอย่างต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบัน ขณะนี้มีผู้ป่วยสะสม ตั้งแต่วันท่ี 
24 กันยายน 2564 จ านวน 1 ,537 ,310 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 16,016 ราย  ฉีดวัคซีนได้รวม 
47,296,431 โดส (ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19, 2564)  

ส าหรับประเทศไทย นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ประกาศใช้พระราช
ก าหนดการบริหารราชการในภาวะฉุกเฉิน เมื่อวันท่ี 26 มีนาคม 2563และจัดต้ังศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 หรือเรียกย่อว่า (ศบค.) มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อ านวยการศูนย์ฯ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นกรรมการ และมีเลขาธิการสภาความมั่นคง
แห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อบริหารจัดการการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และ
ออกข้อก าหนด ข้อห้าม และมาตรการต่าง ๆ เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และขอให้
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ประชาชนอยู่บ้าน (Stay at Home) ปฏิบัติงานท่ีบ้าน (Work from Home) รักษาระยะห่างทางกายภาพ 
(Physical Distancing) รักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) สวมหน้ากากอนามัยและ
ล้างมือบ่อย ๆ (กระทรวงสาธารณสุข, 2563) ประชาชนต้องมีการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตไปสู่การด าเนิน
ชีวิตแบบใหม่ท่ีแตกต่างจากอดีตหรือเรียกว่า New Normal หรือความปกติใหม่ (ราบัณทิตยสถาน, 
2563)  

กระทรวงสาธารณะสุขก าหนดมาตรการเพื่อให้ประชาชนมีพฤติกรรมป้องกันตนเองจากโรค 
ตามมาตรการ D-M-H-T-T ประกอบด้วย D ย่อมาจาก Distancing คือการเว้นระยะห่างกับคนอืน่
อย่างน้อย 1-2 เมตร เพราะละอองฝอยจากการพูด ไอ จาม จะฟุ้งมากในระยะ 1-2 เมตร M ย่อมา
จาก Mask Wearing คือการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเพื่อลดการฟุ้งกระจายของละออง
ฝอย H ย่อมาจาก Hand Washing คือการหมั่นล้างมือบ่อย ๆ ท้ังน้ าสบู่และเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือ 
T ย่อมาจาก Testing คือตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสม่ าเสมอท้ังก่อนเข้าท างาน หรือไปพื้นท่ีเส่ียง  
T ย่อมาจาก Thai Cha na คือการสแกนแอปไทยชนะทุกครั้งท่ี เดินทางไปสถานท่ีต่าง  ๆ  (กรม
ควบคุมโรค, 2563)  

ส าหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบผู้ติดเช้ือครั้งแรกเป็นนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างกลับจาก
จังหวัดปัตตานี ได้น าเช้ือโควิด-19 ไปติดครอบครัวและญาติ จ านวน 8 คน และจังหวัดสามารถ
ควบคุมการแพร่ระบาดได้ และการระบาดล่าสุดพบจากการประกวดโครงการทูบีนัมเบอร์วัน โรงแรม
ไดมอนด์พลาซ่า มีผู้ร่วมงานมาจากหลายจังหวัดภาคใต้ สาเหตุเกิดจากผู้ควบคุมผู้ต้องขังและผู้ต้องขัง
จากจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้ติดเช้ือโควิด-19 แพร่กระจายขึ้นภายในงานและขยายออกไปภายใน
จังหวัด และระบาดอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยมีผู้ป่วยยืนยันสะสมภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จ านวน 11,131 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 54 ราย (คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี, 
24 กันยายน 2564)     
 

ค าถามการวิจัย 
  

1) ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19
มากน้อยอย่างไร                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2) ความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 มีความสัมพันธ์กัน
หรือไม่ 

3) ประชาชนมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการระบาดของ
โรคโควิด-19 อย่างไร                                                                                                                                                         
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1) เพื่อศึกษาว่าประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันตนเองจาก
โรคโควิด-19 อยู่ในระดับใด  

2) ความสัมพันธ์ของความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรค
โควิด-19 มีความสัมพันธ์หรือไม่อย่างไร 

3) ประชาชนมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 เป็นอย่างไร 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และผลงานท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยใช้แนวความคิดของ  

Nutbeam เรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพท้ัง 6 ด้านคือ 1) การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและบริการสุขภาพ 
(Access Skill) 2) ความรู้ ความเข้าใจ (Cognitive Skill) 3) ทักษะการส่ือสาร (Communication 
Skill)  4) ทักษะการจัดการตนเอง (Self-management Skill) 5) ทักษะการตัดสินใจ (Decision 
Skill) 6) การรู้เท่าทันส่ือหรือการบอกต่อ (Media Literacy Skill) เพื่ออธิบายความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ของประชาชนและแนวคิดเรื่องพฤติกรรมสุขภาพของ  Benjamin Bloom และแนวทางปฏิบัติตน
ของประชาชนในการป้องกันโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข คือ การอยู่ห่าง สวนใส่แมส หมั่น
ล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิ และใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ (D-M-H-T-T) เพื่อศึกษาพฤติกรรมป้องกัน
ตนเองจากโรคโควิด-19 ของประชาชน และศึกษาหาความสัมพันธ์ของความรอบรู้ด้านสุขภาพ
กับพฤติกรรมป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 ใช้กรอบแนวคิดของ Schwartz อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างความรอบรู้ เจตคติ และพฤติกรรมสุขภาพว่ามีความสัมพันธ์ต่อกันหรือไม่ ก าหนดให้
ความรอบรู้ด้านสุขภาพเป็นตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระและพฤติกรรมป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 
เป็นตัวแปรตามส าหรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ของประชาชนเป็นค าถามปลายเปิดสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระผู้วิจัย
จะได้รวบรวมเป็นกลุ่มประเด็นเพื่อเสนอต่อไป   
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ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดของการวิจัย 
 

วิธีการศึกษาวิจัย 
 

การศึกษาเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
คือ ประชาชนท่ีมารับบริการจากท่ีว่าการอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ในช่วงปี 2563 จ านวน 55,200 คน 
(ท่ีท าการปกครองอ าเภอเมือง , 2563) ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่  
(Yamane, 1967) ท่ีระดับความเช่ือมั่น ร้อยละ 95.0 ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 124 คน ใช้วิธี สุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญหรือตามสะดวก (Accidental or Convenience Sampling)  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา  
แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 4 ส่วน เป็นค าถามปลายปิด 3 ส่วน และ

ปลายเปิด 1 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 
การติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ส่วนท่ี 2 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ส่วนท่ี 3 พฤติกรรม
การป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดับ ของ
ลิเคิร์ต (Likert) แต่ละข้อมีค าตอบให้เลือกคือ ท าได้ง่าย ท าได้ยาก และไม่เคยท า และส่วนท่ี 4 เป็น

ข้อมูลทั่วไป 
- เพศ    
- อายุ                         
- การศึกษา   
- อาชีพ 

- ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสารโรคโควิด-19 พฤติกรรมป้องกันตนเอง 

จากโรคโควิด-19 

- ระดับดีมาก 
- ระดับดี 
- ระดับพอใช้ 
- ระดับไม่ดี 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
- การเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ 

- ความรู้ ความเข้าใจ 

- การสื่อสาร โต้ตอบ แลกเปลี่ยน 

- การตัดสินใจ   
- การจัดการตนเอง                                                              
- การรู้เท่าทันและการบอกต่อ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1) เพื่อศึกษาว่าประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันตนเองจาก
โรคโควิด-19 อยู่ในระดับใด  

2) ความสัมพันธ์ของความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรค
โควิด-19 มีความสัมพันธ์หรือไม่อย่างไร 

3) ประชาชนมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 เป็นอย่างไร 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และผลงานท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยใช้แนวความคิดของ  

Nutbeam เรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพท้ัง 6 ด้านคือ 1) การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและบริการสุขภาพ 
(Access Skill) 2) ความรู้ ความเข้าใจ (Cognitive Skill) 3) ทักษะการส่ือสาร (Communication 
Skill)  4) ทักษะการจัดการตนเอง (Self-management Skill) 5) ทักษะการตัดสินใจ (Decision 
Skill) 6) การรู้เท่าทันส่ือหรือการบอกต่อ (Media Literacy Skill) เพื่ออธิบายความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ของประชาชนและแนวคิดเรื่องพฤติกรรมสุขภาพของ  Benjamin Bloom และแนวทางปฏิบัติตน
ของประชาชนในการป้องกันโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข คือ การอยู่ห่าง สวนใส่แมส หมั่น
ล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิ และใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ (D-M-H-T-T) เพื่อศึกษาพฤติกรรมป้องกัน
ตนเองจากโรคโควิด-19 ของประชาชน และศึกษาหาความสัมพันธ์ของความรอบรู้ด้านสุขภาพ
กับพฤติกรรมป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 ใช้กรอบแนวคิดของ Schwartz อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างความรอบรู้ เจตคติ และพฤติกรรมสุขภาพว่ามีความสัมพันธ์ต่อกันหรือไม่ ก าหนดให้
ความรอบรู้ด้านสุขภาพเป็นตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระและพฤติกรรมป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 
เป็นตัวแปรตามส าหรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ของประชาชนเป็นค าถามปลายเปิดสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระผู้วิจัย
จะได้รวบรวมเป็นกลุ่มประเด็นเพื่อเสนอต่อไป   
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ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดของการวิจัย 
 

วิธีการศึกษาวิจัย 
 

การศึกษาเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
คือ ประชาชนท่ีมารับบริการจากท่ีว่าการอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ในช่วงปี 2563 จ านวน 55,200 คน 
(ท่ีท าการปกครองอ าเภอเมือง , 2563) ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่  
(Yamane, 1967) ท่ีระดับความเช่ือมั่น ร้อยละ 95.0 ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 124 คน ใช้วิธี สุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญหรือตามสะดวก (Accidental or Convenience Sampling)  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา  
แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 4 ส่วน เป็นค าถามปลายปิด 3 ส่วน และ

ปลายเปิด 1 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 
การติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ส่วนท่ี 2 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ส่วนท่ี 3 พฤติกรรม
การป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดับ ของ
ลิเคิร์ต (Likert) แต่ละข้อมีค าตอบให้เลือกคือ ท าได้ง่าย ท าได้ยาก และไม่เคยท า และส่วนท่ี 4 เป็น

ข้อมูลทั่วไป 
- เพศ    
- อายุ                         
- การศึกษา   
- อาชีพ 

- ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสารโรคโควิด-19 พฤติกรรมป้องกันตนเอง 

จากโรคโควิด-19 

- ระดับดีมาก 
- ระดับดี 
- ระดับพอใช้ 
- ระดับไม่ดี 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
- การเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ 

- ความรู้ ความเข้าใจ 

- การสื่อสาร โต้ตอบ แลกเปลี่ยน 

- การตัดสินใจ   
- การจัดการตนเอง                                                              
- การรู้เท่าทันและการบอกต่อ 



576576 
 

 

ค าถามปลายเปิดสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการแพร่
ระบาดของโรคโควิด -19  

เกณฑ์การให้คะแนนของเครื่องมือ 
ท าได้ง่าย/ปฏิบัติเป็นประจ า  ให้  3  คะแนน 
ท าได้ยาก/ปฏิบัติบางครั้ง      ให้ 2  คะแนน 
ไม่เคยท า/ไม่ปฏิบัติเลย          ให้  1  คะแนน 

เกณฑ์การจัดระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
ระดับไม่ดี  (< 60%)    คะแนนระหว่าง 29 - 52 คะแนน 
ระดับพอใช้  (≥ 60% - < 70%)    คะแนนระหว่าง 53 - 60 คะแนน 
ระดับดี   (≥ 70% - < 80%)       คะแนนระหว่าง 61 - 69 คะแนน 
ระดับดีมาก   (≥ 80%)                  คะแนนระหว่าง 70 - 87 คะแนน 

เกณฑ์การจัดระดับพฤติกรรมการป้องกันตนเอง 
ระดับไม่ดี  (< 60%)                 คะแนนระหว่าง 9 - 16 คะแนน 
ระดับพอใช้  (≥ 60% - < 70%)  คะแนนระหว่าง 17 - 18 คะแนน 
ระดับดี   (≥ 70% - < 80%)       คะแนนระหว่าง 19 - 21 คะแนน 
ระดับดีมาก  (≥ 80%)              คะแนนระหว่าง 22 - 27 คะแนน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1)  มีหนังสือขออนุญาตไปยังหน่วยงานฯ เพื่อจัดเก็บข้อมูลไปตามวัน เวลา สถานท่ี ท่ีก าหนด 
2)  ด าเนินการเก็บข้อมูล โดยวิธีการทอดแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบจนครบ

ตามท่ีก าหนดไว้      
3)  ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์และความถูกต้องของการตอบแบบสอบถามแล้วน าไป

วิเคราะห์ต่อไป 
4)  ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564         
การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
2) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ มีดังนี้ 
 (1)  วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไป ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และ การติดตามข้อมูล

ข่าวสารเกี่ยวกับโรค โควิด-19 โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เป็นต้น 

 (2) วิเคราะห์ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรค
โควิด -19 ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่  (Frequency Distributions) ร้อยละ 
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(Percentage) ค่ า เฉ ล่ีย  (Mean) ส่ วน เบี่ ย ง เบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) ค่ า ต่ า สุ ด 
(Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) 

 (3)  วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกัน
ตนเองจากโรคโควิด-19 ใช้สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน  (Pearson 
Correlation Coefficient) มีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 

ผลการศึกษา 
 

ความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคโควิด -19 ของประชาชน
กรณีศึกษาผู้มารับบริการท่ีว่าการอ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผลการศึกษาดังนี้  

1) ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนท่ีมารับบริการท่ีว่าการอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พบว่า
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.5 เพศชาย ร้อยละ 39.5 อายุเฉล่ียอยู่ท่ี 44.9 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 37.9 อาชีพส่วนใหญ่รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 29.0 การติดตามข้อมูล
ข่าวสารส่วนใหญ่ติดตามข่าวสารทางส่ือสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ อินสตาแกรม ร้อยละ 24.1    
ตามตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของประชาชนท่ีมารับบริการจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

(n = 124) 
ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ   
ชาย 49 39.5 
หญิง 75 60.5 

2. อาย ุ   
15 - 23 ปี 4 3.2 
24 - 32 ปี 21 16.9 
33 - 41 ปี 12 9.7 
42 - 50 ปี 41 33.1 
51 - 59 ปี 46 37.1 

3. ระดับการศึกษา   
ไม่จบการศึกษา 1 0.8 
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ค าถามปลายเปิดสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการแพร่
ระบาดของโรคโควิด -19  

เกณฑ์การให้คะแนนของเครื่องมือ 
ท าได้ง่าย/ปฏิบัติเป็นประจ า  ให้  3  คะแนน 
ท าได้ยาก/ปฏิบัติบางครั้ง      ให้ 2  คะแนน 
ไม่เคยท า/ไม่ปฏิบัติเลย          ให้  1  คะแนน 

เกณฑ์การจัดระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
ระดับไม่ดี  (< 60%)    คะแนนระหว่าง 29 - 52 คะแนน 
ระดับพอใช้  (≥ 60% - < 70%)    คะแนนระหว่าง 53 - 60 คะแนน 
ระดับดี   (≥ 70% - < 80%)       คะแนนระหว่าง 61 - 69 คะแนน 
ระดับดีมาก   (≥ 80%)                  คะแนนระหว่าง 70 - 87 คะแนน 

เกณฑ์การจัดระดับพฤติกรรมการป้องกันตนเอง 
ระดับไม่ดี  (< 60%)                 คะแนนระหว่าง 9 - 16 คะแนน 
ระดับพอใช้  (≥ 60% - < 70%)  คะแนนระหว่าง 17 - 18 คะแนน 
ระดับดี   (≥ 70% - < 80%)       คะแนนระหว่าง 19 - 21 คะแนน 
ระดับดีมาก  (≥ 80%)              คะแนนระหว่าง 22 - 27 คะแนน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1)  มีหนังสือขออนุญาตไปยังหน่วยงานฯ เพื่อจัดเก็บข้อมูลไปตามวัน เวลา สถานท่ี ท่ีก าหนด 
2)  ด าเนินการเก็บข้อมูล โดยวิธีการทอดแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบจนครบ

ตามท่ีก าหนดไว้      
3)  ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์และความถูกต้องของการตอบแบบสอบถามแล้วน าไป

วิเคราะห์ต่อไป 
4)  ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564         
การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
2) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ มีดังนี้ 
 (1)  วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไป ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และ การติดตามข้อมูล

ข่าวสารเกี่ยวกับโรค โควิด-19 โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เป็นต้น 

 (2) วิเคราะห์ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรค
โควิด -19 ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่  (Frequency Distributions) ร้อยละ 
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(Percentage) ค่ า เฉ ล่ีย  (Mean) ส่ วน เบี่ ย ง เบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) ค่ า ต่ า สุ ด 
(Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) 

 (3)  วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกัน
ตนเองจากโรคโควิด -19 ใช้สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน  (Pearson 
Correlation Coefficient) มีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 

ผลการศึกษา 
 

ความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคโควิด -19 ของประชาชน
กรณีศึกษาผู้มารับบริการท่ีว่าการอ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผลการศึกษาดังนี้  

1) ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนท่ีมารับบริการท่ีว่าการอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พบว่า
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.5 เพศชาย ร้อยละ 39.5 อายุเฉล่ียอยู่ท่ี 44.9 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 37.9 อาชีพส่วนใหญ่รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 29.0 การติดตามข้อมูล
ข่าวสารส่วนใหญ่ติดตามข่าวสารทางส่ือสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ อินสตาแกรม ร้อยละ 24.1    
ตามตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของประชาชนท่ีมารับบริการจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

(n = 124) 
ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ   
ชาย 49 39.5 
หญิง 75 60.5 

2. อาย ุ   
15 - 23 ปี 4 3.2 
24 - 32 ปี 21 16.9 
33 - 41 ปี 12 9.7 
42 - 50 ปี 41 33.1 
51 - 59 ปี 46 37.1 

3. ระดับการศึกษา   
ไม่จบการศึกษา 1 0.8 
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ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 10 8.1 
มัธยมศึกษาตอนต้น 17 13.7 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช 20 16.1 
อนุปริญญา/ปวส 29 23.4 
ปริญญาตรีขั้นไป 47 37.9 

4. อาชีพ   
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้าง 36 29.0 
น าชุมชน/ก านันผู้ใหญ่บ้าน/อสม 28 22.6 
ธุรกิจส่วนตัวค้าขาย 27 21.8 
เกษตรกร 22 17.7 
นักเรียน/นักศึกษา 6 4.8 
ว่างงาน 5 4.0 

5. ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร   
ส่ือโทรทัศน์ 114 22.5 
ส่ือสังคมออนไลน์เช่นเฟสบุ๊คค์ ไลน์  122 24.1 
ส่ือสิงพิมพ์เช่นหนังสือพิมพ์นิตยสาร 82 16.2 
ส่ือวิทยุ เช่น วิทยุชุมชน 80 15.8 
ส่ือบุคคล เช่น อสม./ก านันผู้ใหญ่บ้าน 108 21.3 

รวม 560 100.0 
 

2) ความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนท่ีมารับบริการท่ีว่าการอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  
พบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 
88.8 รองลงมาอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 8.8 ระดับไม่ดี คิดเป็นร้อยละ 1.6 และระดับพอใช้ คิดเป็น
ร้อยละ 0.8 ตามล าดับ รายละเอียดตามตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2   จ านวนและร้อยละ ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนผู้มารับบริการท่ีว่าการ
อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  

(n = 124) 
ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพเก่ียวกับโรคโควิด-19 จ านวน ร้อยละ 

ระดับไม่ดี (< 60%) 2 1.6 
ระดับพอใช้ (≥ 60% - < 70%) 1 0.8 
ระดับดี (≥ 70% - < 80%) 11 8.8 
ระดับดีมาก    (≥ 80%) 110 88.8 
x̅ = 83.06, S.D = 6.80, Min = 43.00, Max = 87.00   

 
3) พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 ของประชาชนผู้มารับบริการท่ีว่าการ

อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 
อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 80.6 รองลงมา ระดับดี ร้อยละ14.6 ระดับพอใช้ ร้อยละ 4.8 
ตามล าดับรายละเอียดตามตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3   จ านวนและร้อยละ ระดับพฤติกรรมการป้องกันตนเองของประชาชนผู้มารับบริการ 

ท่ีว่าการอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
(n = 124) 

ระดับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 จ านวน ร้อยละ 
ระดับไม่ดี (< 60%) - - 
ระดับพอใช้ (≥ 60% - < 70%) 6 4.8 
ระดับดี (≥ 70% - < 80%) 18 14.6 
ระดับดีมาก    (≥ 80%) 100 80.6 
x̅ = 23.99, S.D = 1.82, Min = 19.00, Max = 27.00   

 
4)  ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรค

โควิด-19 ของประชาชนผู้มารับบริการท่ีว่าการอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พบว่า ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
กับเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ของประชาชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ าและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 
0.01 และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ r = 0.388 รายละเอียดตามตารางท่ี 4 
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ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 10 8.1 
มัธยมศึกษาตอนต้น 17 13.7 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช 20 16.1 
อนุปริญญา/ปวส 29 23.4 
ปริญญาตรีขั้นไป 47 37.9 

4. อาชีพ   
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้าง 36 29.0 
น าชุมชน/ก านันผู้ใหญ่บ้าน/อสม 28 22.6 
ธุรกิจส่วนตัวค้าขาย 27 21.8 
เกษตรกร 22 17.7 
นักเรียน/นักศึกษา 6 4.8 
ว่างงาน 5 4.0 

5. ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร   
ส่ือโทรทัศน์ 114 22.5 
ส่ือสังคมออนไลน์เช่นเฟสบุ๊คค์ ไลน์  122 24.1 
ส่ือสิงพิมพ์เช่นหนังสือพิมพ์นิตยสาร 82 16.2 
ส่ือวิทยุ เช่น วิทยุชุมชน 80 15.8 
ส่ือบุคคล เช่น อสม./ก านันผู้ใหญ่บ้าน 108 21.3 

รวม 560 100.0 
 

2) ความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนท่ีมารับบริการท่ีว่าการอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  
พบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 
88.8 รองลงมาอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 8.8 ระดับไม่ดี คิดเป็นร้อยละ 1.6 และระดับพอใช้ คิดเป็น
ร้อยละ 0.8 ตามล าดับ รายละเอียดตามตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2   จ านวนและร้อยละ ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนผู้มารับบริการท่ีว่าการ
อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  

(n = 124) 
ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพเก่ียวกับโรคโควิด-19 จ านวน ร้อยละ 

ระดับไม่ดี (< 60%) 2 1.6 
ระดับพอใช้ (≥ 60% - < 70%) 1 0.8 
ระดับดี (≥ 70% - < 80%) 11 8.8 
ระดับดีมาก    (≥ 80%) 110 88.8 
x̅ = 83.06, S.D = 6.80, Min = 43.00, Max = 87.00   

 
3) พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 ของประชาชนผู้มารับบริการท่ีว่าการ

อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 
อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 80.6 รองลงมา ระดับดี ร้อยละ14.6 ระดับพอใช้ ร้อยละ 4.8 
ตามล าดับรายละเอียดตามตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3   จ านวนและร้อยละ ระดับพฤติกรรมการป้องกันตนเองของประชาชนผู้มารับบริการ 

ท่ีว่าการอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
(n = 124) 

ระดับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 จ านวน ร้อยละ 
ระดับไม่ดี (< 60%) - - 
ระดับพอใช้ (≥ 60% - < 70%) 6 4.8 
ระดับดี (≥ 70% - < 80%) 18 14.6 
ระดับดีมาก    (≥ 80%) 100 80.6 
x̅ = 23.99, S.D = 1.82, Min = 19.00, Max = 27.00   

 
4)  ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรค

โควิด-19 ของประชาชนผู้มารับบริการท่ีว่าการอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พบว่า ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
กับเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ของประชาชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ าและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 
0.01 และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ r = 0.388 รายละเอียดตามตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 4   ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมป้องกันตนเอง
ของประชาชนผู้มารับบริการท่ีว่าการอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 

 
ลักษณะความสัมพันธ์ ความรอบรู้ด้าย

สุขภาพ 
พฤติกรรมป้องกัน

ตนเอง 
ความรอบรู้ด้ายสุขภาพ Pearson correlation 1 .388* 
 Sig.(2-tailed)  .000 
 N 124 124 
พฤติกรรมป้องกันตนเอง Sig.(2-tailed .388* 1 
 Pearson correlation .000  
 N 124 124 

* ระดับความเช่ือมั่น 0.01 
 

5) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการท่ีว่าการอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของรัฐบาล แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มวัคซีน  
จัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพและให้พอเพียงกับประชาชน  2) กลุ่มเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ให้เร่งรัด
การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 3) กลุ่มบังคับใช้กฎหมาย ให้บังคับใช้กฎหมาย
กับประชาชนทุกคนทุก ทุกกลุ่ม 4) กลุ่มอื่น การเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารให้สะดวกรวดเร็ว 
การอ านวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างจังหวัด การผ่อนคลายกิจการท่ีมีผลกระทบน้อย และ
เพิ่มสถานพยาบาลรักษาผู้ติดเช่ือโรค 
 

สรุปผลการศึกษา  
 

สรุปผลการศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 ของ
ประชาชนท่ีมารับบริการท่ีว่าการอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ดังนี้   

1) ความรอบด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ของประชาชนท่ีมารับบริการท่ีว่าการอ าเภอ
เมืองสุราษฎร์ธานี พบว่าร้อยละ 37.9 จบปริญญาตรีขึ้นไป รองลงมา จบอนุปริญญา ร้อยละ 24.3
และมีความรอบรู้ด้านสุขภาพอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 88.8 สอดคล้องกับ อรุณี เสือสิงห์ และคณะ 
(2561: บทคัดย่อ) เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน
อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่าการศึกษามีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และ
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สอดคล้องกับ เบญจวรรณ สอนอาจ (2562: บทคัดย่อ) เรื่องแนวทางการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
เพื่อส่งเสริมพฤตจิกรรมสุขภาพของประชากรวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  พบว่า
ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาตรีขึ้นไป มีความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับมาก 
แสดงว่าระดับการศึกษาส่งผลต่อระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน จึงต้องส่งเสริมให้
ประชาชนได้รับการศึกษาในระดับสูงขึ้นและสอดแทรกความรอบรู้ด้านสุขภาพในมิติต่าง ๆ ในหลักสูตร
การเรียนการสอนระดับพื้นฐานด้วย 

2) พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 ของประชาชนผู้มารับบริการท่ีว่าการ
อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พบว่าส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการป้องกันตนเองอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 80.6
รองลงมา ระดับดี ร้อยละ 14.6 และระดับพอใช้ ร้อยละ 4.8 ระดับไม่ดี ไม่มี นอกจากระดับการศึกษา
ของประชาชนท่ีดีแล้ว ส่วนหนึ่งผลมาจากการออกข้อก าหนด ข้อบังคับ และขอความร่วมมือของ
รัฐบาลและประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคประชาชนใช้ชีวิตแบบ New Normal หรือ วิถีชีวิต
ใหม่ เป็นพฤติกรรมการด าเนินชีวิตในรูปแบบท่ีเปล่ียนไปจากเดิมซึ่งประชาชนปฏิบัติเป็นนิสัยท าให้มี
พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 อยู่ในระดับดีมาก 

3) ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรค
โควิด-19 ของประชาชนผู้มารับบริการท่ีว่าการอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พบว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพ
มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับต่ าและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรค
โควิด-19 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 0.01 และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
r = 0.388 สอดคล้องกับ พิทยา ไพบูลย์ศิริ (2561: บทคัดย่อ) เรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพ 3อ2ส ของผู้บริหารภาครัฐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าความรอบรู้ด้าน
สุขภาพมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับพอใช้ กับพฤติกรรมสุขภาพ 3อ2ข อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อม่ัน 0.001 และสอดคล้องกับ ณัฏฐวรรณ ค าแสน (2562: บทคัดย่อ) พบว่า ความรู้ 
ทัศนคติ มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ ากับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัส
โควิด-19 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 และสอดคล้องกับ อารีย์ แร่ทอง 
(2561: บทคัดย่อ) ศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ2ส ของอาสาสมัครประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์
เชิงบวกในระดับปานกลางและมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมสุขภาพ  3อ2ข 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 0.001 (r = 0.539)  

4)  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการท่ีว่าการอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
ในการแก้ไขการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของรัฐบาล แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ (1) กลุ่มวัคซีน ประชาชน
ส่วนใหญ่มีความต้องการฉีดวัคซีนเพราะเช่ือว่าสามรถป้องกันการติดเช้ือโควิด-19 ได้ และมีส่วนน้อย
ไม่ต้องการฉีดกลัวผลกระทบจากการฉีดวัคซีนสอดคล้องกับ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการ



581580 
 

 

ตารางที่ 4   ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมป้องกันตนเอง
ของประชาชนผู้มารับบริการท่ีว่าการอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 

 
ลักษณะความสัมพันธ์ ความรอบรู้ด้าย

สุขภาพ 
พฤติกรรมป้องกัน

ตนเอง 
ความรอบรู้ด้ายสุขภาพ Pearson correlation 1 .388* 
 Sig.(2-tailed)  .000 
 N 124 124 
พฤติกรรมป้องกันตนเอง Sig.(2-tailed .388* 1 
 Pearson correlation .000  
 N 124 124 

* ระดับความเช่ือมั่น 0.01 
 

5) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการท่ีว่าการอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของรัฐบาล แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มวัคซีน  
จัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพและให้พอเพียงกับประชาชน  2) กลุ่มเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ให้เร่งรัด
การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 3) กลุ่มบังคับใช้กฎหมาย ให้บังคับใช้กฎหมาย
กับประชาชนทุกคนทุก ทุกกลุ่ม 4) กลุ่มอื่น การเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารให้สะดวกรวดเร็ว 
การอ านวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างจังหวัด การผ่อนคลายกิจการท่ีมีผลกระทบน้อย และ
เพิ่มสถานพยาบาลรักษาผู้ติดเช่ือโรค 
 

สรุปผลการศึกษา  
 

สรุปผลการศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 ของ
ประชาชนท่ีมารับบริการท่ีว่าการอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ดังนี้   

1) ความรอบด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ของประชาชนท่ีมารับบริการท่ีว่าการอ าเภอ
เมืองสุราษฎร์ธานี พบว่าร้อยละ 37.9 จบปริญญาตรีขึ้นไป รองลงมา จบอนุปริญญา ร้อยละ 24.3
และมีความรอบรู้ด้านสุขภาพอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 88.8 สอดคล้องกับ อรุณี เสือสิงห์ และคณะ 
(2561: บทคัดย่อ) เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน
อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่าการศึกษามีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และ
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สอดคล้องกับ เบญจวรรณ สอนอาจ (2562: บทคัดย่อ) เรื่องแนวทางการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
เพื่อส่งเสริมพฤตจิกรรมสุขภาพของประชากรวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  พบว่า
ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาตรีขึ้นไป มีความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับมาก 
แสดงว่าระดับการศึกษาส่งผลต่อระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน จึงต้องส่งเสริมให้
ประชาชนได้รับการศึกษาในระดับสูงขึ้นและสอดแทรกความรอบรู้ด้านสุขภาพในมิติต่าง ๆ ในหลักสูตร
การเรียนการสอนระดับพื้นฐานด้วย 

2) พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 ของประชาชนผู้มารับบริการท่ีว่าการ
อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พบว่าส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการป้องกันตนเองอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 80.6
รองลงมา ระดับดี ร้อยละ 14.6 และระดับพอใช้ ร้อยละ 4.8 ระดับไม่ดี ไม่มี นอกจากระดับการศึกษา
ของประชาชนท่ีดีแล้ว ส่วนหนึ่งผลมาจากการออกข้อก าหนด ข้อบังคับ และขอความร่วมมือของ
รัฐบาลและประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคประชาชนใช้ชีวิตแบบ New Normal หรือ วิถีชีวิต
ใหม่ เป็นพฤติกรรมการด าเนินชีวิตในรูปแบบท่ีเปล่ียนไปจากเดิมซึ่งประชาชนปฏิบัติเป็นนิสัยท าให้มี
พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 อยู่ในระดับดีมาก 

3) ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรค
โควิด-19 ของประชาชนผู้มารับบริการท่ีว่าการอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พบว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพ
มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับต่ าและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรค
โควิด-19 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 0.01 และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
r = 0.388 สอดคล้องกับ พิทยา ไพบูลย์ศิริ (2561: บทคัดย่อ) เรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพ 3อ2ส ของผู้บริหารภาครัฐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าความรอบรู้ด้าน
สุขภาพมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับพอใช้ กับพฤติกรรมสุขภาพ 3อ2ข อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่น 0.001 และสอดคล้องกับ ณัฏฐวรรณ ค าแสน (2562: บทคัดย่อ) พบว่า ความรู้ 
ทัศนคติ มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ ากับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัส
โควิด-19 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 และสอดคล้องกับ อารีย์ แร่ทอง 
(2561: บทคัดย่อ) ศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ2ส ของอาสาสมัครประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์
เชิงบวกในระดับปานกลางและมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมสุขภาพ  3อ2ข 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 0.001 (r = 0.539)  

4)  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการท่ีว่าการอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
ในการแก้ไขการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของรัฐบาล แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ (1) กลุ่มวัคซีน ประชาชน
ส่วนใหญ่มีความต้องการฉีดวัคซีนเพราะเช่ือว่าสามรถป้องกันการติดเช้ือโควิด-19 ได้ และมีส่วนน้อย
ไม่ต้องการฉีดกลัวผลกระทบจากการฉีดวัคซีนสอดคล้องกับ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการ
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สุขภาพ (2564) ส ารวจความคิดเห็นของประชาชน เมื่อวันท่ี 1-14 กุมภาพันธ์ 2564 พบว่าประชาชน
ต้องการรับวัคซีน ร้อยละ 51.7 และไม่ต้องการ ร้อยละ 16.3 เหตุผลท่ีต้องการรับวัคซีนเพราะป้องกัน
การติดเชื้อและแพร่เชื้อไปยังบุคคลอื่น และเหตุผลที่ไม่ต้องการฉีดเพราะไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง (2) กลุ่ม
การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ให้เร่งรัดเยียวยาอย่างครอบคลุมและท่ัวถึง (3) กลุ่มบังคับใช้กฎหมาย 
ให้บังคับใช้อย่างจริงจังกับประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม (4) กลุ่มอื่น เพิ่มช่องทางการติดต่อส่ือสารให้
สะดวกรวดเร็วมาก การอ านวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างจังหวัด การผ่อนคลายกิจการท่ีมี
ผลกระทบน้อย และเพิ่มสถานท่ีรักษา สถานท่ีกักตัว ผู้ติดเช่ือโรคโควิด-19 มากขึ้น 

5) ข้อจ ากัดในการศึกษาวิจัย 
การศึกษาวิจัยมีข้อจ ากัดในการวิจัยเนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นท่ี

อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดพื้นท่ีสีแดง  และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดได้มีค าส่ัง 
ประกาศขอความร่วมมือจากประชาชนงดออกนอกบ้าน และส่วนราชการบางหน่วยงานก าหนดให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานท่ีบ้านสลับกับท่ีส านักงาน (Work from Home) ท าให้ประชาชน
มาติดต่อราชการมีจ านวนน้อยและใช้ระยะเวลาส้ัน การจัดเก็บข้อมูลมีความล่าช้าใช้เวลานานและ
ค าตอบท่ีได้รับบางส่วนอาจมีความคลาดเคล่ือนและมีความเบ่ียงเบนได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) รัฐบาลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ควรให้ความส าคัญและก าหนดเป็นนโยบายสนับสนุน

และส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ในมิติต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนในภาพรวมเช่นปัญหาสุขภาพท่ีเกิดจากโรคไม่ติดต่อ โรคติดต่อร้ายแรง 
สภาพแวดล้อมท่ีเป็นพิษและประชาชนสามารถปฏิบัติจนเกิดเป็นพฤติกรรมสุขภาพได้ 

2) จังหวัดสุราษฎร์ธานีกับมหาวิทยาลัยในพื้นท่ีร่วมกันก าหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคล่ือน
เพื่อใช้กลยุทธ์ของความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HL) เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนท่ีเกิดขึ้นในจังหวัด 
เช่น การก าหนดหลักสูตรท้องถิ่นระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรม
ป้องกันโรคต่อไป 

ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎีเพื่อการวิจัย 
1) ควรศึกษาวิจัยในรูปแบบกึ่งทดลอง มาประยุกต์ใช้กับการศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพ

และพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันตนเองจากโรคโควิด -19 โดยวัดผลการศึกษาก่อนและหลัง
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การทดลองเพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพท่ีเปล่ียนไปจะมีผลต่อการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพมากน้อยหรือไม่อย่างไร 

2) การศึกษาวิจัยครั้งต่อไปเพื่อหารูปแบบ (Model) ของความรอบรู้ด้านสุขภาพท่ีเกี่ยวกับ
โรคโควิด-19 ในมิติต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกัน เพื่อให้สามารถน าไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาในระดับพื้นท่ี
ท่ีมีบริบทคล้ายคลึงกัน 
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สุขภาพ (2564) ส ารวจความคิดเห็นของประชาชน เมื่อวันท่ี 1-14 กุมภาพันธ์ 2564 พบว่าประชาชน
ต้องการรับวัคซีน ร้อยละ 51.7 และไม่ต้องการ ร้อยละ 16.3 เหตุผลท่ีต้องการรับวัคซีนเพราะป้องกัน
การติดเชื้อและแพร่เชื้อไปยังบุคคลอื่น และเหตุผลที่ไม่ต้องการฉีดเพราะไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง (2) กลุ่ม
การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ให้เร่งรัดเยียวยาอย่างครอบคลุมและท่ัวถึง (3) กลุ่มบังคับใช้กฎหมาย 
ให้บังคับใช้อย่างจริงจังกับประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม (4) กลุ่มอื่น เพิ่มช่องทางการติดต่อส่ือสารให้
สะดวกรวดเร็วมาก การอ านวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างจังหวัด การผ่อนคลายกิจการท่ีมี
ผลกระทบน้อย และเพิ่มสถานท่ีรักษา สถานท่ีกักตัว ผู้ติดเช่ือโรคโควิด-19 มากขึ้น 

5) ข้อจ ากัดในการศึกษาวิจัย 
การศึกษาวิจัยมีข้อจ ากัดในการวิจัยเนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นท่ี

อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดพื้นท่ีสีแดง  และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดได้มีค าส่ัง 
ประกาศขอความร่วมมือจากประชาชนงดออกนอกบ้าน และส่วนราชการบางหน่วยงานก าหนดให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานท่ีบ้านสลับกับท่ีส านักงาน (Work from Home) ท าให้ประชาชน
มาติดต่อราชการมีจ านวนน้อยและใช้ระยะเวลาส้ัน การจัดเก็บข้อมูลมีความล่าช้าใช้เวลานานและ
ค าตอบท่ีได้รับบางส่วนอาจมีความคลาดเคล่ือนและมีความเบ่ียงเบนได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) รัฐบาลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ควรให้ความส าคัญและก าหนดเป็นนโยบายสนับสนุน

และส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ในมิติต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนในภาพรวมเช่นปัญหาสุขภาพท่ีเกิดจากโรคไม่ติดต่อ โรคติดต่อร้ายแรง 
สภาพแวดล้อมท่ีเป็นพิษและประชาชนสามารถปฏิบัติจนเกิดเป็นพฤติกรรมสุขภาพได้ 

2) จังหวัดสุราษฎร์ธานีกับมหาวิทยาลัยในพื้นท่ีร่วมกันก าหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคล่ือน
เพื่อใช้กลยุทธ์ของความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HL) เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนท่ีเกิดขึ้นในจังหวัด 
เช่น การก าหนดหลักสูตรท้องถิ่นระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรม
ป้องกันโรคต่อไป 

ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎีเพื่อการวิจัย 
1) ควรศึกษาวิจัยในรูปแบบกึ่งทดลอง มาประยุกต์ใช้กับการศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพ

และพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันตนเองจากโรคโควิด -19 โดยวัดผลการศึกษาก่อนและหลัง
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การทดลองเพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพท่ีเปล่ียนไปจะมีผลต่อการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพมากน้อยหรือไม่อย่างไร 

2) การศึกษาวิจัยครั้งต่อไปเพื่อหารูปแบบ (Model) ของความรอบรู้ด้านสุขภาพท่ีเกี่ยวกับ
โรคโควิด-19 ในมิติต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกัน เพื่อให้สามารถน าไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาในระดับพื้นท่ี
ท่ีมีบริบทคล้ายคลึงกัน 
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ความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมในการป้องกันตนเองของประชาชน 

จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ขององคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านยาง ต าบลบ้านยาง อ าเภอคีรีรัฐนิคม  

จังหวัดสุราษฎรธ์านี 
 

สุธิดา โรจนตันติกุล * 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาเรื่อง ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันตนเองของประชาชนจากการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง ต าบลบ้านยาง อ าเภอคีรีรัฐนิคม 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม
ในการป้องกันตนเองของประชาชนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 2) เพื่อเปรียบเทียบความรู้ 
ทัศนคติ และพฤติกรรมของประชาชนในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านยาง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 3) เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ 
ทัศนคติ และพฤติกรรมของประชาชนในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ โดยศึกษาจากประชาชนท่ีมีภูมิล าเนาปรากฎตามกฎหมายทะเบียน
ราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง ต าบลบ้านยาง อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ท่ีมีอายุต้ังแต่ 18 ปีขึ้นไป จ านวน 355 คน โดยการเลือกตัวอย่างแบบโควตา โดยก าหนดสัดส่วน
จ านวนประชากรท่ีใช้ในการวิจัย จนได้จ านวนตามท่ีก าหนด จากนั้นสุ่มหมู่บ้านตามการก าหนด
สัดส่วนจ านวนประชากรท่ีได้ก าหนดไว้ ในอัตรา 1 : 1 : 1 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ได้แก่ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน T-Test, One – way ANOVA และ 
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* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 



588588 
 

 

ไม่เกิน 5,000 บาท ในส่วนสถานท่ีท างาน/ท่ีพักอาศัยส่วนใหญ่อยู่หมู่ท่ี 6 บ้านปากคู ด้านแหล่งข้อมูล
ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด 19 คือ สมาชิกในครอบครัว ส่วนใหญ่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคล
ท่ีมาจากพื้นท่ีเส่ียงจากการระบาดของโรคโควิด 19 

ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 พบว่า ความรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทัศนคติโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยปานกลาง และพฤติกรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติบ่อยครั้ง  

ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมของประชาชน
ในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พบว่า ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือน สถานท่ีท างาน/ท่ีพักอาศัย แหล่งข้อมูลท่ีได้รับข่าวสาร
เกี่ยวกับโรคโควิด 19 และความเกี่ยวข้องกับบุคคลท่ีมาจากพื้นท่ีเส่ียงจากการแพร่ระบาดของโรค
โควิด 19 ท่ีแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

ส่วนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และทัศนคติกับพฤติกรรมของ
ประชาชนในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พบว่า ความรู้มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในระดับปานกลางในทิศทาง
เดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีส าคัญ 0.01 และทัศนคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกัน
ตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในระดับปานกลางในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีส าคัญ 0.01 
 
ค าส าคัญ: ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม ป้องกันตนเอง โควิด 19 ไวรัสโคโรนา 2019 
 
  

589 
 

 

บทน า 
 

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 เริ่มมีการพบผู้ป่วยครั้งแรกเมื่อเดือน
ธันวาคม 2562 (ค.ศ. 2019) ท่ีเมืองอู่ฮั่น ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ท่ีมีคนอาศัยอยู่หนาแน่น ท าให้เกิดการระบาดได้อย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบต่อ
ระบบสาธารณสุขท่ัวโลก จนกระท่ังเมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2563 ทางองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 นี้เป็นการระบาดใหญ่ (Pandemic) และเป็นภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of Concern: PHEIC) เนื่องจาก
เช้ือไวรัสตัวนี้ก าลังแพร่ระบาดไปท่ัวโลกและเกิดการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ต่าง ๆ ขึ้นอย่างรวดเร็ว 
จนต่อมาองค์การอนามัยโลกได้เปล่ียนช่ือไวรัสโควิดกลายพันธุ์ จากเดิมท่ีเรียกตามช่ือประเทศเป็น
อักษรกรีก เพื่อลดการกล่าวโทษประเทศท่ีพบเช้ือท่ีพบเช้ือโควิดเป็นครั้งแรก ปัจจุบันได้มีการแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) สายพันธุ์ท่ีต้องกังวล (Variant of Concern: VOC) จ านวน 4 สายพันธุ์ 
ได้แก่ อัลฟา (ช่ือเดิมสายพันธุ์อังกฤษ) เบต้า (ช่ือเดิมสายพันธุ์แอฟริกาใต้) แกมม่า (ช่ือเดิมสายพันธุ์
บราซิล) และเดลต้า (ช่ือเดิมสายพันธุ์อินเดีย) และ 2) สายพันธุ์ท่ีต้องให้ความสนใจ (Variant of 
Interest: VOI) จ านวน 4 สายพันธุ์ ได้แก่ อีต้า (ช่ือเดิมไม่มี) ไอโอต้า (ช่ือเดิมสายพันธุ์สหรัฐ) แคปป้า 
(ช่ือเดิมสายพันธุ์อินเดีย) และสายพันธุ์แลมบ์ดา (ช่ือเดิมสายพันธุ์เปรู) และ 3) สายพันธุ์ตรวจสอบ
เพิ่มเติม (Alert for Further Monitoring) จ านวน 15 สายพันธุ์ ได้แก่ เอปซิลอน (ช่ือเดิมสายพันธุ์
แคลิฟอร์เนีย) ซีต้า (ช่ือเดิมสายพันธุ์บราซิล) เธต้า (ช่ือเดิมสายพันธุ์ฟิลิปปินส์) เป็นต้น ปัจจุบันทั่วโลก
มีผู้ป่วยติดเช้ือโรคโควิด 19 ยืนยันสะสม จ านวน 217,900,900 ราย เสียชีวิตสะสม จ านวน  
4,523,694 ราย (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2564) 

ในส่วนของประเทศไทยหลังจากท่ีมีการค้นพบผู้ป่วยรายแรกซึ่งเป็นผู้หญิงชาวจีนอายุ 61 ปี 
มาจากเมืองอู่ฮั่น เมื่อวันท่ี 12 มกราคม 2563 ถึงแม้ว่ารัฐบาลไทยมีความพยายามในการควบคุมโรค 
โดยการตรวจจับผู้ป่วยให้ได้อย่างรวดเร็ว โดยก าหนดมาตรการที่ส าคัญเพื่อท าให้สถานการณ์
การระบาดในไทยอยู่ในวงจ ากัด แต่ถึงอย่างนั้นประเทศไทยก็ยังพบการระบาดในวงกว้าง เนื่องจาก
ทั่วโลกยังมีการพบผู้ป่วยอยู่และผู้ป่วยเหล่านั้นได้เดินทางเข้ามาท่ีประเทศไทย ประกอบกับการเกิด
การกลายพันธุ์ของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้สามารถแพร่กระจายได้รวดเร็วมากขึ้น โดยข้อมูล 
ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2564 ทางศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(ศบค.) ได้รายงานว่า พบผู้ป่วยติดเช้ือโรคโควิด 19 ยืนยันสะสม จ านวน 1,204,729 ราย และเสียชีวิต
สะสม จ านวน 11,589 ราย ปัจจุบันโรคโควิด 19 ยังไม่มียาและวิธีการรักษาท่ีจ าเพาะ มีเพียงวัคซีน
ท่ีไม่ครอบคลุมในการป้องกันโรค และยังไม่มีใครสามารถตอบได้ว่าการระบาดจะด าเนินไปถึงเมื่อไหร่ 
เนื่องจากโรคโควิด 19 สามารถแพร่เชื้อได้รวดเร็วและกระจายเป็นวงกว้างโดยการแพร่กระจาย
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ไม่เกิน 5,000 บาท ในส่วนสถานท่ีท างาน/ท่ีพักอาศัยส่วนใหญ่อยู่หมู่ท่ี 6 บ้านปากคู ด้านแหล่งข้อมูล
ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด 19 คือ สมาชิกในครอบครัว ส่วนใหญ่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคล
ท่ีมาจากพื้นท่ีเส่ียงจากการระบาดของโรคโควิด 19 

ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 พบว่า ความรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทัศนคติโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยปานกลาง และพฤติกรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติบ่อยครั้ง  

ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมของประชาชน
ในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พบว่า ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือน สถานท่ีท างาน/ท่ีพักอาศัย แหล่งข้อมูลท่ีได้รับข่าวสาร
เกี่ยวกับโรคโควิด 19 และความเกี่ยวข้องกับบุคคลท่ีมาจากพื้นท่ีเส่ียงจากการแพร่ระบาดของโรค
โควิด 19 ท่ีแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

ส่วนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และทัศนคติกับพฤติกรรมของ
ประชาชนในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พบว่า ความรู้มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในระดับปานกลางในทิศทาง
เดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีส าคัญ 0.01 และทัศนคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกัน
ตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในระดับปานกลางในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีส าคัญ 0.01 
 
ค าส าคัญ: ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม ป้องกันตนเอง โควิด 19 ไวรัสโคโรนา 2019 
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บทน า 
 

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 เริ่มมีการพบผู้ป่วยครั้งแรกเม่ือเดือน
ธันวาคม 2562 (ค.ศ. 2019) ท่ีเมืองอู่ฮั่น ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ท่ีมีคนอาศัยอยู่หนาแน่น ท าให้เกิดการระบาดได้อย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบต่อ
ระบบสาธารณสุขท่ัวโลก จนกระท่ังเมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2563 ทางองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 นี้เป็นการระบาดใหญ่ (Pandemic) และเป็นภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of Concern: PHEIC) เนื่องจาก
เช้ือไวรัสตัวนี้ก าลังแพร่ระบาดไปท่ัวโลกและเกิดการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ต่าง ๆ ขึ้นอย่างรวดเร็ว 
จนต่อมาองค์การอนามัยโลกได้เปล่ียนช่ือไวรัสโควิดกลายพันธุ์ จากเดิมท่ีเรียกตามช่ือประเทศเป็น
อักษรกรีก เพื่อลดการกล่าวโทษประเทศท่ีพบเช้ือท่ีพบเช้ือโควิดเป็นครั้งแรก ปัจจุบันได้มีการแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) สายพันธุ์ท่ีต้องกังวล (Variant of Concern: VOC) จ านวน 4 สายพันธุ์ 
ได้แก่ อัลฟา (ช่ือเดิมสายพันธุ์อังกฤษ) เบต้า (ช่ือเดิมสายพันธุ์แอฟริกาใต้) แกมม่า (ช่ือเดิมสายพันธุ์
บราซิล) และเดลต้า (ช่ือเดิมสายพันธุ์อินเดีย) และ 2) สายพันธุ์ท่ีต้องให้ความสนใจ (Variant of 
Interest: VOI) จ านวน 4 สายพันธุ์ ได้แก่ อีต้า (ช่ือเดิมไม่มี) ไอโอต้า (ช่ือเดิมสายพันธุ์สหรัฐ) แคปป้า 
(ช่ือเดิมสายพันธุ์อินเดีย) และสายพันธุ์แลมบ์ดา (ช่ือเดิมสายพันธุ์เปรู) และ 3) สายพันธุ์ตรวจสอบ
เพิ่มเติม (Alert for Further Monitoring) จ านวน 15 สายพันธุ์ ได้แก่ เอปซิลอน (ช่ือเดิมสายพันธุ์
แคลิฟอร์เนีย) ซีต้า (ช่ือเดิมสายพันธุ์บราซิล) เธต้า (ช่ือเดิมสายพันธุ์ฟิลิปปินส์) เป็นต้น ปัจจุบันทั่วโลก
มีผู้ป่วยติดเช้ือโรคโควิด 19 ยืนยันสะสม จ านวน 217,900,900 ราย เสียชีวิตสะสม จ านวน  
4,523,694 ราย (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2564) 

ในส่วนของประเทศไทยหลังจากท่ีมีการค้นพบผู้ป่วยรายแรกซึ่งเป็นผู้หญิงชาวจีนอายุ 61 ปี 
มาจากเมืองอู่ฮั่น เมื่อวันท่ี 12 มกราคม 2563 ถึงแม้ว่ารัฐบาลไทยมีความพยายามในการควบคุมโรค 
โดยการตรวจจับผู้ป่วยให้ได้อย่างรวดเร็ว โดยก าหนดมาตรการที่ส าคัญเพื่อท าให้สถานการณ์
การระบาดในไทยอยู่ในวงจ ากัด แต่ถึงอย่างนั้นประเทศไทยก็ยังพบการระบาดในวงกว้าง เนื่องจาก
ทั่วโลกยังมีการพบผู้ป่วยอยู่และผู้ป่วยเหล่านั้นได้เดินทางเข้ามาท่ีประเทศไทย ประกอบกับการเกิด
การกลายพันธุ์ของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้สามารถแพร่กระจายได้รวดเร็วมากขึ้น โดยข้อมูล 
ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2564 ทางศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(ศบค.) ได้รายงานว่า พบผู้ป่วยติดเช้ือโรคโควิด 19 ยืนยันสะสม จ านวน 1,204,729 ราย และเสียชีวิต
สะสม จ านวน 11,589 ราย ปัจจุบันโรคโควิด 19 ยังไม่มียาและวิธีการรักษาท่ีจ าเพาะ มีเพียงวัคซีน
ท่ีไม่ครอบคลุมในการป้องกันโรค และยังไม่มีใครสามารถตอบได้ว่าการระบาดจะด าเนินไปถึงเมื่อไหร่ 
เนื่องจากโรคโควิด 19 สามารถแพร่เชื้อได้รวดเร็วและกระจายเป็นวงกว้างโดยการแพร่กระจาย
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จากคนสู่คน โดยติดต่อผ่านละอองฝอย เมื่อผู้ติดเช้ือไอหรือจามรดกัน เราสามารถรับเช้ือโดยหายใจ
เอาเช้ือเข้าสู่ร่างกาย รวมไปถึงการสัมผัสสารคัดหล่ังของผู้ติดเช้ือ โดยใช้มือสัมผัสน้ ามูก น้ าลายหรือ
ส่ิงของท่ีปนเป้ือนเช้ือโควิด 19 แล้วน ามาสัมผัสใบหน้า ขย้ีตา จมูก ปาก ก็จะเป็นการรับเช้ือโควิดเข้า
สู่ร่างกาย โดยเฉล่ียผู้ป่วย 1 ราย สามารถแพร่เช้ือให้คนอื่นได้เฉล่ีย 2 - 4 คน และเมื่อมีการกลายพันธุ์
บางสายพันธุ์สามารถแพร่เชื้อให้คนอื่นได้เฉลี่ย 8 - 9 คน ต่อผู้ป่วย 1 ราย อีกทั้งอาการของผู้ป่วย
ติดเช้ือแต่ละสายพันธุ์อาจจะแสดงไม่เหมือนกันหรือไม่แสดงอาการเลยก็มี ท าให้ปัจจุบันยังคงมี
ผู้ติดเช้ือเพิ่มมากข้ึนเรื่อย ๆ และกระจายเช้ือได้อย่างรวดเร็ว 

จากข้อมูลของจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ปัจจุบันมีผู้ป่วยติดเช้ือโรคโควิด 19 ยืนยันสะสม 
จ านวน 6,861 ราย เสียชีวิตสะสม จ านวน 39 ราย ในขณะท่ีต าบลบ้านยาง อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ปัจจุบันมีผู้ป่วยติดเช้ือโรคโควิด 19 ยืนยันสะสม จ านวน  13 ราย เสียชีวิตสะสม จ านวน 
- ราย (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2564) ถ้าเทียบสัดส่วนผู้ป่วยติดเช้ือจากต าบลบ้านยาง และ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะพบว่าต าบลบ้านยางมีผู้ป่วยยืนยันสะสมเพียงร้อยละ 0.2 ถึงแม้จะ ดูเป็น
จ านวนที่น้อย แต่ถ้าหากประชาชนยังคงมีความรู้ที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันโรค ไม่มีความ
ระมัดระวังในการใช้ชีวิตประจ าวัน ท าให้เส่ียงต่อการรับเช้ือและแพร่เช้ือใส่ผู้อื่น รวมถึงการมี
พฤติกรรมท่ีไม่ถูกต้องในการป้องกันตนเอง การแพร่ระบาดก็จะมีแต่ขยายวงกว้างขึ้น จนส่งผลเสีย
โดยตรงต่อความเช่ือมั่นของต่างประเทศท่ีมีต่อประเทศไทย ดังนั้น ส่ิงท่ีประชาชนสามารถท าได้เพื่อ
ตัวเองและสังคม คือ การรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ปฏิบัติตนให้ถูกสุขลักษณะ ระมัดระวงั
การแพร่และการติดเช้ือ หลีกเล่ียงข้อมูลท่ีไม่เป็นประโยชน์และไม่แน่ใจว่าถูกต้อง นอกจากนี้   
ประชาชนควรต้องมีความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันตนเองและคนในครอบครัว
อย่างเหมาะสม ถูกต้อง จึงเป็นวิธีท่ีป้องกันตนเองได้ดีท่ีสุดในขณะนี้ 

จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะท่ีท างานในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยางได้ตระหนัก
และเล็งเห็นถึงความส าคัญในเรื่องความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมในการป้องกันตนเองของประชาชน
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง ต าบลบ้านยาง อ าเภอ
คีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท้ังนี้ เพื่อน าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นท่ีต าบลบ้านยาง อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานีและ
หวังว่าจะสามารถลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นท่ีให้น้อยลงหรือไม่มีเลย ท าให้คุณภาพ
ชีวิตของพื้นท่ีต าบลบ้านยางดีขึ้นและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
 
 

 

591 
 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1)  เพื่อศึกษาระดับของความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมในการป้องกันตนเองของประชาชน
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง 

2)  เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมของประชาชนในการ
ป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง  

3)  เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนในการ
ป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
 

วิธีการศึกษา 
 

1)  การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและศึกษางานท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อน าแนวคิดและทฤษฎีท่ีศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิจัยครั้งนี้
ได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพท่ี 1 

 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรตาม 

 
ตัวแปรต้น 

 ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด  

4. สถานภาพ 

5. อาชีพ    

6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

7. สถานที่ท างาน/ที่พักอาศัย 

8. แหล่งข้อมูลที่ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด 19  
9. ความเกี่ยวข้องกับบุคคลที่มาจากพื้นที่เสี่ยงจาก 

การระบาดของโรคโควิด 19 

พฤติกรรมในการป้องกันตนเอง
จากโรคโควิด 19 

ความรู้ในการป้องกันตนเองจากโรคโควิด 19 

 ทัศนคติในการป้องกันตนเองจากโรคโควิด 19 
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จากคนสู่คน โดยติดต่อผ่านละอองฝอย เมื่อผู้ติดเช้ือไอหรือจามรดกัน เราสามารถรับเช้ือโดยหายใจ
เอาเช้ือเข้าสู่ร่างกาย รวมไปถึงการสัมผัสสารคัดหล่ังของผู้ติดเช้ือ โดยใช้มือสัมผัสน้ ามูก น้ าลายหรือ
ส่ิงของท่ีปนเป้ือนเช้ือโควิด 19 แล้วน ามาสัมผัสใบหน้า ขย้ีตา จมูก ปาก ก็จะเป็นการรับเช้ือโควิดเข้า
สู่ร่างกาย โดยเฉล่ียผู้ป่วย 1 ราย สามารถแพร่เช้ือให้คนอื่นได้เฉล่ีย 2 - 4 คน และเมื่อมีการกลายพันธุ์
บางสายพันธุ์สามารถแพร่เชื้อให้คนอื่นได้เฉลี่ย 8 - 9 คน ต่อผู้ป่วย 1 ราย อีกทั้งอาการของผู้ป่วย
ติดเช้ือแต่ละสายพันธุ์อาจจะแสดงไม่เหมือนกันหรือไม่แสดงอาการเลยก็มี ท าให้ปัจจุบันยังคงมี
ผู้ติดเช้ือเพิ่มมากข้ึนเรื่อย ๆ และกระจายเช้ือได้อย่างรวดเร็ว 

จากข้อมูลของจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ปัจจุบันมีผู้ป่วยติดเช้ือโรคโควิด 19 ยืนยันสะสม 
จ านวน 6,861 ราย เสียชีวิตสะสม จ านวน 39 ราย ในขณะท่ีต าบลบ้านยาง อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ปัจจุบันมีผู้ป่วยติดเช้ือโรคโควิด 19 ยืนยันสะสม จ านวน  13 ราย เสียชีวิตสะสม จ านวน 
- ราย (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2564) ถ้าเทียบสัดส่วนผู้ป่วยติดเช้ือจากต าบลบ้านยาง และ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะพบว่าต าบลบ้านยางมีผู้ป่วยยืนยันสะสมเพียงร้อยละ 0.2 ถึงแม้จะ ดูเป็น
จ านวนที่น้อย แต่ถ้าหากประชาชนยังคงมีความรู้ที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันโรค ไม่มีความ
ระมัดระวังในการใช้ชีวิตประจ าวัน ท าให้เส่ียงต่อการรับเช้ือและแพร่เช้ือใส่ผู้อื่น รวมถึงการมี
พฤติกรรมท่ีไม่ถูกต้องในการป้องกันตนเอง การแพร่ระบาดก็จะมีแต่ขยายวงกว้างขึ้น จนส่งผลเสีย
โดยตรงต่อความเช่ือมั่นของต่างประเทศท่ีมีต่อประเทศไทย ดังนั้น ส่ิงท่ีประชาชนสามารถท าได้เพื่อ
ตัวเองและสังคม คือ การรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ปฏิบัติตนให้ถูกสุขลักษณะ ระมัดระวงั
การแพร่และการติดเช้ือ หลีกเล่ียงข้อมูลท่ีไม่เป็นประโยชน์และไม่แน่ใจว่าถูกต้อง นอกจากนี้   
ประชาชนควรต้องมีความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันตนเองและคนในครอบครัว
อย่างเหมาะสม ถูกต้อง จึงเป็นวิธีท่ีป้องกันตนเองได้ดีท่ีสุดในขณะนี้ 

จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะท่ีท างานในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยางได้ตระหนัก
และเล็งเห็นถึงความส าคัญในเรื่องความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมในการป้องกันตนเองของประชาชน
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง ต าบลบ้านยาง อ าเภอ
คีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท้ังนี้ เพื่อน าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นท่ีต าบลบ้านยาง อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานีและ
หวังว่าจะสามารถลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นท่ีให้น้อยลงหรือไม่มีเลย ท าให้คุณภาพ
ชีวิตของพื้นท่ีต าบลบ้านยางดีขึ้นและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1)  เพื่อศึกษาระดับของความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมในการป้องกันตนเองของประชาชน
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง 

2)  เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมของประชาชนในการ
ป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง  

3)  เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนในการ
ป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
 

วิธีการศึกษา 
 

1)  การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและศึกษางานท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อน าแนวคิดและทฤษฎีท่ีศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิจัยครั้งนี้
ได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพท่ี 1 

 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรตาม 

 
ตัวแปรต้น 

 ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด  

4. สถานภาพ 

5. อาชีพ    

6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

7. สถานที่ท างาน/ที่พักอาศัย 

8. แหล่งข้อมูลที่ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด 19  
9. ความเกี่ยวข้องกับบุคคลที่มาจากพื้นที่เสี่ยงจาก 

การระบาดของโรคโควิด 19 

พฤติกรรมในการป้องกันตนเอง
จากโรคโควิด 19 

ความรู้ในการป้องกันตนเองจากโรคโควิด 19 

 ทัศนคติในการป้องกันตนเองจากโรคโควิด 19 
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2)  ก าหนดกลุ่มประชากรและพื้นท่ีท่ีใช้ในการวิจัย โดยก าหนดประชากรท่ีใช้ในการศึกษา 
ได้แก่ ประชากรท่ีมีภูมิล าเนาปรากฎตามกฎหมายทะเบียนราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านยาง ต าบลบ้านยาง อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ีมีอายุต้ังแต่ 18 ปีขึ้นไป จ านวน 
3,116 คน จากนั้นน ามาค านวณหากลุ่มประชากร โดยใช้ตารางของ Yamane และก าหนดพื้นท่ีท่ีใช้
ในการวิจัย โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยางมีท้ังหมด 11 หมู่บ้าน ผู้วิจัยเลือกตัวอย่างแบบ
โควตา (Quota Sampling) โดยก าหนดสัดส่วนจ านวนประชากรท่ีใช้ในการวิจัย เช่น จ านวนประชากร 
0 - 200 คน ใช้กลุ่มตัวอย่าง 55 คน จ านวนประชากร 201 - 400 คน ใช้กลุ่มตัวอย่าง 125 คน จ านวน
ประชากร 401 - 600 คน ใช้กลุ่มตัวอย่าง 175 คน จากนั้นสุ่มหมู่บ้านตามการก าหนดสัดส่วนจ านวน
ประชากรท่ีได้ก าหนดไว้ ในอัตรา 1 : 1 : 1 จะได้หมู่บ้าน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ท่ี 1 บ้านยาง หมู่ท่ี 6 บ้าน
ปากคู และหมู่ท่ี 9 บ้านเขาวง 

3)  การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม จากนั้นน าแบบสอบถามไปสอบถามจาก
กลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด 
สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน สถานท่ีท างาน/ท่ีพักอาศัยของท่านอยู่ในชุมชนใด แหล่งข้อมูล
ท่ีได้รับข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด 19 ความเกี่ยวข้องกับบุคคลท่ีมาจากพื้นท่ีเส่ียงจากการระบาดของ
โรคโควิด 19  

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามความรู้ในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
เป็นแบบเลือกตอบ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน ประกอบด้วย 3 ประเด็น จ านวน 15 
ข้อ ได้แก่ ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับโรคโควิด 19  จ านวน 5 ข้อ (ข้อท่ี 1-5) ความรู้เกี่ยวกับโอกาสเส่ียงใน
การติดเช้ือ จ านวน 5 ข้อ (ข้อท่ี 6-10) และความรู้เกี่ยวกับความระบาดของเช้ือ จ านวน 5 ข้อ (ข้อท่ี 
11-15) 

 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามทัศนคติในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  
จ านวน 5 ข้อ มีลักษณะเป็นค าถาม โดยมีให้เลือก 4 ระดับ คือ ตอบเห็นด้วยมากได้ 4 คะแนน  
ตอบเห็นด้วยปานกลางได้ 3 คะแนน ตอบเห็นด้วยน้อยได้ 2 คะแนน ตอบเห็นด้วยไม่เห็นด้วยได้ 
1 คะแนน 

 ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 จ านวน 20 ข้อ มีลักษณะเป็นค าถาม โดยมีให้เลือก 4 ระดับ โดยแต่ละข้อจะให้ตอบวา่
ปฏิบัติประจ าได้ 4 คะแนน ปฏิบัติบ่อยครั้งได้ 3 คะแนน ปฏิบัติบางครั้งได้ 2 คะแนน หรือไม่เคย
ปฏิบัติเลยได้ 1 คะแนน 

4)  ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อท าการวิเคราะห์ทางสถิติ มีรายละเอียด 
ดังนี้ 
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 (1)  ข้อมูลส่วนบุคคล ใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับ
ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ร้อยละ 

 (2)  ข้อมูลระดับของความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันตนเองของประชาชน
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉล่ีย (�̅�𝑥) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เพื่อใช้แปลความหมาย 

 (3)  การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมในการป้องกันตนเองของประชาชน
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สถิติท่ีใช้ในการทดสอบ คือ t-test ในกรณีท่ีตัวแปรปัจจัย
ทางด้านบุคคลท่ีศึกษาแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ส่วนกรณีท่ีมากกว่า 2 กลุ่ม ใช้วิธีทดสอบโดยใช้ One - way 
ANOVA และใช้วิธี Scheffé เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ 

 (4)  การหาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ และทัศนคติกับพฤติกรรมในการป้องกันตนเอง
ของประชาชนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สถิติท่ีใช้ในการทดสอบ คือ สถิติสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment) 

 (5)  ก าหนดระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติ (Level of Significant) ในการศึกษาครั้งนี้ 
เท่ากับ 0.05 และ 0.01 
 

ผลการศึกษา 
 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการศึกษา พบว่า สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุมากกว่า 

61 ปีข้ึนไป ระดับการศึกษาสูงสุด คือ ประถมศึกษา/เทียบเท่า สถานภาพส่วนใหญ่ สมรส อาชีพหลัก 
คือ เกษตรกร มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน คือ ไม่เกิน 5,000 บาท  ในส่วนสถานที่ท างาน/ที่พักอาศัย 
ส่วนใหญ่อยู่หมู่ที่ 6 บ้านปากคู ด้านแหล่งข้อมูลที่ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด 19 คือ สมาชิก
ในครอบครัว ส่วนใหญ่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลท่ีมาจากพื้นท่ีเส่ียงจากการระบาดของโรคโควิด 19 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ผลการวิเคราะห์มีรายละเอียด ดังนี้   

1)  วิเคราะห์ด้านความรู้โดยภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ในระดับปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 70.14 รองลงมา คือ มีความรู้อยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 23.94) และมีความรู้อยู่ในระดับต่ า 
(ร้อยละ 5.92) 
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2)  ก าหนดกลุ่มประชากรและพื้นท่ีท่ีใช้ในการวิจัย โดยก าหนดประชากรท่ีใช้ในการศึกษา 
ได้แก่ ประชากรท่ีมีภูมิล าเนาปรากฎตามกฎหมายทะเบียนราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านยาง ต าบลบ้านยาง อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ีมีอายุต้ังแต่ 18 ปีขึ้นไป จ านวน 
3,116 คน จากนั้นน ามาค านวณหากลุ่มประชากร โดยใช้ตารางของ Yamane และก าหนดพื้นท่ีท่ีใช้
ในการวิจัย โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยางมีท้ังหมด 11 หมู่บ้าน ผู้วิจัยเลือกตัวอย่างแบบ
โควตา (Quota Sampling) โดยก าหนดสัดส่วนจ านวนประชากรท่ีใช้ในการวิจัย เช่น จ านวนประชากร 
0 - 200 คน ใช้กลุ่มตัวอย่าง 55 คน จ านวนประชากร 201 - 400 คน ใช้กลุ่มตัวอย่าง 125 คน จ านวน
ประชากร 401 - 600 คน ใช้กลุ่มตัวอย่าง 175 คน จากนั้นสุ่มหมู่บ้านตามการก าหนดสัดส่วนจ านวน
ประชากรท่ีได้ก าหนดไว้ ในอัตรา 1 : 1 : 1 จะได้หมู่บ้าน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ท่ี 1 บ้านยาง หมู่ท่ี 6 บ้าน
ปากคู และหมู่ท่ี 9 บ้านเขาวง 

3)  การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม จากนั้นน าแบบสอบถามไปสอบถามจาก
กลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด 
สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน สถานท่ีท างาน/ท่ีพักอาศัยของท่านอยู่ในชุมชนใด แหล่งข้อมูล
ท่ีได้รับข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด 19 ความเกี่ยวข้องกับบุคคลท่ีมาจากพื้นท่ีเส่ียงจากการระบาดของ
โรคโควิด 19  

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามความรู้ในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
เป็นแบบเลือกตอบ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน ประกอบด้วย 3 ประเด็น จ านวน 15 
ข้อ ได้แก่ ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับโรคโควิด 19  จ านวน 5 ข้อ (ข้อท่ี 1-5) ความรู้เกี่ยวกับโอกาสเส่ียงใน
การติดเช้ือ จ านวน 5 ข้อ (ข้อท่ี 6-10) และความรู้เกี่ยวกับความระบาดของเช้ือ จ านวน 5 ข้อ (ข้อท่ี 
11-15) 

 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามทัศนคติในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  
จ านวน 5 ข้อ มีลักษณะเป็นค าถาม โดยมีให้เลือก 4 ระดับ คือ ตอบเห็นด้วยมากได้ 4 คะแนน  
ตอบเห็นด้วยปานกลางได้ 3 คะแนน ตอบเห็นด้วยน้อยได้ 2 คะแนน ตอบเห็นด้วยไม่เห็นด้วยได้ 
1 คะแนน 

 ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 จ านวน 20 ข้อ มีลักษณะเป็นค าถาม โดยมีให้เลือก 4 ระดับ โดยแต่ละข้อจะให้ตอบวา่
ปฏิบัติประจ าได้ 4 คะแนน ปฏิบัติบ่อยครั้งได้ 3 คะแนน ปฏิบัติบางครั้งได้ 2 คะแนน หรือไม่เคย
ปฏิบัติเลยได้ 1 คะแนน 

4)  ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อท าการวิเคราะห์ทางสถิติ มีรายละเอียด 
ดังนี้ 
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 (1)  ข้อมูลส่วนบุคคล ใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับ
ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ร้อยละ 

 (2)  ข้อมูลระดับของความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันตนเองของประชาชน
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉล่ีย (�̅�𝑥) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เพื่อใช้แปลความหมาย 

 (3)  การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมในการป้องกันตนเองของประชาชน
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สถิติท่ีใช้ในการทดสอบ คือ t-test ในกรณีท่ีตัวแปรปัจจัย
ทางด้านบุคคลท่ีศึกษาแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ส่วนกรณีท่ีมากกว่า 2 กลุ่ม ใช้วิธีทดสอบโดยใช้ One - way 
ANOVA และใช้วิธี Scheffé เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ 

 (4)  การหาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ และทัศนคติกับพฤติกรรมในการป้องกันตนเอง
ของประชาชนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สถิติท่ีใช้ในการทดสอบ คือ สถิติสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment) 

 (5)  ก าหนดระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติ (Level of Significant) ในการศึกษาครั้งนี้ 
เท่ากับ 0.05 และ 0.01 
 

ผลการศึกษา 
 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการศึกษา พบว่า สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุมากกว่า 

61 ปีข้ึนไป ระดับการศึกษาสูงสุด คือ ประถมศึกษา/เทียบเท่า สถานภาพส่วนใหญ่ สมรส อาชีพหลัก 
คือ เกษตรกร มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน คือ ไม่เกิน 5,000 บาท  ในส่วนสถานที่ท างาน/ที่พักอาศัย 
ส่วนใหญ่อยู่หมู่ที่ 6 บ้านปากคู ด้านแหล่งข้อมูลที่ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด 19 คือ สมาชิก
ในครอบครัว ส่วนใหญ่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลท่ีมาจากพื้นท่ีเส่ียงจากการระบาดของโรคโควิด 19 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ผลการวิเคราะห์มีรายละเอียด ดังนี้   

1)  วิเคราะห์ด้านความรู้โดยภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ในระดับปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 70.14 รองลงมา คือ มีความรู้อยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 23.94) และมีความรู้อยู่ในระดับต่ า 
(ร้อยละ 5.92) 
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2)  วิเคราะห์ด้านทัศนคติโดยภาพรวม พบว่า ประชาชนมีทัศนคติในการป้องกันตนเองจาก
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 2.58 (�̅�𝑥 = 
2.58) 

3)  วิเคราะห์ด้านพฤติกรรมโดยภาพรวม พบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมในการป้องกันตนเอง
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยรวมอยู่ในระดับปฏิบัติบ่อยครั้ง มีค่าเฉล่ีย (�̅�𝑥) เท่ากับ 2.95 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.07 

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมของ
ประชาชนในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ผลการวิเคราะห์สรุปได้ ดังนี้ 

1)  ผลการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับพฤติกรรม ท าการทดสอบสมมติฐานโดยใช้
สถิติ t-test ค่าสถิติท่ีค านวณ (t) = -5.88 ค่าระดับนัยส าคัญท่ีค านวณ (Sig) = 0.00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า
ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้น สรุปได้ว่า เพศหญิงและเพศชายในต าบลบ้านยาง อ าเภอ
คีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
ท่ีแตกต่างกัน จึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

2)  ผลการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับพฤติกรรม ท าการทดสอบสมมติฐานโดยใช้
สถิติ One - way ANOVA สรุปได้ว่า ประชาชนในต าบลบ้านยาง อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ท่ีมีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ท่ีแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้  

3)  ผลการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับพฤติกรรม ท าการทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้สถิติ One - way ANOVA สรุปได้ว่า ประชาชนในต าบลบ้านยาง อ าเภอคีรีรัฐนิคม 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีต้ังไว้ 

4)  ผลการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับพฤติกรรม ท าการทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้สถิติ One - way ANOVA สรุปได้ว่า ประชาชนในต าบลบ้านยาง อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัด 
สุราษฎร์ธานีท่ีมีสถานภาพแตกต่างกันมีพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรค
โควิด 19 ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

5)  ผลการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับพฤติกรรม ท าการทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้สถิติ One - way ANOVA สรุปได้ว่า ประชาชนในต าบลบ้านยาง อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัด
สุราษฎร์ธานีท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรค
โควิด 19 ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
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6)  ผลการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉล่ียต่อเดือนกับพฤติกรรม ท าการทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้สถิติ One - way ANOVA สรุปได้ว่า ประชาชนในต าบลบ้านยาง อ าเภอคีรีรัฐนิคม 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีต้ังไว้ 

7)  ผลการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่ท างาน/ที่พักอาศัยกับพฤติกรรม 
ท าการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ One - way ANOVA สรุปได้ว่า ประชาชนในต าบลบ้านยาง 
อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีสถานที่ท างาน/ที่พักอาศัยแตกต่างกันจะมีพฤติกรรม
ในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

8)  ผลการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งข้อมูลท่ีได้รับข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด 19
กับพฤติกรรม ท าการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ One - way ANOVA สรุปได้ว่า ประชาชนในต าบล
บ้านยาง อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ีได้รับทราบจากแหล่งข้อมูลท่ีได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ
โรคโควิด 19 ท่ีแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

9)  ผลการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความเกี่ยวข้องกับบุคคลที่มาจากพื้นที่เสี่ยง
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กับพฤติกรรม ท าการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test 
ค่าสถิติท่ีค านวณ (t) = -2.70  ค่าระดับนัยส าคัญท่ีค านวณ (Sig) = 0.01 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับ
นัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้น สรุปได้ว่า ความเกี่ยวข้องกับบุคคลท่ีมาจากพื้นท่ีเส่ียงจากการระบาด
ของโรคโควิด 19 ในต าบลบ้านยาง อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพฤติกรรมในการป้องกัน
ตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ท่ีแตกต่างกัน จึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้  

ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และทัศนคติกับพฤติกรรมของ
ประชาชนในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ผลการวิเคราะห์มีรายละเอียด 
ดังนี้ 

1)  ความรู้ของประชาชนในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กับ
พฤติกรรมของประชาชนในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มีระดับ
ความสัมพันธ์ในระดับปานกลางในทิศทางเดียวกัน (r = 0.32) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  

2) ทัศนคติของประชาชนในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กับ
พฤติกรรมของประชาชนในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มีระดับ
ความสัมพันธ์ในระดับปานกลางในทิศทางเดียวกัน (r = 0.30) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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2)  วิเคราะห์ด้านทัศนคติโดยภาพรวม พบว่า ประชาชนมีทัศนคติในการป้องกันตนเองจาก
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 2.58 (�̅�𝑥 = 
2.58) 

3)  วิเคราะห์ด้านพฤติกรรมโดยภาพรวม พบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมในการป้องกันตนเอง
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยรวมอยู่ในระดับปฏิบัติบ่อยครั้ง มีค่าเฉล่ีย (�̅�𝑥) เท่ากับ 2.95 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.07 

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมของ
ประชาชนในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ผลการวิเคราะห์สรุปได้ ดังนี้ 

1)  ผลการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับพฤติกรรม ท าการทดสอบสมมติฐานโดยใช้
สถิติ t-test ค่าสถิติท่ีค านวณ (t) = -5.88 ค่าระดับนัยส าคัญท่ีค านวณ (Sig) = 0.00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า
ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้น สรุปได้ว่า เพศหญิงและเพศชายในต าบลบ้านยาง อ าเภอ
คีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
ท่ีแตกต่างกัน จึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

2)  ผลการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับพฤติกรรม ท าการทดสอบสมมติฐานโดยใช้
สถิติ One - way ANOVA สรุปได้ว่า ประชาชนในต าบลบ้านยาง อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ท่ีมีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ท่ีแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้  

3)  ผลการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับพฤติกรรม ท าการทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้สถิติ One - way ANOVA สรุปได้ว่า ประชาชนในต าบลบ้านยาง อ าเภอคีรีรัฐนิคม 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีต้ังไว้ 

4)  ผลการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับพฤติกรรม ท าการทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้สถิติ One - way ANOVA สรุปได้ว่า ประชาชนในต าบลบ้านยาง อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัด 
สุราษฎร์ธานีท่ีมีสถานภาพแตกต่างกันมีพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรค
โควิด 19 ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

5)  ผลการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับพฤติกรรม ท าการทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้สถิติ One - way ANOVA สรุปได้ว่า ประชาชนในต าบลบ้านยาง อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัด
สุราษฎร์ธานีท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรค
โควิด 19 ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
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6)  ผลการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉล่ียต่อเดือนกับพฤติกรรม ท าการทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้สถิติ One - way ANOVA สรุปได้ว่า ประชาชนในต าบลบ้านยาง อ าเภอคีรีรัฐนิคม 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีต้ังไว้ 

7)  ผลการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่ท างาน/ที่พักอาศัยกับพฤติกรรม 
ท าการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ One - way ANOVA สรุปได้ว่า ประชาชนในต าบลบ้านยาง 
อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีสถานที่ท างาน/ที่พักอาศัยแตกต่างกันจะมีพฤติกรรม
ในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

8)  ผลการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งข้อมูลท่ีได้รับข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด 19
กับพฤติกรรม ท าการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ One - way ANOVA สรุปได้ว่า ประชาชนในต าบล
บ้านยาง อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ีได้รับทราบจากแหล่งข้อมูลท่ีได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ
โรคโควิด 19 ท่ีแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

9)  ผลการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความเกี่ยวข้องกับบุคคลที่มาจากพื้นที่เสี่ยง
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กับพฤติกรรม ท าการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test 
ค่าสถิติท่ีค านวณ (t) = -2.70  ค่าระดับนัยส าคัญท่ีค านวณ (Sig) = 0.01 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับ
นัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้น สรุปได้ว่า ความเกี่ยวข้องกับบุคคลท่ีมาจากพื้นท่ีเส่ียงจากการระบาด
ของโรคโควิด 19 ในต าบลบ้านยาง อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพฤติกรรมในการป้องกัน
ตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ท่ีแตกต่างกัน จึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้  

ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และทัศนคติกับพฤติกรรมของ
ประชาชนในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ผลการวิเคราะห์มีรายละเอียด 
ดังนี้ 

1)  ความรู้ของประชาชนในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กับ
พฤติกรรมของประชาชนในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มีระดับ
ความสัมพันธ์ในระดับปานกลางในทิศทางเดียวกัน (r = 0.32) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  

2) ทัศนคติของประชาชนในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กับ
พฤติกรรมของประชาชนในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มีระดับ
ความสัมพันธ์ในระดับปานกลางในทิศทางเดียวกัน (r = 0.30) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล  
 

1)  ในด้านความรู้ของประชาชนในต าบลบ้านยาง อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ถ้าพิจารณาเป็นรายข้อ จะพบว่าบางข้อมีผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอบผิดเยอะ ตัวอย่างเช่น โรคโควิด 19 สามารถติดต่อไปยังทารกในครรภ์ระหว่างต้ังครรภ์หรือมีผล
ต่อทารกแรกเกิดได้ และโรคโควิด 19 สามารถติดต่อผ่านทางพัสดุจากแหล่งท่ีมีการแพร่ระบาดได้ 
โดยตอบถูกร้อยละ 45.07 และ 17.46 ตามล าดับ โดยอาจเกิดจากการท่ีประชาชนขาดการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด 19 ท่ีถูกต้องจากแหล่งข้อมูลข่าวสาร เช่น ศบค. ส่ืออินเทอร์เน็ต ส่ือ
โทรทัศน์ จนท าให้ประชาชนมีพฤติกรรมไม่ถูกต้อง รวมถึงการไม่เคร่งครัดในการปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบและข้อบังคับของสังคมในการป้องกันการติดเช้ือ ซึ่งถือเป็นส่ิงท่ีบุคคลในสังคมทุกคนควรกระท า
หรือปฏิบัติร่วมกัน เพื่อป้องกันการติดเช้ือและแพร่กระจายเช้ือให้กับตัวเอง สังคม และคนรอบข้าง 
ดังนั้น หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนมากขึ้น โดยการเพิ่มช่องทาง 
การรับรู้ข่าวสารของประชาชนให้มากขึ้น โดยอาจจะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว เว็บไซต์
ของหน่วยงาน หรือการให้ความรู้ผ่านการท าโครงการ ก็จะท าให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร
ที่ถูกต้องมากขึ้นและส่งผลให้เกิดพฤติกรรมท่ีถูกต้องในการป้องตนเองมากขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับ
บทความวิจัยเรื่องความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการติดเช้ือไวรัสโควิด-19 
ของประชาชนในเขตอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (ณัฎฐวรรณ ค าแสน, 256 4) ที่พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโควิด-19 อาจมีผลต่อพฤติกรรมการป้องกัน
การติดเช้ือไวรัสโควิด-19 และก่อให้เกิดการแพร่ระบาดได้น้อยลง  

2)  ในด้านทัศนคติของประชาชนในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง (�̅�𝑥 = 2.60) โดยขอยกตัวอย่าง ค าถามข้อท่ี 4 ท่านเช่ือมั่น
ว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในปัจจุบัน เกิดจากคนท่ีไม่ปฏิบัติตามมาตรการท่ีรัฐบาลก าหนด 
จะเห็นได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมาก อาจจะเกิดจากการท่ีประชาชนได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารท่ีถูกต้องจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ศบค. ส่ืออินเทอร์เน็ต ส่ือโทรทัศน์ ท าให้ประชาชน
มีความตระหนักและกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 
เนื่องจากในปัจจุบันส่ืออินเทอร์เน็ตเริ่มเข้ามามีบทบาทในสังคมมากขึ้น ท าให้ประชาชนได้รู้ข่าวสาร
ท่ีรวดเร็วมากขึ้น แต่ไม่ได้หมายความว่าข้อมูลท่ีได้จะถูกต้องเสมอ หากข้อมูลท่ีรับมาไม่ถูกต้องและเริ่ม
แพร่กระจายไปในสังคม จนก่อให้เกิดทัศนคติในเชิงลบ จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมในเชิงลบได้ ดังนั้น 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต้องสร้างความรู้ท่ีถูกต้องให้กับประชาชน จนประชาชนมีทัศนคติท่ีเป็นเชิงบวก 
ก็จะมีพฤติกรรมท่ีดีท่ีถูกต้องในสังคม การศึกษานี้จึงสอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ
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พฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ในประเทศซาอุดิอาระเบีย (Al-Hanawi 
et al., 2020) พบว่าความรู้ และทัศนคติมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการป้องกันการติดเช้ือ
ไวรัสโควิด-19 ของประชาชนชาวซาอุดิอาระเบีย คือ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเป็นกระบวนการ
ท่ีเช่ือมโยงสัมพันธ์กันอย่างเป็นขั้นตอน โดยความรู้ท่ีดี และทัศนคติเชิงบวกของบุคคลย่อมน าไปสู่
พฤติกรรมและการปฏิบัติท่ีดีได้ในท่ีสุด     

3)  ในด้านพฤติกรรมของประชาชนในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 
19 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติบ่อยครั้ง (�̅�𝑥 = 3.00) แต่หากพิจารณาเป็นรายข้อจะพบว่าส่วนใหญ่
จะมีการปฏิบัติประจ าและปฏิบัติบ่อยครั้ง แต่บางพฤติกรรมมีการปฏิบัติเพียงบางครั้งจนอาจจะท าให้
ผู้ไม่ปฏิบัติสามารถเป็นโรคโควิด 19 ได้ ตัวอย่างเช่น 1) ท่านควรจะออกจากบ้านเมื่อมีกิจธุระจ าเป็น
เท่านั้นและเม่ือกลับถึงท่ีพัก ต้องรีบล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์และท าความสะอาดร่างกาย  
2) เมื่อมีอาการเจ็บป่วย ท่านจะหยุดพักท่ีบ้าน โดยไม่ออกไปนอกบ้าน ไม่เดินทางไปท่ี ชุมชนหรือ
ที่สาธารณะ และ 3) งดการกินข้าวร่วมกัน หากต้องร่วมกินข้าวกับผู้อื่นต้องใช้ช้อนกลางใน
การรับประทานอาหาร ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเกิดจากประชาชนขาดความรู้ท่ีถูกต้อง ท าให้มีทัศนคติ
ด้านลบ จนไม่ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันตนเองจากการแพรร่ะบาดของโรค
โควิด 19 เท่าท่ีควร ดังนั้น หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต้องรณรงค์ให้ความรู้และปฏิบัติตัวในเรื่องการป้องกัน
ตนเองแก่ประชาชนให้มากท่ีสุด เพื่อท าให้ประชาชนเกิดความรู้ท่ีถูกต้อง ท าให้มีความความตระหนัก
และสนใจในการป้องกันตนเองมากขึ้น ถือเป็นการสร้างความคุ้มกันหมู่ให้ เกิดขึ้นในสังคม ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของการศึกษาการส ารวจความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติด
เช้ือไวรัสโควิด-19 ในประชาชนชาวจีนในช่วงการระบาดใหญ่ของไวรัสโควิด -19 (Zhong et al., 
2020) พบว่า ประชาชนชาวจีนมีการปฏิบัติตัวอย่างดี (ร้อยละ 98) โดยมีการสวมหน้ากากอนามัย
ทุกครั้งท่ีออกจากบ้าน ในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

4)  การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างความรู้และทัศนคติ พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ( r = 0.32, 0.30 ตามล าดับ) 
อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.01 แสดงว่า ถ้าประชาชนมีความรู้ในเรื่องการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาด
โรคโควิด 19 อยู่ในระดับสูง จะมีทัศนคติท่ีดีต่อการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 
รวมถึงพฤติกรรมท่ีดีในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 
ในประเทศซาอุดิอาระเบีย (Al-Hanawi et al., 2020) พบว่าความรู้ และทัศนคติมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ของประชาชนชาวซาอุดิอาระเบีย คือ 
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเป็นกระบวนการท่ีเช่ือมโยงสัมพันธ์กันอย่างเป็นขั้นตอน โดยความรู้
ท่ีดี และทัศนคติเชิงบวกของบุคคลย่อมน าไปสู่พฤติกรรมและการปฏิบัติท่ีดีได้ในท่ีสุด 
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สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล  
 

1)  ในด้านความรู้ของประชาชนในต าบลบ้านยาง อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ถ้าพิจารณาเป็นรายข้อ จะพบว่าบางข้อมีผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอบผิดเยอะ ตัวอย่างเช่น โรคโควิด 19 สามารถติดต่อไปยังทารกในครรภ์ระหว่างต้ังครรภ์หรือมีผล
ต่อทารกแรกเกิดได้ และโรคโควิด 19 สามารถติดต่อผ่านทางพัสดุจากแหล่งท่ีมีการแพร่ระบาดได้ 
โดยตอบถูกร้อยละ 45.07 และ 17.46 ตามล าดับ โดยอาจเกิดจากการท่ีประชาชนขาดการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด 19 ท่ีถูกต้องจากแหล่งข้อมูลข่าวสาร เช่น ศบค. ส่ืออินเทอร์เน็ต ส่ือ
โทรทัศน์ จนท าให้ประชาชนมีพฤติกรรมไม่ถูกต้อง รวมถึงการไม่เคร่งครัดในการปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบและข้อบังคับของสังคมในการป้องกันการติดเช้ือ ซึ่งถือเป็นส่ิงท่ีบุคคลในสังคมทุกคนควรกระท า
หรือปฏิบัติร่วมกัน เพื่อป้องกันการติดเช้ือและแพร่กระจายเช้ือให้กับตัวเอง สังคม และคนรอบข้าง 
ดังนั้น หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนมากขึ้น โดยการเพิ่มช่องทาง 
การรับรู้ข่าวสารของประชาชนให้มากขึ้น โดยอาจจะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว เว็บไซต์
ของหน่วยงาน หรือการให้ความรู้ผ่านการท าโครงการ ก็จะท าให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร
ที่ถูกต้องมากขึ้นและส่งผลให้เกิดพฤติกรรมท่ีถูกต้องในการป้องตนเองมากขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับ
บทความวิจัยเรื่องความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการติดเช้ือไวรัสโควิด-19 
ของประชาชนในเขตอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (ณัฎฐวรรณ ค าแสน, 256 4) ที่พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโควิด-19 อาจมีผลต่อพฤติกรรมการป้องกัน
การติดเช้ือไวรัสโควิด-19 และก่อให้เกิดการแพร่ระบาดได้น้อยลง  

2)  ในด้านทัศนคติของประชาชนในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง (�̅�𝑥 = 2.60) โดยขอยกตัวอย่าง ค าถามข้อท่ี 4 ท่านเช่ือมั่น
ว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในปัจจุบัน เกิดจากคนท่ีไม่ปฏิบัติตามมาตรการท่ีรัฐบาลก าหนด 
จะเห็นได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมาก อาจจะเกิดจากการท่ีประชาชนได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารท่ีถูกต้องจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ศบค. ส่ืออินเทอร์เน็ต ส่ือโทรทัศน์ ท าให้ประชาชน
มีความตระหนักและกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 
เนื่องจากในปัจจุบันส่ืออินเทอร์เน็ตเริ่มเข้ามามีบทบาทในสังคมมากข้ึน ท าให้ประชาชนได้รู้ข่าวสาร
ท่ีรวดเร็วมากขึ้น แต่ไม่ได้หมายความว่าข้อมูลท่ีได้จะถูกต้องเสมอ หากข้อมูลท่ีรับมาไม่ถูกต้องและเริ่ม
แพร่กระจายไปในสังคม จนก่อให้เกิดทัศนคติในเชิงลบ จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมในเชิงลบได้ ดังนั้น 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต้องสร้างความรู้ท่ีถูกต้องให้กับประชาชน จนประชาชนมีทัศนคติท่ีเป็นเชิงบวก 
ก็จะมีพฤติกรรมท่ีดีท่ีถูกต้องในสังคม การศึกษานี้จึงสอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ
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พฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ในประเทศซาอุดิอาระเบีย (Al-Hanawi 
et al., 2020) พบว่าความรู้ และทัศนคติมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการป้องกันการติดเช้ือ
ไวรัสโควิด-19 ของประชาชนชาวซาอุดิอาระเบีย คือ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเป็นกระบวนการ
ท่ีเช่ือมโยงสัมพันธ์กันอย่างเป็นขั้นตอน โดยความรู้ท่ีดี และทัศนคติเชิงบวกของบุคคลย่อมน าไปสู่
พฤติกรรมและการปฏิบัติท่ีดีได้ในท่ีสุด     

3)  ในด้านพฤติกรรมของประชาชนในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 
19 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติบ่อยครั้ง (�̅�𝑥 = 3.00) แต่หากพิจารณาเป็นรายข้อจะพบว่าส่วนใหญ่
จะมีการปฏิบัติประจ าและปฏิบัติบ่อยครั้ง แต่บางพฤติกรรมมีการปฏิบัติเพียงบางครั้งจนอาจจะท าให้
ผู้ไม่ปฏิบัติสามารถเป็นโรคโควิด 19 ได้ ตัวอย่างเช่น 1) ท่านควรจะออกจากบ้านเมื่อมีกิจธุระจ าเป็น
เท่านั้นและเมื่อกลับถึงท่ีพัก ต้องรีบล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์และท าความสะอาดร่างกาย  
2) เมื่อมีอาการเจ็บป่วย ท่านจะหยุดพักท่ีบ้าน โดยไม่ออกไปนอกบ้าน ไม่เดินทางไปท่ี ชุมชนหรือ
ที่สาธารณะ และ 3) งดการกินข้าวร่วมกัน หากต้องร่วมกินข้าวกับผู้อื่นต้องใช้ช้อนกลางใน
การรับประทานอาหาร ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเกิดจากประชาชนขาดความรู้ท่ีถูกต้อง ท าให้มีทัศนคติ
ด้านลบ จนไม่ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันตนเองจากการแพรร่ะบาดของโรค
โควิด 19 เท่าท่ีควร ดังนั้น หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต้องรณรงค์ให้ความรู้และปฏิบัติตัวในเรื่องการป้องกัน
ตนเองแก่ประชาชนให้มากท่ีสุด เพื่อท าให้ประชาชนเกิดความรู้ท่ีถูกต้อง ท าให้มีความความตระหนัก
และสนใจในการป้องกันตนเองมากขึ้น ถือเป็นการสร้างความคุ้มกันหมู่ให้ เกิดขึ้นในสังคม ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของการศึกษาการส ารวจความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติด
เช้ือไวรัสโควิด-19 ในประชาชนชาวจีนในช่วงการระบาดใหญ่ของไวรัสโควิด -19 (Zhong et al., 
2020) พบว่า ประชาชนชาวจีนมีการปฏิบัติตัวอย่างดี (ร้อยละ 98) โดยมีการสวมหน้ากากอนามัย
ทุกครั้งท่ีออกจากบ้าน ในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

4)  การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างความรู้และทัศนคติ พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ( r = 0.32, 0.30 ตามล าดับ) 
อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.01 แสดงว่า ถ้าประชาชนมีความรู้ในเรื่องการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาด
โรคโควิด 19 อยู่ในระดับสูง จะมีทัศนคติท่ีดีต่อการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 
รวมถึงพฤติกรรมท่ีดีในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 
ในประเทศซาอุดิอาระเบีย (Al-Hanawi et al., 2020) พบว่าความรู้ และทัศนคติมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ของประชาชนชาวซาอุดิอาระเบีย คือ 
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเป็นกระบวนการท่ีเช่ือมโยงสัมพันธ์กันอย่างเป็นขั้นตอน โดยความรู้
ท่ีดี และทัศนคติเชิงบวกของบุคคลย่อมน าไปสู่พฤติกรรมและการปฏิบัติท่ีดีได้ในท่ีสุด 
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ข้อเสนอแนะ  
 

ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและการน าไปปฏิบัติ 
จากผลการวิจัยเรื่อง ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมในการป้องกันตนเองของประชาชน

จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง ต าบลบ้านยาง อ าเภอ
คีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1)  หน่วยงานภาครัฐในพื้นท่ี โดยเฉพาะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล รวมถึง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้น าชุมชน ควรจะมีการบูรณาการร่วมกันในการถ่ายทอดความรู้ 
ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยเน้นในเรื่องการให้ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมท่ีถูกต้องในการป้องกัน
ตนเอง โดยอาจจะมีการจัดโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อสร้างพฤติกรรมท่ีถูกต้องตามหมู่บ้าน 
เพื่อท าให้ประชาชนเกิดความรู้ ความตระหนักและสนใจ รวมถึงมีพฤติกรรมท่ีถูกต้องในการป้องกัน
ตนเองมากขึ้น และเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในสังคมมีส่วนร่วมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
หากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถจัดท าโครงการหรือมาตรการในการให้ความรู้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมท่ีถูกต้องในการป้องกันตนเอง ให้มีความเช่ือมโยงกันแบบคงเส้นคงวาจนมีความหนุนน า 
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน จนท าให้ประชาชนสามารถมีความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมท่ีดีส่งผลให้ชุมชน
ปราศจากผู้ป่วยโรคโควิด 19 หรือมีน้อย ก็อาจจะเป็นชุมชนตัวอย่างให้หมู่บ้านอื่นปฏิบัติตามได้ 

2)  หน่วยงานภาครัฐในพื้นท่ีควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสาร
ที่ถูกต้องอย่างสม่ าเสมอ ผ่านทางส่ือต่าง ๆ  เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านทางหอกระจายข่าว จัดท าแผ่น
พับแจกตามหมู่บ้าน จัดท าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ลงข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊ก 
ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง เนื่องจาก
หลายครั้งจะพบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผิด ๆ  ผ่านทางส่ืออินเตอร์เน็ต จนท าให้ประชาชนเกิด
ความเข้าใจผิดจนก่อให้เกิดความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมท่ีไม่ถูกต้องและเป็นปัญหาภายหลังได้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในคร้ังต่อไป 
1)  การศึกษาเรื่อง ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมในการป้องกันตนเองของประชาชน

จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง ต าบลบ้านยาง อ าเภอ 
คีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในครั้งนี้เพื่อศึกษาระดับและเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมในการป้องกันตนเองของประชาชนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เท่านั้น ดังนั้น 
ผลจากการศึกษาจึงไม่สามารถอธิบายถึงความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมในการป้องกันตนเอง
ของประชาชนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่อื่น ๆ ได้ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีสภาพ
ทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน จึงควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม 
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2)  ควรมีการศึกษาหาแนวทางในการให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับพฤติกรรม
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจได้มากขึน้ 
โดยอาจจะร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ี 
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ข้อเสนอแนะ  
 

ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและการน าไปปฏิบัติ 
จากผลการวิจัยเรื่อง ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมในการป้องกันตนเองของประชาชน

จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง ต าบลบ้านยาง อ าเภอ
คีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1)  หน่วยงานภาครัฐในพื้นท่ี โดยเฉพาะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล รวมถึง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้น าชุมชน ควรจะมีการบูรณาการร่วมกันในการถ่ายทอดความรู้ 
ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยเน้นในเรื่องการให้ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมท่ีถูกต้องในการป้องกัน
ตนเอง โดยอาจจะมีการจัดโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อสร้างพฤติกรรมท่ีถูกต้องตามหมู่บ้าน 
เพื่อท าให้ประชาชนเกิดความรู้ ความตระหนักและสนใจ รวมถึงมีพฤติกรรมท่ีถูกต้องในการป้องกัน
ตนเองมากขึ้น และเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในสังคมมีส่วนร่วมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
หากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถจัดท าโครงการหรือมาตรการในการให้ความรู้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมท่ีถูกต้องในการป้องกันตนเอง ให้มีความเช่ือมโยงกันแบบคงเส้นคงวาจนมีความหนุนน า 
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน จนท าให้ประชาชนสามารถมีความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมท่ีดีส่งผลให้ชุมชน
ปราศจากผู้ป่วยโรคโควิด 19 หรือมีน้อย ก็อาจจะเป็นชุมชนตัวอย่างให้หมู่บ้านอื่นปฏิบัติตามได้ 

2)  หน่วยงานภาครัฐในพื้นท่ีควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสาร
ที่ถูกต้องอย่างสม่ าเสมอ ผ่านทางส่ือต่าง ๆ  เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านทางหอกระจายข่าว จัดท าแผ่น
พับแจกตามหมู่บ้าน จัดท าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ลงข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊ก 
ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง เนื่องจาก
หลายครั้งจะพบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผิด ๆ  ผ่านทางส่ืออินเตอร์เน็ต จนท าให้ประชาชนเกิด
ความเข้าใจผิดจนก่อให้เกิดความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมท่ีไม่ถูกต้องและเป็นปัญหาภายหลังได้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในคร้ังต่อไป 
1)  การศึกษาเรื่อง ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมในการป้องกันตนเองของประชาชน

จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง ต าบลบ้านยาง อ าเภอ 
คีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในครั้งนี้เพื่อศึกษาระดับและเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมในการป้องกันตนเองของประชาชนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เท่านั้น ดังนั้น 
ผลจากการศึกษาจึงไม่สามารถอธิบายถึงความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมในการป้องกันตนเอง
ของประชาชนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่อื่น ๆ ได้ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีสภาพ
ทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน จึงควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม 
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2)  ควรมีการศึกษาหาแนวทางในการให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับพฤติกรรม
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจได้มากขึน้ 
โดยอาจจะร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ี 
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บทน า 
 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดท่ีมีความส าคัญมากจังหวัดหนึ่งของภาคใต้ เนื่องจากมีเส้นทาง
เช่ือมโยงภาคใต้ฝ่ังตะวันออก คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา และต่อเนื่องภาคใต้ตอนล่าง
กับภาคใต้ตอนบน อ าเภอเวียงสระ ต้ังอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 
5 ต าบล 64 หมู่บ้าน เป็นอ าเภอท่ีเจริญเป็นอันดับท่ี 3 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี คนภาคใต้ส่วนใหญ่จะ
เรียกว่า บ้านส้อง โดยเป็นศูนย์กลางทางการค้าและทางเศรษฐกิจของสุราษฎร์ธานี อ าเภอเวียงสระ 
มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว โดยเป็นอ าเภอท่ีมีบทบาทส าคัญหลายด้านมาก ท้ังทางภาค
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การปกครอง จึงส่งผลให้ในช่วง วันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดเทศกาลต่าง ๆ 
มีประชากรหล่ังไหลเข้ามาสู่พื้นท่ีของอ าเภอเวียงสระเป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดปัญหาการจราจร
ติดขัดเป็นอย่างมาก จากสถิติของกรมทางหลวงพบว่า ในปี 2563 ซึ่งเป็นช่วงก่อนหน้าท่ีจะมีการสร้าง
สะพานข้ามแยกเวียงสระมีปริมาณการเดินทางบนทางหลวงในอ าเภอเวียงสระมากถึง 143,772,630 
คัน-กิโลเมตรโดยในจ านวนนี้เป็นรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน 43 ,947,503 คัน-กิโลเมตร รถยนตน์ั่งเกนิ 
7 คน 39,864,859 คัน-กิโลเมตร รถโดยสารขนาดใหญ ่545,982 คัน-กิโลเมตร รถบรรทุกขนาดเล็ก
21,154,778 คัน-กิโลเมตร รถบรรทุกขนาดกลาง 11,050,030 คัน-กิโลเมตร รถบรรทุกขนาดใหญ่ 
10 ,406 ,260 คัน -กิโลเมตร รถบรรทุกพ่วง 9 ,371 ,339 คัน -กิโลเมตร และรถจักยานยนต์ 
322,044,808 คัน-กิโลเมตร (ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร), 2563) อีกท้ัง
พื้นที่บริเวณดังกล่าวนี้ยังเป็นตรอกซอกซอยที่มีขนาดคับแคบ ดังนั้นจึงท าให้เกิดปัญหาวิกฤติ
อย่างหนักในด้านการจราจร 

 

 
 

ภาพที่ 1  การจราจรบริเวณแยกเวียงสระบนทางหลวงหมายเลข 41 ก่อนการก่อสร้าง  
แหล่งที่มา: โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ, 2563 
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ภาพที่ 2  การจราจรบริเวณแยกเวียงสระบนทางหลวงหมายเลข 4009 ก่อนการก่อสร้าง 
แหล่งที่มา: โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ, 2563 

 
ในการปรับปรุงบริเวณทางแยกให้เป็นทางแยกต่างระดับบนทางหลวงหมายเลข 41 เป็น

ทางหลวงท่ีมีการจราจรท่ีใช้เดินทางท้ังภายในตัวจังหวัด อ าเภอใกล้เคียง และไปยังจังหวัดต่าง ๆ และ
เส้นทางสายนี้เป็นเส้นทางผ่านเข้าเมืองสุราษฎร์ธานีเพื่ อเป็นการรองรับความสมบูรณ์ตามหลัก
วิศวกรรม โดยเฉพาะสะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับทางหลวงหมายเลข 4009 
(แยกเวียงสระ) ท่ีมีปริมาณยานพาหนะสัญจรไปมาอย่างหนาแน่นมาก ปริมาณจราจรบริเวณนี้มี
จ านวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ท าให้การเดินทางไปยังสถานท่ีต่าง ๆ ต้องใช้เวลามาก
ขึ้น และอาจท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต สังคม และมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ฯลฯ นั้น เพื่อความสมบูรณ์ของเส้นทางและการใช้ประโยชน์ได้สูงสุดจึงได้มีโครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับทางหลวงหมายเลข 4009 (แยกเวียงสระ) จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี ให้สอดคล้องต่อเนื่องเป็นไปตามหลักวิศวกรรมและความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง 

กรมทางหลวง ได้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้ด าเนินการโครงการออกแบบ
เพื่อท าการก่อสร้างปรับปรุงบริเวณทางแยกให้เป็นทางแยกต่างระดับ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและ
อ านวยความสะดวกระบบการจราจรบริเวณนี้ 

ภายหลังจากที่โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับ
ทางหลวงหมายเลข 4009 (แยกเวียงสระ) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในช่วงท่ี 1 ปีท่ีได้ด าเนินการเสร็จส้ิน 
และได้เปิดใช้มาเป็นระยะเวลา 1 ปี จึงเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจว่าโครงการดังกล่าวนี้จะเป็นเส้นทาง
เลือกในการเดินทางให้แก่ประชาชน ซึ่งจะท าให้เกิดการระบายตัวของยานพาหนะ ให้บรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนหรือไม่ อย่างไร ท้ังนี้จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา
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บทน า 
 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดท่ีมีความส าคัญมากจังหวัดหนึ่งของภาคใต้ เนื่องจากมีเส้นทาง
เช่ือมโยงภาคใต้ฝ่ังตะวันออก คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา และต่อเนื่องภาคใต้ตอนล่าง
กับภาคใต้ตอนบน อ าเภอเวียงสระ ต้ังอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 
5 ต าบล 64 หมู่บ้าน เป็นอ าเภอท่ีเจริญเป็นอันดับท่ี 3 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี คนภาคใต้ส่วนใหญ่จะ
เรียกว่า บ้านส้อง โดยเป็นศูนย์กลางทางการค้าและทางเศรษฐกิจของสุราษฎร์ธานี อ าเภอเวียงสระ 
มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว โดยเป็นอ าเภอท่ีมีบทบาทส าคัญหลายด้านมาก ท้ังทางภาค
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การปกครอง จึงส่งผลให้ในช่วง วันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดเทศกาลต่าง ๆ 
มีประชากรหล่ังไหลเข้ามาสู่พื้นท่ีของอ าเภอเวียงสระเป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดปัญหาการจราจร
ติดขัดเป็นอย่างมาก จากสถิติของกรมทางหลวงพบว่า ในปี 2563 ซึ่งเป็นช่วงก่อนหน้าท่ีจะมีการสร้าง
สะพานข้ามแยกเวียงสระมีปริมาณการเดินทางบนทางหลวงในอ าเภอเวียงสระมากถึง 143,772,630 
คัน-กิโลเมตรโดยในจ านวนนี้เป็นรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน 43 ,947,503 คัน-กิโลเมตร รถยนตน์ั่งเกนิ 
7 คน 39,864,859 คัน-กิโลเมตร รถโดยสารขนาดใหญ่ 545,982 คัน-กิโลเมตร รถบรรทุกขนาดเล็ก
21,154,778 คัน-กิโลเมตร รถบรรทุกขนาดกลาง 11,050,030 คัน-กิโลเมตร รถบรรทุกขนาดใหญ่ 
10 ,406 ,260 คัน -กิโลเมตร รถบรรทุกพ่วง 9 ,371 ,339 คัน -กิโลเมตร และรถจักยานยนต์ 
322,044,808 คัน-กิโลเมตร (ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร), 2563) อีกท้ัง
พื้นที่บริเวณดังกล่าวนี้ยังเป็นตรอกซอกซอยที่มีขนาดคับแคบ ดังนั้นจึงท าให้เกิดปัญหาวิกฤติ
อย่างหนักในด้านการจราจร 

 

 
 

ภาพที่ 1  การจราจรบริเวณแยกเวียงสระบนทางหลวงหมายเลข 41 ก่อนการก่อสร้าง  
แหล่งที่มา: โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ, 2563 
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ภาพที่ 2  การจราจรบริเวณแยกเวียงสระบนทางหลวงหมายเลข 4009 ก่อนการก่อสร้าง 
แหล่งที่มา: โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ, 2563 

 
ในการปรับปรุงบริเวณทางแยกให้เป็นทางแยกต่างระดับบนทางหลวงหมายเลข 41 เป็น

ทางหลวงท่ีมีการจราจรท่ีใช้เดินทางท้ังภายในตัวจังหวัด อ าเภอใกล้เคียง และไปยังจังหวัดต่าง ๆ และ
เส้นทางสายนี้เป็นเส้นทางผ่านเข้าเมืองสุราษฎร์ธานีเพื่ อเป็นการรองรับความสมบูรณ์ตามหลัก
วิศวกรรม โดยเฉพาะสะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับทางหลวงหมายเลข 4009 
(แยกเวียงสระ) ท่ีมีปริมาณยานพาหนะสัญจรไปมาอย่างหนาแน่นมาก ปริมาณจราจรบริเวณนี้มี
จ านวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ท าให้การเดินทางไปยังสถานท่ีต่าง ๆ ต้องใช้เวลามาก
ขึ้น และอาจท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต สังคม และมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ฯลฯ นั้น เพื่อความสมบูรณ์ของเส้นทางและการใช้ประโยชน์ได้สูงสุดจึงได้มีโครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับทางหลวงหมายเลข 4009 (แยกเวียงสระ) จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี ให้สอดคล้องต่อเนื่องเป็นไปตามหลักวิศวกรรมและความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง 

กรมทางหลวง ได้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้ด าเนินการโครงการออกแบบ
เพื่อท าการก่อสร้างปรับปรุงบริเวณทางแยกให้เป็นทางแยกต่างระดับ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและ
อ านวยความสะดวกระบบการจราจรบริเวณนี้ 

ภายหลังจากที่โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับ
ทางหลวงหมายเลข 4009 (แยกเวียงสระ) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในช่วงท่ี 1 ปีท่ีได้ด าเนินการเสร็จส้ิน 
และได้เปิดใช้มาเป็นระยะเวลา 1 ปี จึงเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจว่าโครงการดังกล่าวนี้จะเป็นเส้นทาง
เลือกในการเดินทางให้แก่ประชาชน ซึ่งจะท าให้เกิดการระบายตัวของยานพาหนะ ให้บรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนหรือไม่ อย่างไร ท้ังนี้จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา
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ท้ังหมดข้างต้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะท าการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้เส้นทางท่ีมี
ต่อปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และสภาวะแวดล้อมของโครงการดังกล่าวว่าเป็นอย่างไร 
เพื่อน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาในครั้งนี้ไปใช้ปรับปรุงการด าเนินงานโครงการก่อสร้างสะพานข้าม
ทางแยกในส่วนขยายต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
1)  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี 

ในการใช้ประโยชน์ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ  
2)  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ 

สุราษฎร์ธานี จ าแนกตามอาชีพ เส้นทางท่ีเคยใช้ ประเภทยานพาหนะท่ีใช้มากท่ีสุด ความถี่ในการใช้
ถนนแยกเวียงสระ และวัตถุประสงค์ในการใช้ถนนแยกเวียงสระ 

 
วิธีการศึกษา 

 
การศึกษาเรื่องการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้บริการโครงการสะพานข้ามแยก

เวียงสระ สุราษฎร์ธานี ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียด
ท่ีจะน าเสนอตามล าดับ ดังต่อไปนี้  

สมมติฐานการวิจัย 
1)  ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ 

สุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน  
2)  ประชาชนท่ีใช้ยานพาหนะท่ีใช้เดินทางต่างกันมีความคิดเห็นต่อโครงการสะพานข้ามแยก

เวียงสระ สุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน  
3)  ประชาชนท่ีมีความถี่ในการใช้ถนนแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี ต่างกันมีความคิดเห็นต่อ 

โครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน  
4)  ประชาชนท่ีมีวัตถุประสงค์ในการใช้ถนนแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธาน ีต่างกัน มีความคิดเห็น

ต่อโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน  
รูปแบบการวิจัย  
การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้บริการโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี 

เป็นงานวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods) เป็นการผสมระหว่างวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
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Research) โดยใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) และวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) เข้าด้วยกัน  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
1) ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนในพื้นท่ี ต าบลเวียงสระ อ าเภอเวียงสระ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี                                                                                                                                                                                   
2) กลุ่มตัวอย่าง การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกศึกษาเฉพาะประชาชนผู้ใช้บริการสะพานในพื้นท่ี

ต าบลเวียงสระ อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีให้ตรง
ตามหลักเกณฑ์หรือจุดมุ่งหมายของผู้วิจัยและก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบสุ่ม ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 200 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามจ านวน 1 ฉบับ มี 3 ตอน ได้แก่  
ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ค าถามเก่ียวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ประกอบด้วย ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้
ต่อเดือน อาชีพ ประเภทยานพาหนะท่ีใช้มากท่ีสุด ความถ่ีในการใช้เส้นทางสะพานข้ามแยกเวียงสระ 
และวัตถุประสงค์ในการใช้เส้นทางสะพานข้ามแยกเวียงสระ  โดยให้ผู้ตอบเลือกค าตอบที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของตนมากท่ีสุดเพียงข้อเดียว วิเคราะห์ด้วยค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage)  

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อโครงการสะพานข้าม
แยกเวียงสระ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด เป็นแบบสอบถามท่ีประมาณค่า 5 ระดับ โดย ก าหนด
เกณฑ์ค่าน้ าหนักของความคิดเห็น ดังนี้ 

ระดับ 5 คือ เห็นด้วยมากท่ีสุด  
ระดับ 4 คือ เห็นด้วยมาก  
ระดับ 3 คือ เห็นด้วยปานกลาง  
ระดับ 2 คือ เห็นด้วยน้อย  
ระดับ 1 คือ เห็นด้วยน้อยท่ีสุด  

ตอนท่ี 3 คือ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับอยากให้ปรับปรุงโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ
หรือไม่ แสดงปัญหาและข้อเสนอและเพิ่มเติมข้ันตอนในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ ดังนี้  

1)  ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากหนังสือเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
2)  น าข้อมูลท่ีได้มากาหนดโครงสร้างของแบบสอบถามและมาเป็นกรอบแนวคิดในการสร้าง

แบบสอบถามให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา  
3)  สร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) ให้ครอบคลุมตัวแปรและเนื้อหาท่ีต้องการศึกษา  
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ท้ังหมดข้างต้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะท าการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้เส้นทางท่ีมี
ต่อปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และสภาวะแวดล้อมของโครงการดังกล่าวว่าเป็นอย่างไร 
เพื่อน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาในครั้งนี้ไปใช้ปรับปรุงการด าเนินงานโครงการก่อสร้างสะพานข้าม
ทางแยกในส่วนขยายต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
1)  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี 

ในการใช้ประโยชน์ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ  
2)  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ 

สุราษฎร์ธานี จ าแนกตามอาชีพ เส้นทางท่ีเคยใช้ ประเภทยานพาหนะท่ีใช้มากท่ีสุด ความถี่ในการใช้
ถนนแยกเวียงสระ และวัตถุประสงค์ในการใช้ถนนแยกเวียงสระ 

 
วิธีการศึกษา 

 
การศึกษาเรื่องการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้บริการโครงการสะพานข้ามแยก

เวียงสระ สุราษฎร์ธานี ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียด
ท่ีจะน าเสนอตามล าดับ ดังต่อไปนี้  

สมมติฐานการวิจัย 
1)  ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ 

สุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน  
2)  ประชาชนท่ีใช้ยานพาหนะท่ีใช้เดินทางต่างกันมีความคิดเห็นต่อโครงการสะพานข้ามแยก

เวียงสระ สุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน  
3)  ประชาชนท่ีมีความถี่ในการใช้ถนนแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี ต่างกันมีความคิดเห็นต่อ 

โครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน  
4)  ประชาชนท่ีมีวัตถุประสงค์ในการใช้ถนนแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธาน ีต่างกัน มีความคิดเห็น

ต่อโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน  
รูปแบบการวิจัย  
การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้บริการโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี 

เป็นงานวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods) เป็นการผสมระหว่างวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
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Research) โดยใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) และวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) เข้าด้วยกัน  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
1) ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนในพื้นท่ี ต าบลเวียงสระ อ าเภอเวียงสระ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี                                                                                                                                                                                   
2) กลุ่มตัวอย่าง การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกศึกษาเฉพาะประชาชนผู้ใช้บริการสะพานในพื้นท่ี

ต าบลเวียงสระ อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีให้ตรง
ตามหลักเกณฑ์หรือจุดมุ่งหมายของผู้วิจัยและก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบสุ่ม ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 200 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามจ านวน 1 ฉบับ มี 3 ตอน ได้แก่  
ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ประกอบด้วย ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้
ต่อเดือน อาชีพ ประเภทยานพาหนะท่ีใช้มากท่ีสุด ความถ่ีในการใช้เส้นทางสะพานข้ามแยกเวียงสระ 
และวัตถุประสงค์ในการใช้เส้นทางสะพานข้ามแยกเวียงสระ  โดยให้ผู้ตอบเลือกค าตอบที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของตนมากท่ีสุดเพียงข้อเดียว วิเคราะห์ด้วยค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage)  

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อโครงการสะพานข้าม
แยกเวียงสระ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด เป็นแบบสอบถามท่ีประมาณค่า 5 ระดับ โดย ก าหนด
เกณฑ์ค่าน้ าหนักของความคิดเห็น ดังนี้ 

ระดับ 5 คือ เห็นด้วยมากท่ีสุด  
ระดับ 4 คือ เห็นด้วยมาก  
ระดับ 3 คือ เห็นด้วยปานกลาง  
ระดับ 2 คือ เห็นด้วยน้อย  
ระดับ 1 คือ เห็นด้วยน้อยท่ีสุด  

ตอนท่ี 3 คือ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับอยากให้ปรับปรุงโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ
หรือไม่ แสดงปัญหาและข้อเสนอและเพิ่มเติมข้ันตอนในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ ดังนี้  

1)  ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากหนังสือเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
2)  น าข้อมูลท่ีได้มากาหนดโครงสร้างของแบบสอบถามและมาเป็นกรอบแนวคิดในการสร้าง

แบบสอบถามให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา  
3)  สร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) ให้ครอบคลุมตัวแปรและเนื้อหาท่ีต้องการศึกษา  



608608 
 

 

4)  น าแบบตรวจสอบเพื่อท าการวิจัยไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรง
ตามเนื้อหา (Content Validity) และหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม  

5)  น าแบบสอบถามไป Try out กับกลุ่มตัวอย่างท่ีได้รับการสุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชน
ละแวกใกล้เคียงสะพาน จ านวน 20 คน แล้วนามาหาความเช่ือมั่น (Reliability)  

6)  น าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์แล้วไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างท่ีกาหนด  
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้ศึกษาน าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและมีการแจ้งให้ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อใช้ประกอบการศึกษาอย่างจริงจัง  และรับแบบสอบถาม
กลับมาด้วยตนเอง นอกจากนี้ผู้วิจัยได้การใช้การสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ประชาชน 
ผู้มีอาชีพขับรถรับจ้าง รถประจ าทาง เพื่อร่วมกันหาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะการท างาน โดยการใช้เทคนิค Action Learning ผ่านการจัดต้ังทีมงานท่ีสรุปผลการเรียนรู้
จากการปฏิบัติ เพื่อน าไปใช้ในการก าหนดแนวทางท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการระบุวิธีการพัฒนา
สมรรถนะต่อไป จากนั้นน าผลการเก็บรวบรวมข้อมูล ไปท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามท้ังหมด เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และประมวลผลต่อไป  

การวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้การสุ่มตัวอย่างเพื่อท าแบบสอบถาม แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีได้ โดยเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ 
เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูลและตอบ วัตถุประสงค์ดังนี้ 

1)  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม อาชีพ ประเภทยานพาหนะท่ีใช้มากท่ีสุด ความถี่
ในการใช้เส้นทางสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี และวัตถุประสงค์ในการใช้เส้นทางสะพาน
ข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 
และประกอบการน าเสนอแบบตาราง 

2)  ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร
ติดขัด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และประกอบการน าเสนอ
แบบตาราง ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉล่ียแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี
ค าตอบให้เลือก 5 ระดับ (5, 4, 3, 2, 1) เกณฑ์การพิจารณาตัดสินค่าเฉล่ียเป็น ดังนี้ 

 ค่าเฉล่ีย 4.21 –5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 ค่าเฉล่ีย 3.41 –4.20 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก         
 ค่าเฉล่ีย 2.61 –3.40 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง  
 ค่าเฉล่ีย 1.81 –2.60 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย  
 ค่าเฉล่ีย 1.00 –1.80 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
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3)  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ 
สุราษฎร์ธานี โดยมีตัวแปรอิสระ ได้แก่ อาชีพ ประเภทยานพาหนะท่ีใช้มากท่ีสุด ความถี่ในการใช้
เส้นทางสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี และวัตถุประสงค์ในการใช้เส้นทางสะพานข้ามแยก
เวียงสระ สุราษฎร์ กับตัวแปรตาม คือแนวคิดความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อโครงการสะพานข้าม
แยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One-way ANOVA) โดยใช้สถิติ LSD ในการทดสอบความแตกต่างรายคู่ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
.05  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
 (1)  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้

ต่อเดือน อาชีพ ประเภทยานพาหนะท่ีใช้มากท่ีสุด ความถ่ีในการใช้เส้นทางสะพานข้ามแยกเวียงสระ 
และวัตถุประสงค์ในการใช้เส้นทางสะพานข้ามแยกเวียงสระ โดยให้ผู้ตอบเลือกค าตอบที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของตนมากท่ีสุดเพียงข้อเดียว วิเคราะห์ด้วยค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage)  

 (2)  ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ 
เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด เป็นแบบสอบถามท่ีประมาณค่า 5 ระดับ 

 (3)  ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงสะพาน  
2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  
 วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน Pearson Correlations เพื่อเป็น

การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลของตัวแปรอิสระว่าจะมีผลต่อตัวแปรตามอย่างไร ผ่านการแปลความหมาย
ตามเกณฑ์ 5 ระดับ มีดังนี้  

  ค่า r     ความหมาย  
≥.81    มีความสัมพันธ์ระดับสูงมาก  
.61 ถึง .80   มีความสัมพันธ์ระดับสูง  
.41 ถึง .60  มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง  
.21 ถึง .40   มีความสัมพันธ์ระดับต่ า  
≤ .20    มีความสัมพันธ์ระดับต่ ามาก  

นอกจากนี้ในส่วนของข้อเสนอแนะในการปรับปรุงสะพานข้ามแยกเวียงสระ ผู้วิจัยได้น า
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยการใช้เทคนิค Action Learning ผ่านการจัดต้ังทีมงานท่ีสรุปผลการเรียนรู้
จากการปฏิบัติมาวิเคราะห์ข้อมูล ท าซ้ ากลับไปกลับมาจนแน่ใจว่าข้อมูลที่ได้เชื่อถือได้ โดยใช้
การตรวจสอบข้อมูลเชิงเนื้อหา การเช่ือมโยงข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน หลังจากนั้นคณะผู้วิจัยน าข้อมูล
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4)  น าแบบตรวจสอบเพื่อท าการวิจัยไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรง
ตามเนื้อหา (Content Validity) และหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม  

5)  น าแบบสอบถามไป Try out กับกลุ่มตัวอย่างท่ีได้รับการสุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชน
ละแวกใกล้เคียงสะพาน จ านวน 20 คน แล้วนามาหาความเช่ือมั่น (Reliability)  

6)  น าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์แล้วไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างท่ีกาหนด  
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้ศึกษาน าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและมีการแจ้งให้ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อใช้ประกอบการศึกษาอย่างจริงจัง  และรับแบบสอบถาม
กลับมาด้วยตนเอง นอกจากนี้ผู้วิจัยได้การใช้การสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ประชาชน 
ผู้มีอาชีพขับรถรับจ้าง รถประจ าทาง เพื่อร่วมกันหาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะการท างาน โดยการใช้เทคนิค Action Learning ผ่านการจัดต้ังทีมงานท่ีสรุปผลการเรียนรู้
จากการปฏิบัติ เพื่อน าไปใช้ในการก าหนดแนวทางท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการระบุวิธีการพัฒนา
สมรรถนะต่อไป จากนั้นน าผลการเก็บรวบรวมข้อมูล ไปท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามท้ังหมด เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และประมวลผลต่อไป  

การวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้การสุ่มตัวอย่างเพื่อท าแบบสอบถาม แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีได้ โดยเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ 
เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูลและตอบ วัตถุประสงค์ดังนี้ 

1)  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม อาชีพ ประเภทยานพาหนะท่ีใช้มากท่ีสุด ความถี่
ในการใช้เส้นทางสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี และวัตถุประสงค์ในการใช้เส้นทางสะพาน
ข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 
และประกอบการน าเสนอแบบตาราง 

2)  ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร
ติดขัด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และประกอบการน าเสนอ
แบบตาราง ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉล่ียแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี
ค าตอบให้เลือก 5 ระดับ (5, 4, 3, 2, 1) เกณฑ์การพิจารณาตัดสินค่าเฉล่ียเป็น ดังนี้ 

 ค่าเฉล่ีย 4.21 –5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 ค่าเฉล่ีย 3.41 –4.20 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก         
 ค่าเฉล่ีย 2.61 –3.40 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง  
 ค่าเฉล่ีย 1.81 –2.60 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย  
 ค่าเฉล่ีย 1.00 –1.80 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
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3)  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ 
สุราษฎร์ธานี โดยมีตัวแปรอิสระ ได้แก่ อาชีพ ประเภทยานพาหนะท่ีใช้มากท่ีสุด ความถี่ในการใช้
เส้นทางสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี และวัตถุประสงค์ในการใช้เส้นทางสะพานข้ามแยก
เวียงสระ สุราษฎร์ กับตัวแปรตาม คือแนวคิดความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อโครงการสะพานข้าม
แยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One-way ANOVA) โดยใช้สถิติ LSD ในการทดสอบความแตกต่างรายคู่ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
.05  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
 (1)  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้

ต่อเดือน อาชีพ ประเภทยานพาหนะท่ีใช้มากท่ีสุด ความถ่ีในการใช้เส้นทางสะพานข้ามแยกเวียงสระ 
และวัตถุประสงค์ในการใช้เส้นทางสะพานข้ามแยกเวียงสระ โดยให้ผู้ตอบเลือกค าตอบที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของตนมากท่ีสุดเพียงข้อเดียว วิเคราะห์ด้วยค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage)  

 (2)  ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ 
เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด เป็นแบบสอบถามท่ีประมาณค่า 5 ระดับ 

 (3)  ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงสะพาน  
2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  
 วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน Pearson Correlations เพื่อเป็น

การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลของตัวแปรอิสระว่าจะมีผลต่อตัวแปรตามอย่างไร ผ่านการแปลความหมาย
ตามเกณฑ์ 5 ระดับ มีดังนี้  

  ค่า r     ความหมาย  
≥.81    มีความสัมพันธ์ระดับสูงมาก  
.61 ถึง .80   มีความสัมพันธ์ระดับสูง  
.41 ถึง .60  มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง  
.21 ถึง .40   มีความสัมพันธ์ระดับต่ า  
≤ .20    มีความสัมพันธ์ระดับต่ ามาก  

นอกจากนี้ในส่วนของข้อเสนอแนะในการปรับปรุงสะพานข้ามแยกเวียงสระ ผู้วิจัยได้น า
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยการใช้เทคนิค Action Learning ผ่านการจัดต้ังทีมงานท่ีสรุปผลการเรียนรู้
จากการปฏิบัติมาวิเคราะห์ข้อมูล ท าซ้ ากลับไปกลับมาจนแน่ใจว่าข้อมูลที่ได้เชื่อถือได้ โดยใช้
การตรวจสอบข้อมูลเชิงเนื้อหา การเช่ือมโยงข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน หลังจากนั้นคณะผู้วิจัยน าข้อมูล
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ท่ีผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์แล้วมาเรียบเรียงและน าเสนอผลงานวิจัยโดยวิธีการพรรณนา 
ออกมาในรูปรายงานการวิจัย 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ผลการศึกษา 
 

1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างพบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ท่ีอาศัยอยู่บริเวณโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี คิดเป็น
ร้อยละ 100  

 อาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพข้าราชการ/พนักงาน รัฐวิสาหกิจ คิดเป็น 
ร้อยละ 37.5 รองลงมาอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ18.5 อาชีพค้าขาย/อาชีพส่วนตัว
คิดเป็นร้อยละ18.5 อาชีพลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างช่ัวคราว คิดเป็นร้อยละ  14.5 อาชีพ นักเรียน/
นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 11 และอาชีพอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 0 ตามล าดับ 

 ท่านเดินทางโดยใช้ยานพาหนะ ประเภทใดมากท่ีสุด พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้
รถยนต์ส่วนบุคคลส าหรับ 4 ท่ีนั่งคิดเป็นร้อยละ 42.0 รองลงมาเป็นใช้รถกระบะคิดเป็นร้อยละ 27.0 
ใช้รถจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 16.5 ใช้รถตู้คิดเป็นร้อยละ 9.5 ใช้รถโดยสาร (รถบัส) คิดเป็น
ร้อยละ 4.0 ใช้รถประจ าทางคิดเป็นร้อยละ 0 และใช้รถบรรทุกคิดเป็นร้อยละ 0 ตามล าดับ 

 ท่านใช้เส้นทางสะพานข้ามแยกเวียงสระนี้บ่อยเพียงใด พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ 
เส้นทางทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 32.0 รองลงมาเป็น ใช้เส้นทางนาน ๆ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 24.5 

ตัวแปรอิสระ 
Independent Variables 

ตัวแปรตาม 
Dependent Variables 

1. อาชีพ 
2. ประเภทยานพาหนะท่ีใช้มากท่ีสุด 
3. ความถ่ีในการใช้เส้นทางถนนแยก
เวียงสระ 
4. วัตถุประสงค์ในการใช้เส้นทางสะพาน
ข้ามแยกเวียงสระ 
 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ
สะพานข้ามแยกเวียงสระ 

1. ด้านปัจจัยน าเข้า  
2. กระบวนการ  
3. ผลผลิต  
4. ส่ิงแวดล้อม 
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ใช้เส้นทางสัปดาห์ละ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 17.0 ใช้เส้นทางเดือนละ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 13.5 
ใช้เส้นทางสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 13.0 และใช้เส้นทางอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 0 ตามล าดับ 

 ท่านใช้เส้นทางสะพานข้ามแยกเวียงสระตามเพื่อวัตถุประสงค์ใด พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ใช้เส้นทางเพื่อไปท างาน คิดเป็นร้อยละ 32.5 รองลงมาเป็นใช้เส้นทางเพื่อสัญจรทั่วไป 
คิดเป็นร้อยละ 31.0 ใช้เส้นทางหลีกเล่ียงการจราจรบนถนนสายหลัก คิดเป็นร้อยละ 14.0 ใช้เส้นทาง
เพื่อท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 11.5 ใช้เส้นทางเพื่อไปโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 8.0 ใช้เส้นทางเพื่อขนส่ง
สินค้า คิดเป็นร้อยละ 3.0 และใช้เส้นทางเพื่ออื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 0.0 ตามล าดับ 

2) การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ 
สุราษฎร์ธานี 
 
ตารางที่ 1  การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธาน ี
 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการสะพาน
ข้ามแยกเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

𝒙𝒙 SD ระดับความ
คิดเห็น 

อันดับ 

ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ 3.94 0.878 เหมาะสมมาก 1 
ด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการ 3.79 0.936 เหมาะสมมาก 3 
ด้านกระบวนการของโครงการ 3.78 0.943 เหมาะสมมาก 4 
ด้านผลผลิตของโครงการ 3.83 0.913 เหมาะสมมาก 2 

ภาพรวม 3.83 0.917 เหมาะสมมาก  
 
จากตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของประชาชนต่อ 

โครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี โดยภาพรวม พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นต่อ
โครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.83, SD = 
0.917) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

ประชาชนมีความคิดเห็นต่อโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี มีความคิดเห็น
โครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี ในด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการอยู่ในระดับมาก 
เป็นอันดับแรก (�̅�𝑥 = 3.94, SD = 0.878) รองลงมาคือ ด้านผลผลิตของโครงการ อยู่ในระดับดีมาก 
(�̅�𝑥 = 3.83, SD = 0.913) ด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการ อยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.79, SD = 0.936) 
และอันดับสุดท้าย ด้านกระบวนการของโครงการ อยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.78, SD = 0.943)  
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ท่ีผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์แล้วมาเรียบเรียงและน าเสนอผลงานวิจัยโดยวิธีการพรรณนา 
ออกมาในรูปรายงานการวิจัย 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ผลการศึกษา 
 

1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างพบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ท่ีอาศัยอยู่บริเวณโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี คิดเป็น
ร้อยละ 100  

 อาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพข้าราชการ/พนักงาน รัฐวิสาหกิจ คิดเป็น 
ร้อยละ 37.5 รองลงมาอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ18.5 อาชีพค้าขาย/อาชีพส่วนตัว
คิดเป็นร้อยละ18.5 อาชีพลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างช่ัวคราว คิดเป็นร้อยละ  14.5 อาชีพ นักเรียน/
นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 11 และอาชีพอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 0 ตามล าดับ 

 ท่านเดินทางโดยใช้ยานพาหนะ ประเภทใดมากท่ีสุด พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้
รถยนต์ส่วนบุคคลส าหรับ 4 ท่ีนั่งคิดเป็นร้อยละ 42.0 รองลงมาเป็นใช้รถกระบะคิดเป็นร้อยละ 27.0 
ใช้รถจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 16.5 ใช้รถตู้คิดเป็นร้อยละ 9.5 ใช้รถโดยสาร (รถบัส) คิดเป็น
ร้อยละ 4.0 ใช้รถประจ าทางคิดเป็นร้อยละ 0 และใช้รถบรรทุกคิดเป็นร้อยละ 0 ตามล าดับ 

 ท่านใช้เส้นทางสะพานข้ามแยกเวียงสระนี้บ่อยเพียงใด พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ 
เส้นทางทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 32.0 รองลงมาเป็น ใช้เส้นทางนาน ๆ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 24.5 

ตัวแปรอิสระ 
Independent Variables 

ตัวแปรตาม 
Dependent Variables 

1. อาชีพ 
2. ประเภทยานพาหนะท่ีใช้มากท่ีสุด 
3. ความถ่ีในการใช้เส้นทางถนนแยก
เวียงสระ 
4. วัตถุประสงค์ในการใช้เส้นทางสะพาน
ข้ามแยกเวียงสระ 
 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ
สะพานข้ามแยกเวียงสระ 

1. ด้านปัจจัยน าเข้า  
2. กระบวนการ  
3. ผลผลิต  
4. ส่ิงแวดล้อม 
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ใช้เส้นทางสัปดาห์ละ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 17.0 ใช้เส้นทางเดือนละ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 13.5 
ใช้เส้นทางสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 13.0 และใช้เส้นทางอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 0 ตามล าดับ 

 ท่านใช้เส้นทางสะพานข้ามแยกเวียงสระตามเพื่อวัตถุประสงค์ใด พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ใช้เส้นทางเพื่อไปท างาน คิดเป็นร้อยละ 32.5 รองลงมาเป็นใช้เส้นทางเพื่อสัญจรทั่วไป 
คิดเป็นร้อยละ 31.0 ใช้เส้นทางหลีกเล่ียงการจราจรบนถนนสายหลัก คิดเป็นร้อยละ 14.0 ใช้เส้นทาง
เพื่อท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 11.5 ใช้เส้นทางเพื่อไปโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 8.0 ใช้เส้นทางเพื่อขนส่ง
สินค้า คิดเป็นร้อยละ 3.0 และใช้เส้นทางเพื่ออื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 0.0 ตามล าดับ 

2) การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ 
สุราษฎร์ธานี 
 
ตารางที่ 1  การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธาน ี
 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการสะพาน
ข้ามแยกเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

𝒙𝒙 SD ระดับความ
คิดเห็น 

อันดับ 

ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ 3.94 0.878 เหมาะสมมาก 1 
ด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการ 3.79 0.936 เหมาะสมมาก 3 
ด้านกระบวนการของโครงการ 3.78 0.943 เหมาะสมมาก 4 
ด้านผลผลิตของโครงการ 3.83 0.913 เหมาะสมมาก 2 

ภาพรวม 3.83 0.917 เหมาะสมมาก  
 
จากตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของประชาชนต่อ 

โครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี โดยภาพรวม พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นต่อ
โครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.83, SD = 
0.917) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

ประชาชนมีความคิดเห็นต่อโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี มีความคิดเห็น
โครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี ในด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการอยู่ในระดับมาก 
เป็นอันดับแรก (�̅�𝑥 = 3.94, SD = 0.878) รองลงมาคือ ด้านผลผลิตของโครงการ อยู่ในระดับดีมาก 
(�̅�𝑥 = 3.83, SD = 0.913) ด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการ อยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.79, SD = 0.936) 
และอันดับสุดท้าย ด้านกระบวนการของโครงการ อยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.78, SD = 0.943)  
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3) การทดสอบสมมติฐาน 
 (1) ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ 

สุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน  
  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ 

สุราษฎร์ธานี พบว่าค่า Sig. เท่ากับ .022 แสดงว่า ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกัน มี ความคิดเห็นต่อ
โครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน จึงยอมรับ สมมติฐานการวิจัย 

  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ
สะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี ท่ีมีอาชีพต่างกันเป็นรายคู่ พบว่ามีความแตกต่างกันท้ังหมด 3 คู่  

  คู่ท่ี 1 ประชาชนท่ีมีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความคิดเห็นด้วยต่อ
โครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี มากกว่าประชาชนท่ีมีอาชีพลูกจ้างประจ า/ลูก จ้าง
ช่ัวคราว  

  คู่ท่ี 2 ประชาชนท่ีมีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความคิดเห็นด้วยต่อ
โครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี มากกว่าประชาชนท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  

  คู่ท่ี 3 ประชาชนท่ีมีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความคิดเห็นด้วยต่อ
โครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี มากกว่าประชาชนท่ีมีอาชีพค้าขาย/อาชีพส่วนตัว 

  ส่วนคู่อื่น ๆ ไม่พบความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 (2) ประชาชนท่ีมีการเดินทางโดยใช้ยานพาหนะต่างกัน มีความคิดเห็นต่อโครงการ 

สะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน  
  การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี 

พบว่าค่า Sig. เท่ากับ .692 แสดงว่า ประชาชนท่ีมีการเดินทางโดยใช้ยานพาหนะต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธข้อสมมติฐานการวิจัย 

 (3) ประชาชนท่ีใช้เส้นทางสะพานข้ามแยกเวียงสระนี้มีความถ่ีต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
โครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน  

  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ 
สุราษฎร์ธานี พบว่าค่า Sig. เท่ากับ 0.05 แสดงว่า ประชาชนท่ีมีความถ่ีในการใช้เส้นทางสะพานข้าม
แยกเวียงสระ มีความคิดเห็นต่อโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน จึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อโครงการสะพานข้ามแยก
เวียงสระ สุราษฎร์ธานี ท่ีใช้เส้นทางสะพานข้ามแยกเวียงสระต่างกันเป็นรายคู่ พบว่า มีความแตกต่าง
กันท้ังหมด 2 คู่  

613 
 

 

  คู่ที่ 1 ประชาชนที่ใช้เส้นทางสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี ทุกวัน 
มีความคิดเห็นต่อโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี แตกต่างกับประชาชนท่ีใช้เส้นทาง
สะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  

  คู่ท่ี 2 ประชาชนท่ีใช้เส้นทางสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี สัปดาห์ละ 1 
ครั้ง มีความคิดเห็นต่อโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี แตกต่างกับประชาชนท่ีใช้
เส้นทางข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี นาน ๆ ครั้ง 

  ส่วนคู่อื่น ๆ ไม่พบความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 (4)  ใช้เส้นทางสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี เพื่อวัตถุประสงค์ใดต่างกัน 

ประชาชนมีความคิดเห็นต่อโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน 
  การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี 

พบว่าค่า Sig. เท่ากับ .252 แสดงว่า ประชาชนท่ีใช้เส้นทางสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี 
เพื่อวัตถุประสงค์ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี ไม่แตกต่าง
กัน จึงปฏิเสธข้อสมมติฐานการวิจัย 
 
ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ 
1. ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อโครงการสะพานข้ามแยก 
เวียงสระ สุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน  

ยอมรับสมมติฐาน 

2. ประชาชนท่ีใช้ยานพาหนะในการเดินทางต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
โครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน  

ปฏิเสธสมมติฐาน 

3. ประชาชนท่ีมีความถี่ในการใช้ถนนเลียบชายฝ่ังทะเลต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน  

ยอมรับสมมติฐาน 

4. ประชาชนท่ีมีวัตถุประสงค์ในการใช้ถนนเลียบชายฝ่ังทะเลต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน  

ปฏิเสธสมมติฐาน 

 
สรุปผลการศึกษา  

 
การศึกษาเรื่อง การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้บริการโครงการสะพานข้ามแยก

เวียงสระ สุราษฎร์ธานี เนื่องจากการคมนาคมใช้รถใช้ถนนเป็นส่วนส าคัญในการกิจวัตรประจ าวัน  
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3) การทดสอบสมมติฐาน 
 (1) ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ 

สุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน  
  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ 

สุราษฎร์ธานี พบว่าค่า Sig. เท่ากับ .022 แสดงว่า ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกัน มี ความคิดเห็นต่อ
โครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน จึงยอมรับ สมมติฐานการวิจัย 

  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ
สะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี ท่ีมีอาชีพต่างกันเป็นรายคู่ พบว่ามีความแตกต่างกันท้ังหมด 3 คู่  

  คู่ท่ี 1 ประชาชนท่ีมีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความคิดเห็นด้วยต่อ
โครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี มากกว่าประชาชนท่ีมีอาชีพลูกจ้างประจ า/ลูก จ้าง
ช่ัวคราว  

  คู่ท่ี 2 ประชาชนท่ีมีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความคิดเห็นด้วยต่อ
โครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี มากกว่าประชาชนท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  

  คู่ท่ี 3 ประชาชนท่ีมีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความคิดเห็นด้วยต่อ
โครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี มากกว่าประชาชนท่ีมีอาชีพค้าขาย/อาชีพส่วนตัว 

  ส่วนคู่อื่น ๆ ไม่พบความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 (2) ประชาชนท่ีมีการเดินทางโดยใช้ยานพาหนะต่างกัน มีความคิดเห็นต่อโครงการ 

สะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน  
  การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี 

พบว่าค่า Sig. เท่ากับ .692 แสดงว่า ประชาชนท่ีมีการเดินทางโดยใช้ยานพาหนะต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธข้อสมมติฐานการวิจัย 

 (3) ประชาชนท่ีใช้เส้นทางสะพานข้ามแยกเวียงสระนี้มีความถ่ีต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
โครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน  

  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ 
สุราษฎร์ธานี พบว่าค่า Sig. เท่ากับ 0.05 แสดงว่า ประชาชนท่ีมีความถ่ีในการใช้เส้นทางสะพานข้าม
แยกเวียงสระ มีความคิดเห็นต่อโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน จึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อโครงการสะพานข้ามแยก
เวียงสระ สุราษฎร์ธานี ท่ีใช้เส้นทางสะพานข้ามแยกเวียงสระต่างกันเป็นรายคู่ พบว่า มีความแตกต่าง
กันท้ังหมด 2 คู่  

613 
 

 

  คู่ที่ 1 ประชาชนที่ใช้เส้นทางสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี ทุกวัน 
มีความคิดเห็นต่อโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี แตกต่างกับประชาชนท่ีใช้เส้นทาง
สะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  

  คู่ท่ี 2 ประชาชนท่ีใช้เส้นทางสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี สัปดาห์ละ 1 
ครั้ง มีความคิดเห็นต่อโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี แตกต่างกับประชาชนท่ีใช้
เส้นทางข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี นาน ๆ ครั้ง 

  ส่วนคู่อื่น ๆ ไม่พบความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 (4)  ใช้เส้นทางสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี เพื่อวัตถุประสงค์ใดต่างกัน 

ประชาชนมีความคิดเห็นต่อโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน 
  การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี 

พบว่าค่า Sig. เท่ากับ .252 แสดงว่า ประชาชนท่ีใช้เส้นทางสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี 
เพื่อวัตถุประสงค์ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี ไม่แตกต่าง
กัน จึงปฏิเสธข้อสมมติฐานการวิจัย 
 
ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ 
1. ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อโครงการสะพานข้ามแยก 
เวียงสระ สุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน  

ยอมรับสมมติฐาน 

2. ประชาชนท่ีใช้ยานพาหนะในการเดินทางต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
โครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน  

ปฏิเสธสมมติฐาน 

3. ประชาชนท่ีมีความถี่ในการใช้ถนนเลียบชายฝ่ังทะเลต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน  

ยอมรับสมมติฐาน 

4. ประชาชนท่ีมีวัตถุประสงค์ในการใช้ถนนเลียบชายฝ่ังทะเลต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน  

ปฏิเสธสมมติฐาน 

 
สรุปผลการศึกษา  

 
การศึกษาเรื่อง การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้บริการโครงการสะพานข้ามแยก

เวียงสระ สุราษฎร์ธานี เนื่องจากการคมนาคมใช้รถใช้ถนนเป็นส่วนส าคัญในการกิจวัตรประจ าวัน  
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ที่ทุกคนใช้ร่วมกัน เมื่อมีผู้ใช้ถนนมากขึ้นท าให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด ตลอดจนรายงานผู้ใช้รถ
ใช้ถนนมีเพิ่มมากขึ้นทุกปี ให้ได้รับทราบ การวิจัยครั้งนี้จึงเป็นการศึกษาเพื่อน าผลการวิจัยเสนอต่อ
คณะผู้บริหารท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและวางแผนรองรับปัญหาการประชาสัมพันธ์
ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตและเป็นการช่วยหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อยกระดับโครงการสะพานข้าม
แยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี ครัง้นี้ไปใช้ปรับปรุงการด าเนินงานโครงการสะพานข้ามแยกในพื้นท่ีอื่น ๆ
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป เนื่องจากผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 200 ชุด โดยการใช้สูตร
ของยามาเน่ โดยก าหนดค่าความเช่ือมั่น 95% ท าการสุ่มตัวอย่างท่ีไม่ค านึงถึงความน่าจะเป็น (Non-
Probability Sampling) ใช้วิธีการสุ่มแบบระบบ (Systematic Sampling) สถิติท่ีใช้ในการวิจัยข้อมูล
ท่ัวไปของประชาชนท่ีอยู่อาศัยบริเวณโครงการและผู้ท่ีเคยใช้บริการสะพาน ประกอบด้วย อาชีพ  
ประเภทยานพาหนะท่ีใช้มากท่ีสุด ความถ่ีในการใช้ถนนแยกเวียงสระ และวัตถุประสงค์ในการใช้ถนน
แยกเวียงสระ เพื่อบรรยายลักษณะข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ
สะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่  (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เพื่อบรรยายลักษณะข้อมูลและ
การเรียงล าดับความส าคัญของข้อมูล และข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร ใช้สถิติ
การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) ในการวิเคราะห์หาก พบว่า 
มีความแตกตา่งอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยส าคัญ .05 จะท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่
ด้วยวิธีการ LSD (Least Significant Difference Test) ซึ่งผลการศึกษาจะน าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 

1)  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  
 ผลการวิจัยข้อมูลท่ัวไปของประชาชนท่ีอยู่อาศัยบริเวณโครงการและผู้ท่ีเคยใช้บริการ

สะพาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
ใช้ยานพาหนะประเภทรถยนต์ส่วนบุคคลส าหรับ 4 ท่ีนั่ง ความถี่ในการใช้สะพานข้ามแยกเวียงสระ 
สุราษฎร์ธานี ทุกวันและส่วนใหญ่ใช้เพื่อไปท างาน 

2) ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี  
 ผลการวิจัยความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี 

พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีประชาชนมีความคิดเห็นว่า โครงการสะพาน
ข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก เป็นอันดับหนึ่งคือ ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ 
รองลงมาคือ ด้านผลผลิตของโครงการ ด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการ และอันดับสุดท้ายคือ ด้าน
กระบวนการของโครงการ ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยในแต่ละด้าน ได้ดังนี้ 
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 (1) ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่าโครงการ 
สะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และข้อท่ีประชาชนเลือกมาก
ท่ีสุด คือ ด้านผู้ประกอบการและพ่อค้า-แม่ค้าท่ีประกอบกิจการอยู่ในระแวกท่ีสะพานตัดผ่าน  
มีความต้องการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี เนื่องจากท าให้กิจการและท ามาค้าขายดี
ขึ้นอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อท่ีประชาชนเลือกน้อยท่ีสุด คือ ประชาชนมีความต้องการเส้นทาง สะพาน
ข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี ท่ีท าให้เกิดความสะดวกสบาย สามารถประหยัดเวลาในการเดินทาง
สู่จุดหมาย อยู่ในระดับมาก 

 (2)  ด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่า โครงการสะพาน
ข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และข้อท่ีประชาชนเลือกมากท่ีสุด คือ
เรื่องงบประมาณก่อสร้างของโครงการ จ านวน 613,471,412.73 บาท มีความคุ้มค่าอยู่ในระดับมาก 
ส่วนข้อท่ีประชาชนเลือกน้อยท่ีสุด คือ การออกแบบสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี 
มีความปลอดภัยอยู่ในระดับมาก 

 (3)  ด้านกระบวนการของโครงการ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่า โครงการสะพาน
ข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และข้อท่ีประชาชนเลือกมากท่ีสุด คือ 
ในช่วงที่มีการก่อสร้างโครงการมีการติดตั้งป้ายเตือน  ป้ายบังคับ ที่มองเห็นได้ชัดเจน และระยะ
การเตือนเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อท่ีประชาชนเลือกน้อยท่ีสุด คือ ในช่วงด าเนินการก่อสร้าง
หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ สามารถดูแลและจัดการในเรื่องขยะและเศษวัสดุจากการก่อสร้างได้
เป็นอย่างดี อยู่ในระดับมาก  

 (4)  ด้านผลผลิตของโครงการ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่า โครงการสะพานข้าม
แยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก และข้อที่ประชาชนเลือกมากที่สุด คือ 
หลังการด าเนินโครงการเสร็จส้ินภูมิทัศน์บริเวณสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี มีความสะอาด 
สวยงาม อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อท่ีประชาชนเลือกน้อยท่ีสุด คือ ประชาชนท่ีใช้เส้นทางข้ามแยกเวียงสระ 
สุราษฎร์ธานี มีความปลอดภัยมากกว่าเดิมท้ังในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน อยู่ในระดับมาก 

3)  การทดสอบสมมติฐาน  
 ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อโครงการ

สะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี พบว่า ประชาชนท่ีมีอาชีพและความถี่ในการใช้เส้นทาง
สะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ 
สุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน 

 ส่วนประชาชนที่มีประเภทยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางมากที่สุดและวัตถุประสงค์
ในการใช้เส้นทางสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี มีความคิดเห็นต่อโครงการสะพานข้ามแยก
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ที่ทุกคนใช้ร่วมกัน เมื่อมีผู้ใช้ถนนมากขึ้นท าให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด ตลอดจนรายงานผู้ใช้รถ
ใช้ถนนมีเพิ่มมากขึ้นทุกปี ให้ได้รับทราบ การวิจัยครั้งนี้จึงเป็นการศึกษาเพื่อน าผลการวิจัยเสนอต่อ
คณะผู้บริหารท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและวางแผนรองรับปัญหาการประชาสัมพันธ์
ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตและเป็นการช่วยหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อยกระดับโครงการสะพานข้าม
แยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี ครั้งนี้ไปใช้ปรับปรุงการด าเนินงานโครงการสะพานข้ามแยกในพื้นท่ีอื่น ๆ
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป เนื่องจากผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 200 ชุด โดยการใช้สูตร
ของยามาเน่ โดยก าหนดค่าความเช่ือมั่น 95% ท าการสุ่มตัวอย่างท่ีไม่ค านึงถึงความน่าจะเป็น (Non-
Probability Sampling) ใช้วิธีการสุ่มแบบระบบ (Systematic Sampling) สถิติท่ีใช้ในการวิจัยข้อมูล
ท่ัวไปของประชาชนท่ีอยู่อาศัยบริเวณโครงการและผู้ท่ีเคยใช้บริการสะพาน ประกอบด้วย อาชีพ  
ประเภทยานพาหนะท่ีใช้มากท่ีสุด ความถ่ีในการใช้ถนนแยกเวียงสระ และวัตถุประสงค์ในการใช้ถนน
แยกเวียงสระ เพื่อบรรยายลักษณะข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ
สะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่  (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เพื่อบรรยายลักษณะข้อมูลและ
การเรียงล าดับความส าคัญของข้อมูล และข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร ใช้สถิติ
การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) ในการวิเคราะห์หาก พบว่า 
มีความแตกตา่งอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยส าคัญ .05 จะท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่
ด้วยวิธีการ LSD (Least Significant Difference Test) ซึ่งผลการศึกษาจะน าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 

1)  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  
 ผลการวิจัยข้อมูลท่ัวไปของประชาชนท่ีอยู่อาศัยบริเวณโครงการและผู้ท่ีเคยใช้บริการ

สะพาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
ใช้ยานพาหนะประเภทรถยนต์ส่วนบุคคลส าหรับ 4 ท่ีนั่ง ความถ่ีในการใช้สะพานข้ามแยกเวียงสระ 
สุราษฎร์ธานี ทุกวันและส่วนใหญ่ใช้เพื่อไปท างาน 

2) ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี  
 ผลการวิจัยความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี 

พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีประชาชนมีความคิดเห็นว่า โครงการสะพาน
ข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก เป็นอันดับหนึ่งคือ ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ 
รองลงมาคือ ด้านผลผลิตของโครงการ ด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการ และอันดับสุดท้ายคือ ด้าน
กระบวนการของโครงการ ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยในแต่ละด้าน ได้ดังนี้ 
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 (1) ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่าโครงการ 
สะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และข้อท่ีประชาชนเลือกมาก
ท่ีสุด คือ ด้านผู้ประกอบการและพ่อค้า-แม่ค้าท่ีประกอบกิจการอยู่ในระแวกท่ีสะพานตัดผ่าน  
มีความต้องการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี เนื่องจากท าให้กิจการและท ามาค้าขายดี
ขึ้นอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อท่ีประชาชนเลือกน้อยท่ีสุด คือ ประชาชนมีความต้องการเส้นทาง สะพาน
ข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี ท่ีท าให้เกิดความสะดวกสบาย สามารถประหยัดเวลาในการเดินทาง
สู่จุดหมาย อยู่ในระดับมาก 

 (2)  ด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่า โครงการสะพาน
ข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และข้อท่ีประชาชนเลือกมากท่ีสุด คือ
เรื่องงบประมาณก่อสร้างของโครงการ จ านวน 613,471,412.73 บาท มีความคุ้มค่าอยู่ในระดับมาก 
ส่วนข้อท่ีประชาชนเลือกน้อยท่ีสุด คือ การออกแบบสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี 
มีความปลอดภัยอยู่ในระดับมาก 

 (3)  ด้านกระบวนการของโครงการ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่า โครงการสะพาน
ข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และข้อท่ีประชาชนเลือกมากท่ีสุด คือ 
ในช่วงที่มีการก่อสร้างโครงการมีการติดตั้งป้ายเตือน  ป้ายบังคับ ที่มองเห็นได้ชัดเจน และระยะ
การเตือนเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อท่ีประชาชนเลือกน้อยท่ีสุด คือ ในช่วงด าเนินการก่อสร้าง
หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ สามารถดูแลและจัดการในเรื่องขยะและเศษวัสดุจากการก่อสร้างได้
เป็นอย่างดี อยู่ในระดับมาก  

 (4)  ด้านผลผลิตของโครงการ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่า โครงการสะพานข้าม
แยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก และข้อที่ประชาชนเลือกมากที่สุด คือ 
หลังการด าเนินโครงการเสร็จส้ินภูมิทัศน์บริเวณสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี มีความสะอาด 
สวยงาม อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อท่ีประชาชนเลือกน้อยท่ีสุด คือ ประชาชนท่ีใช้เส้นทางข้ามแยกเวียงสระ 
สุราษฎร์ธานี มีความปลอดภัยมากกว่าเดิมท้ังในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน อยู่ในระดับมาก 

3)  การทดสอบสมมติฐาน  
 ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อโครงการ

สะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี พบว่า ประชาชนท่ีมีอาชีพและความถี่ในการใช้เส้นทาง
สะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ 
สุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน 

 ส่วนประชาชนที่มีประเภทยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางมากที่สุดและวัตถุประสงค์
ในการใช้เส้นทางสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี มีความคิดเห็นต่อโครงการสะพานข้ามแยก
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เวียงสระ สุราษฎร์ธานี ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงเป็นการยอมรับสมมติฐาน
การวิจัยท่ีต้ังไว้ 

จากข้อค้นพบท่ีได้จากการศึกษาในประเด็นความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อโครงการ
สะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1) ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อโครงการ
สะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ เอกสิทธิ์ กันทาเดช (2555) เรื่อง การประเมินโครงการก่อสร้างบูรณะประตูเมือง
มหาวันและปรับปรุงภูมิทัศน์ของเทศบาลเมืองล าพูน อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความคิดเห็น เห็นด้วยมาก ท้ังนี้อาจเป็น
เพราะก่อนก่อสร้างโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี มีการสอบถามถึงผลกระทบจาก
ปัญหาการจราจรติดขัด โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลและความต้องการท่ีจะแก้ปัญหาการจราจรติดขัดมา
ก่อน  

2)  ด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการ พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อโครงการสะพาน
ข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวขัดแย้งกับผลการศึกษาของ 
เอกสิทธิ์ กันทาเดช (2555) เรื่อง การประเมินโครงการก่อสร้างบูรณะประตูเมืองมหาวันและปรับปรุง
ภูมิทัศน์ของเทศบาลเมืองล าพูน อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ผลการศึกษา
ดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของ จุฑามาศ อินทไทร (2563) เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชน
ต่อโครงการสะพานเลียบชายฝั่งทะเลตามเขตพังเมืองชลบุรี และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะข้อจ ากัดของงบประมาณ
ในการก่อสร้างท่ีประชาชนบางกลุ่มมองว่ามากเกินไป และการออกแบบสะพานท่ีแปลกใหม่ส าหรับ
ประชาชนในละแวกใกล้เคียงจึงส่งผลให้เกิดความไม่เคยชิน ประชาชนขับรถผิดช่องทางของตัวเอง 
เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ายุ่งยากในช่วงแรกที่เปิดใช้บริการสะพานข้ามแยกเวียงสระ  

3)  ด้านกระบวนการของโครงการ พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อโครงการสะพาน
ข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ เอกสิทธิ์ กันทาเดช (2555) เรื่อง การประเมินโครงการก่อสร้างบูรณะประตูเมืองมหาวันและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ของเทศบาลเมืองล าพูน อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความคิดเห็น เห็นด้วยมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะกระบวนการ
ในการด าเนินโครงการก่อสร้างมีความเตรียมพร้อมในหลาย ๆ ด้าน ท้ังเรื่องของป้ายสัญญานเตือน 
ติดต้ังไฟส่องสว่างบริเวณโครงการก่อสร้าง ท้ังนี้พบว่า ส่วนใหญ่เห็นด้วยมากในช่วงท่ีมีการก่อสร้าง
โครงการมีป้ายติดต้ังเตือน อาจเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีการสัญจรไปมาและเห็นอย่างชัดเจน
ในช่วงขับขี่หรือใช้ทางบริเวณท่ีด าเนินการก่อสร้าง  
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4)  ด้านผลผลิตของโครงการ พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อโครงการสะพานข้าม
แยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
เอกสิทธิ์ กันทาเดช (2555) เรื่อง การประเมินโครงการก่อสร้างบูรณะประตูเมืองมหาวันและปรับปรุง
ภูมิทัศน์ของเทศบาลเมืองล าพูน อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้เป็น
เพราะประชาชนที่ใช้เส้นทางสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี ช่วงที่ด าเนินการเสร็จแล้ว
ในช่วงเวลากลางคืนมีความปลอดภัยใน การขับขี่สัญจร หลังการด าเนินการเสร็จส้ินภูมิทัศน์บน
สะพานสะอาดเรียบร้อยมองแล้วสวยงาม 

นอกจากนี้ยังมีข้อค้นพบท่ีได้ในประเด็นการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อ
โครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี สามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

1)  อาชีพ พบว่า ประชาชนท่ีอยู่อาศัยบริเวณโครงการและประชาชนท่ีใช้สะพาน โครงการ
สะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี ท่ีมีอาชีพต่างกัน ความคิดเห็นต่อโครงการ สะพานข้ามแยก
เวียงสระ สุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าว
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ เอกสิทธิ์ กันทาเดช (2555) เรื่อง การประเมินโครงการก่อสร้างบูรณะ
ประตูเมืองมหาวันและปรับปรุงภูมิทัศน์ของเทศบาลเมืองล าพูน อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน พบว่า 
ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประเมินโครงการก่อสร้างบูรณะประตูเมืองมหาวัน
และปรับปรุงภูมิทัศน์ของเทศบาลเมืองล าพูน อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน แตกต่างกัน ท้ังนี้ประชาชน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมากกว่านักเรียน/นักศึกษา 

2)  ประเภทของยานพาหนะท่ีใช้ พบว่า ประชาชนท่ีอยู่อาศัยบริเวณโครงการและประชาชน
ท่ีใช้สะพานโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี ท่ีมีการใช้ยานพาหนะประเภทต่างกัน 
ความคิดเห็นต่อโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัย พบว่า ประชาชนท่ีมีการใช้ยานพาหนะประเภทต่างกัน มีความคิดเห็นต่อโครงการสะพาน
ข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี ไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้ประชาชนส่วนใหญ่ท่ีท าการตอบแบบสอบถามมี
การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลส าหรับ 4 ท่ีนั่งเป็นส่วนมาก รองลงมาคือ รถกระบะและใช้รถบรรทุกน้อยท่ีสุด 

3)  ความถี่ในการใช้เส้นทางสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี พบว่าประชาชนท่ีอยู่
อาศัยบริเวณโครงการและประชาชนท่ีใช้สะพานโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี ท่ีมี
ความถี่ในการใช้เส้นทางสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อโครงการ
สะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ท้ังนี้ประชาชนท่ีอยู่
อาศัยบริเวณโครงการ และประชาชนท่ีใช้สะพานโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี 
ส่วนใหญ่ท่ีท าการตอบแบบสอบถาม มีการใช้เส้นทางสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี ทุกวัน
มากท่ีสุด เนื่องจากอาชีพท่ีใช้บริการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ ธานี ได้แก่ ข้าราชการ/
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เวียงสระ สุราษฎร์ธานี ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงเป็นการยอมรับสมมติฐาน
การวิจัยท่ีต้ังไว้ 

จากข้อค้นพบท่ีได้จากการศึกษาในประเด็นความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อโครงการ
สะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1) ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อโครงการ
สะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ เอกสิทธิ์ กันทาเดช (2555) เรื่อง การประเมินโครงการก่อสร้างบูรณะประตูเมือง
มหาวันและปรับปรุงภูมิทัศน์ของเทศบาลเมืองล าพูน อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความคิดเห็น เห็นด้วยมาก ท้ังนี้อาจเป็น
เพราะก่อนก่อสร้างโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี มีการสอบถามถึงผลกระทบจาก
ปัญหาการจราจรติดขัด โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลและความต้องการท่ีจะแก้ปัญหาการจราจรติดขัดมา
ก่อน  

2)  ด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการ พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อโครงการสะพาน
ข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวขัดแย้งกับผลการศึกษาของ 
เอกสิทธิ์ กันทาเดช (2555) เรื่อง การประเมินโครงการก่อสร้างบูรณะประตูเมืองมหาวันและปรับปรุง
ภูมิทัศน์ของเทศบาลเมืองล าพูน อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ผลการศึกษา
ดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของ จุฑามาศ อินทไทร (2563) เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชน
ต่อโครงการสะพานเลียบชายฝั่งทะเลตามเขตพังเมืองชลบุรี และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะข้อจ ากัดของงบประมาณ
ในการก่อสร้างท่ีประชาชนบางกลุ่มมองว่ามากเกินไป และการออกแบบสะพานท่ีแปลกใหม่ส าหรับ
ประชาชนในละแวกใกล้เคียงจึงส่งผลให้เกิดความไม่เคยชิน ประชาชนขับรถผิดช่องทางของตัวเอง 
เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ายุ่งยากในช่วงแรกที่เปิดใช้บริการสะพานข้ามแยกเวียงสระ  

3)  ด้านกระบวนการของโครงการ พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อโครงการสะพาน
ข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ เอกสิทธิ์ กันทาเดช (2555) เรื่อง การประเมินโครงการก่อสร้างบูรณะประตูเมืองมหาวันและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ของเทศบาลเมืองล าพูน อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความคิดเห็น เห็นด้วยมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะกระบวนการ
ในการด าเนินโครงการก่อสร้างมีความเตรียมพร้อมในหลาย ๆ ด้าน ท้ังเรื่องของป้ายสัญญานเตือน 
ติดต้ังไฟส่องสว่างบริเวณโครงการก่อสร้าง ท้ังนี้พบว่า ส่วนใหญ่เห็นด้วยมากในช่วงท่ีมีการก่อสร้าง
โครงการมีป้ายติดต้ังเตือน อาจเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีการสัญจรไปมาและเห็นอย่างชัดเจน
ในช่วงขับขี่หรือใช้ทางบริเวณท่ีด าเนินการก่อสร้าง  
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4)  ด้านผลผลิตของโครงการ พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อโครงการสะพานข้าม
แยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
เอกสิทธิ์ กันทาเดช (2555) เรื่อง การประเมินโครงการก่อสร้างบูรณะประตูเมืองมหาวันและปรับปรุง
ภูมิทัศน์ของเทศบาลเมืองล าพูน อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้เป็น
เพราะประชาชนที่ใช้เส้นทางสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี ช่วงที่ด าเนินการเสร็จแล้ว
ในช่วงเวลากลางคืนมีความปลอดภัยใน การขับขี่สัญจร หลังการด าเนินการเสร็จส้ินภูมิทัศน์บน
สะพานสะอาดเรียบร้อยมองแล้วสวยงาม 

นอกจากนี้ยังมีข้อค้นพบท่ีได้ในประเด็นการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อ
โครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี สามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

1)  อาชีพ พบว่า ประชาชนท่ีอยู่อาศัยบริเวณโครงการและประชาชนท่ีใช้สะพาน โครงการ
สะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี ท่ีมีอาชีพต่างกัน ความคิดเห็นต่อโครงการ สะพานข้ามแยก
เวียงสระ สุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าว
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ เอกสิทธิ์ กันทาเดช (2555) เรื่อง การประเมินโครงการก่อสร้างบูรณะ
ประตูเมืองมหาวันและปรับปรุงภูมิทัศน์ของเทศบาลเมืองล าพูน อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน พบว่า 
ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประเมินโครงการก่อสร้างบูรณะประตูเมืองมหาวัน
และปรับปรุงภูมิทัศน์ของเทศบาลเมืองล าพูน อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน แตกต่างกัน ท้ังนี้ประชาชน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมากกว่านักเรียน/นักศึกษา 

2)  ประเภทของยานพาหนะท่ีใช้ พบว่า ประชาชนท่ีอยู่อาศัยบริเวณโครงการและประชาชน
ท่ีใช้สะพานโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี ท่ีมีการใช้ยานพาหนะประเภทต่างกัน 
ความคิดเห็นต่อโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัย พบว่า ประชาชนท่ีมีการใช้ยานพาหนะประเภทต่างกัน มีความคิดเห็นต่อโครงการสะพาน
ข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี ไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้ประชาชนส่วนใหญ่ท่ีท าการตอบแบบสอบถามมี
การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลส าหรับ 4 ท่ีนั่งเป็นส่วนมาก รองลงมาคือ รถกระบะและใช้รถบรรทุกน้อยท่ีสุด 

3)  ความถ่ีในการใช้เส้นทางสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี พบว่าประชาชนท่ีอยู่
อาศัยบริเวณโครงการและประชาชนท่ีใช้สะพานโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี ท่ีมี
ความถ่ีในการใช้เส้นทางสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อโครงการ
สะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ท้ังนี้ประชาชนท่ีอยู่
อาศัยบริเวณโครงการ และประชาชนท่ีใช้สะพานโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี 
ส่วนใหญ่ท่ีท าการตอบแบบสอบถาม มีการใช้เส้นทางสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี ทุกวัน
มากท่ีสุด เนื่องจากอาชีพท่ีใช้บริการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ ธานี ได้แก่ ข้าราชการ/
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พนักงานรัฐวิสาหกิจ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้บริการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี ในทุก ๆ 
วันเพื่อไปท างาน 

4)  วัตถุประสงค์การใช้เส้นทางสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี พบว่า ประชาชนท่ีอยู่
อาศัยบริเวณโครงการและประชาชนท่ีใช้สะพานโครงการสะพานเลียบข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี 
ท่ีมีวัตถุประสงค์การใช้เส้นทางสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
โครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยอยู่ ใน
ระดับมาก อาจเนื่องมาจากการใช้เส้นทางข้ามแยกเวียงสระโดยส่วนใหญ่เป็นแค่ทางผ่านเพื่อไปสู่
จุดหมายอื่น ถนนแยกเวียงสระไม่ใช่จุดมุ่งหมายหลักของประชาชน 
 

ข้อเสนอแนะ 
  

จากผลการวิจัยเรื่อง การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้บริการโครงการสะพานข้าม
แยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี ในภาพรวมพบว่าความคิดเห็นต่อโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ 
สุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการเป็นอันดับแรก อยู่ในระดับ
มาก รองลงมาคือ ด้านผลผลิตของโครงการ ด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการ และอันดับสุดท้ายคือ ด้าน
กระบวนการของโครงการ และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชาชนท่ีมีอาชีพ ประเภท
ยานพาหนะท่ีใช้มากท่ีสุด ความถี่ และวัตถุประสงค์ในการใช้เส้นทางข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี 
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 จากข้อค้นพบดังกล่าวผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
จากผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ 

สุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมากแต่ยังไม่ถึงระดับมากท่ีสุด ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะเชิงนโยบายแก่โครงการ
สะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาการด าเนินการโครงการสะพานข้าม
แยกในพื้นท่ีอื่น ๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียง  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข
ในระยะยาว ดังนี้ 

1) หน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบควรดูแลสอบถามความต้องการของประชาชนเพิ่มมากขึ้น
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น  

2)  หน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบควรมีการติดตามและประเมินผลการก่อสร้าง อย่างต่อเนื่อง
มากยิ่งขึ้นและควบคุมให้มีการเสร็จตามแผนท่ีวางไว้ 
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ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ  
จากการศึกษาท าให้ทราบถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ 

สุราษฎร์ธานี ในการวิเคราะห์จากคะแนนในแบบสอบถามท่ี ประชาชนได้ให้ความเห็นท าให้ทราบว่า
ด้านใดท่ียังเป็นส่ิงท่ีควรปรับปรุง โดยผู้วิจัยน ามาใช้เป็นข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการในแต่ละด้าน ดังนี้ 

1)  ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ หน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบควรมีการส ารวจในเรื่อง
ของผู้ประกอบการอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัวมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะบริเวณท่ีจะด าเนินการก่อสร้างเพื่อ
รับรู้และทราบถึงผลกระทบท่ีผู้ประกอบการได้รับเพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบน้อยท่ีสุดและ 
เมื่อโครงการด าเนินการเสร็จแล้วผู้ประกอบการจะได้รับผลประโยชน์หรือข้อดีอย่างไรบ้างควร เข้าถึง
และช้ีแจ้งมากกว่านี้ 

2)  ด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการ หน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบควรสร้างความน่าเช่ือถือในเรื่อง
ของงบประมาณในการก่อสร้างมีการช้ีแจ้งรายละเอียดท่ีชัดเจนและสามารถตรวจสอบและให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้เพื่อความโปร่งใสและเพื่อให้ทราบถึงงบประมาณแต่ละส่วนท่ีต้องใช้จ่าย
อย่างมีท่ีมาท่ีไป  

3)  ด้านกระบวนการของโครงการ ในระหว่างด าเนินการก่อสร้าง หน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบ
ควรมีการติดต้ังไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นเพื่อให้ส่องสว่างเห็นชัดเจน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วงการก่อสร้าง  

4)  ด้านผลผลิตของโครงการ หลังจากด าเนินการก่อสร้างเสร็จส้ินแล้ว หน่วยงานท่ีดูแล
รับผิดชอบควรมีการเก็บข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ว่าสามารถแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดได้จริง
หรือไม่ สามารถแบ่งเบาการจราจรจากถนนสายเอเชีย ได้จริงตามท่ีวางแผนตามวัตถุประสงค์แต่แรก
หรือไม่ เพื่อน ามาปรับปรุงการด าเนินการท่ีจะด าเนินการก่อสร้างในพื้นท่ีอื่น ๆ ของจังหวัดต่อไป 

ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ  
จากประเด็นท่ียังเป็นจุดอ่อนหรือเป็นประเด็นท่ีในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ยังไม่ได้มีค าตอบ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะเชิงวิชาการ ดังนี้ 
1)  ควรมีการศึกษาความต้องการของประชาชนท่ีมีต่อโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ 

สุราษฎร์ธานี ในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ทราบความต้องการในการใช้สะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี 
อันจะน าไปสู่การพัฒนาท่ีเหมาะสมในส่วนท่ีจะด าเนินการในพื้นท่ีอื่น ๆ ของจังหวัดต่อไป  

2)  ควรศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบจากโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี 
เนื่องจากเป็นการสร้างสะพานในพื้นท่ีมีบ้านเรือนของประชาชนและกิจการของประชาชน อาจส่งผล
กระทบต่อความเป็นอยู่ท้ังทางด้านมลภาวะฝุ่นและเสียง ควรมีการศึกษาท่ีลึกและหาวิธีแก้ไขปัญหา
ท่ีเหมาะสม 

3)  ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบในด้านบวกจากการสร้างสะพาน และ
ติดตามการใช้งานสะพานหลังใช้งานสะพานครบ 1 ปี ว่ามีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางใด 
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พนักงานรัฐวิสาหกิจ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้บริการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี ในทุก ๆ 
วันเพื่อไปท างาน 

4)  วัตถุประสงค์การใช้เส้นทางสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี พบว่า ประชาชนท่ีอยู่
อาศัยบริเวณโครงการและประชาชนท่ีใช้สะพานโครงการสะพานเลียบข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี 
ท่ีมีวัตถุประสงค์การใช้เส้นทางสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
โครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยอยู่ ใน
ระดับมาก อาจเนื่องมาจากการใช้เส้นทางข้ามแยกเวียงสระโดยส่วนใหญ่เป็นแค่ทางผ่านเพื่อไปสู่
จุดหมายอื่น ถนนแยกเวียงสระไม่ใช่จุดมุ่งหมายหลักของประชาชน 
 

ข้อเสนอแนะ 
  

จากผลการวิจัยเรื่อง การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้บริการโครงการสะพานข้าม
แยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี ในภาพรวมพบว่าความคิดเห็นต่อโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ 
สุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการเป็นอันดับแรก อยู่ในระดับ
มาก รองลงมาคือ ด้านผลผลิตของโครงการ ด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการ และอันดับสุดท้ายคือ ด้าน
กระบวนการของโครงการ และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชาชนท่ีมีอาชีพ ประเภท
ยานพาหนะท่ีใช้มากท่ีสุด ความถี่ และวัตถุประสงค์ในการใช้เส้นทางข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี 
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 จากข้อค้นพบดังกล่าวผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
จากผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ 

สุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมากแต่ยังไม่ถึงระดับมากท่ีสุด ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะเชิงนโยบายแก่โครงการ
สะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาการด าเนินการโครงการสะพานข้าม
แยกในพื้นท่ีอื่น ๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียง  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข
ในระยะยาว ดังนี้ 

1) หน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบควรดูแลสอบถามความต้องการของประชาชนเพิ่มมากขึ้น
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น  

2)  หน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบควรมีการติดตามและประเมินผลการก่อสร้าง อย่างต่อเนื่อง
มากยิ่งขึ้นและควบคุมให้มีการเสร็จตามแผนท่ีวางไว้ 
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ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ  
จากการศึกษาท าให้ทราบถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ 

สุราษฎร์ธานี ในการวิเคราะห์จากคะแนนในแบบสอบถามท่ี ประชาชนได้ให้ความเห็นท าให้ทราบว่า
ด้านใดท่ียังเป็นส่ิงท่ีควรปรับปรุง โดยผู้วิจัยน ามาใช้เป็นข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการในแต่ละด้าน ดังนี้ 

1)  ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ หน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบควรมีการส ารวจในเรื่อง
ของผู้ประกอบการอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัวมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะบริเวณท่ีจะด าเนินการก่อสร้างเพื่อ
รับรู้และทราบถึงผลกระทบท่ีผู้ประกอบการได้รับเพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบน้อยท่ีสุดและ 
เมื่อโครงการด าเนินการเสร็จแล้วผู้ประกอบการจะได้รับผลประโยชน์หรือข้อดีอย่างไรบ้างควร เข้าถึง
และช้ีแจ้งมากกว่านี้ 

2)  ด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการ หน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบควรสร้างความน่าเช่ือถือในเรื่อง
ของงบประมาณในการก่อสร้างมีการช้ีแจ้งรายละเอียดท่ีชัดเจนและสามารถตรวจสอบและให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้เพื่อความโปร่งใสและเพื่อให้ทราบถึงงบประมาณแต่ละส่วนท่ีต้องใช้จ่าย
อย่างมีท่ีมาท่ีไป  

3)  ด้านกระบวนการของโครงการ ในระหว่างด าเนินการก่อสร้าง หน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบ
ควรมีการติดต้ังไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นเพื่อให้ส่องสว่างเห็นชัดเจน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วงการก่อสร้าง  

4)  ด้านผลผลิตของโครงการ หลังจากด าเนินการก่อสร้างเสร็จส้ินแล้ว หน่วยงานท่ีดูแล
รับผิดชอบควรมีการเก็บข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ว่าสามารถแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดได้จริง
หรือไม่ สามารถแบ่งเบาการจราจรจากถนนสายเอเชีย ได้จริงตามท่ีวางแผนตามวัตถุประสงค์แต่แรก
หรือไม่ เพื่อน ามาปรับปรุงการด าเนินการท่ีจะด าเนินการก่อสร้างในพื้นท่ีอื่น ๆ ของจังหวัดต่อไป 

ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ  
จากประเด็นท่ียังเป็นจุดอ่อนหรือเป็นประเด็นท่ีในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ยังไม่ได้มีค าตอบ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะเชิงวิชาการ ดังนี้ 
1)  ควรมีการศึกษาความต้องการของประชาชนท่ีมีต่อโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ 

สุราษฎร์ธานี ในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ทราบความต้องการในการใช้สะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี 
อันจะน าไปสู่การพัฒนาท่ีเหมาะสมในส่วนท่ีจะด าเนินการในพื้นท่ีอื่น ๆ ของจังหวัดต่อไป  

2)  ควรศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบจากโครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ สุราษฎร์ธานี  
เนื่องจากเป็นการสร้างสะพานในพื้นท่ีมีบ้านเรือนของประชาชนและกิจการของประชาชน อาจส่งผล
กระทบต่อความเป็นอยู่ท้ังทางด้านมลภาวะฝุ่นและเสียง ควรมีการศึกษาท่ีลึกและหาวิธีแก้ไขปัญหา
ท่ีเหมาะสม 

3)  ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบในด้านบวกจากการสร้างสะพาน และ
ติดตามการใช้งานสะพานหลังใช้งานสะพานครบ 1 ปี ว่ามีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางใด 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การศึกษาเรื่อง การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้บริการโครงการสะพานข้ามแยก
เวียงสระ สุราษฎร์ธานี ผู้เขียนขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ ปรียากร อาจารย์ท่ีปรึกษา 
ท่ีคอยให้ค าแนะน า สละเวลาในการให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ ตลอดจนช่วยเหลือ
แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ท่ีพบในงานวิจัยด้วยความเอาใจใส่ และสนับสนุนมาโดยตลอด จนกระท่ัง
งานวิจัยเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  

ขอขอบพระคุณ นายอิทธิวัตร์ กฤษณะวนิช ผู้อ านวยการส านักก่อสร้างสะพาน ผู้ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกเวียงสระ และให้ค าแนะน าช้ีแนวทางในการด าเนินการวิจัย
ในครั้งนี้ส่งผลให้การศึกษาส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ขอขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ น้องสาว ท่ีคอยให้ก าลังใจ ผลักดัน และให้ความช่วยเหลือมา
โดยตลอด ผู้เขียนรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของทุกท่านและขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ท่ีนี้ 

ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถาม ตลอดจนผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกท่านท่ีสละเวลาในการให้ข้อมูล
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาครั้งนี้  

คุณประโยชน์อันจะพึงมีพึงเกิดขึ้นจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้เขียนขอมอบให้แก่คณาจารย์ 
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนกังานมหาวิทยาลยัต่อองค์การ 

กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยในก ากบัของรัฐระดับภาคใตต้อนบน  
 

องค์อร รัตนพันธ์ * 
 

บทคัดย่อ 
 

จากการศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความพึงพอใจและระดับความผูกพัน
ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การ กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐระดับภาคใต้ตอนบน 
2) ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การ กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐระดับภาคใต้ตอนบน และ 3) เสนอแนวทางการพัฒนาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการคงอยู่
ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การ กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐระดับภาคใต้ตอนบน 
การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเครื่องมีท่ีใช้ในการจัดเก็บ
ข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) การวิเคราะห์ข้อมูลจากค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เป็นต้น โดยกลุ่มตัวอย่างมีจ านวนทั้งหมด 306 คน ซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่มีระยะเวลา
การปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันท่ีเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผลการศึกษาพบว่า การคงอยู่ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การ ตามปัจจัยด้านประชากร 
จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา ต าแหน่งในการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และรายได้
เฉล่ียต่อเดือน มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การ  ในส่วนของปัจจัยด้าน
ความผูกพันต่อองค์การ ด้านความพึงพอใจต่อองค์การ และด้านวัฒนธรรมต่อองค์การใช้เป็นตัวท านาย
การคงอยู่ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การ ได้ร้อยละ 50 (𝑅𝑅2) ในระดับท่ีแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 โดยปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการคงอยู่มากท่ีสุด คือ ด้านวัฒนธรรมขององค์การ 
รองลงมาคือ ด้านความพึงพอใจต่อองค์การ และสุดท้ายคือ ด้านความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งท้ัง 3 ปัจจัย
ท่ีได้กล่าวไปข้างต้นนั้น ถือเป็นตัวแปรท่ีมีความส าคัญ โดยส่งผลต่ออิทธิพลการคงอยู่ของพนักงาน
มหาวิทยาลัยต่อองค์การกรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐระดับภาคใต้ตอนบน เรียงตามล าดับ 

 
ค าส าคัญ: การคงอยู่ในการปฏิบัติงาน, ความผูกพันต่อองค์การ, พนักงานมหาวิทยาลัย 

                                                             
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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บทน า 
 

ทรัพยากรมนุษย์หรือบุคลากรที่มีคุณภาพถือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญและสามารถสร้าง
ความได้เปรียบแก่องค์การ ซึ่งถือได้ว่ามีความส าคัญต่อองค์การเป็นอย่างมาก เพราะเป็นทรัพยากรท่ี
มีความสามารถในการสร้างผลก าไร และเพิ่มมูลค่า เพื่อสร้างสรรค์ความมั่งค่ังให้กับองค์การ องค์การ
ทุกแห่งจึงพยายามเป็นอย่างยิ่งในการท่ีจะคัดเลือกและบรรจุบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม โดยดึง
ศักยภาพของบุคลากรเหล่านั้นออกมา เพื่อน ามาใช้ในการปฏิบัติงานภายในองค์การอย่างเต็ม
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จากการศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความพึงพอใจและระดับความผูกพัน
ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การ กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐระดับภาคใต้ตอนบน 
2) ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การ กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐระดับภาคใต้ตอนบน และ 3) เสนอแนวทางการพัฒนาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการคงอยู่
ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การ กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐระดับภาคใต้ตอนบน 
การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเครื่องมีท่ีใช้ในการจัดเก็บ
ข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) การวิเคราะห์ข้อมูลจากค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เป็นต้น โดยกลุ่มตัวอย่างมีจ านวนทั้งหมด 306 คน ซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่มีระยะเวลา
การปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันท่ีเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผลการศึกษาพบว่า การคงอยู่ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การ ตามปัจจัยด้านประชากร 
จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา ต าแหน่งในการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และรายได้
เฉล่ียต่อเดือน มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การ  ในส่วนของปัจจัยด้าน
ความผูกพันต่อองค์การ ด้านความพึงพอใจต่อองค์การ และด้านวัฒนธรรมต่อองค์การใช้เป็นตัวท านาย
การคงอยู่ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การ ได้ร้อยละ 50 (𝑅𝑅2) ในระดับท่ีแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 โดยปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการคงอยู่มากท่ีสุด คือ ด้านวัฒนธรรมขององค์การ 
รองลงมาคือ ด้านความพึงพอใจต่อองค์การ และสุดท้ายคือ ด้านความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งท้ัง 3 ปัจจัย
ท่ีได้กล่าวไปข้างต้นนั้น ถือเป็นตัวแปรท่ีมีความส าคัญ โดยส่งผลต่ออิทธิพลการคงอยู่ของพนักงาน
มหาวิทยาลัยต่อองค์การกรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐระดับภาคใต้ตอนบน เรียงตามล าดับ 
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บทน า 
 

ทรัพยากรมนุษย์หรือบุคลากรที่มีคุณภาพถือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญและสามารถสร้าง
ความได้เปรียบแก่องค์การ ซึ่งถือได้ว่ามีความส าคัญต่อองค์การเป็นอย่างมาก เพราะเป็นทรัพยากรท่ี
มีความสามารถในการสร้างผลก าไร และเพิ่มมูลค่า เพื่อสร้างสรรค์ความมั่งค่ังให้กับองค์การ องค์การ
ทุกแห่งจึงพยายามเป็นอย่างยิ่งในการท่ีจะคัดเลือกและบรรจุบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม โดยดึง
ศักยภาพของบุคลากรเหล่านั้นออกมา เพื่อน ามาใช้ในการปฏิบัติงานภายในองค์การอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ โดยมนุษย์เป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถมีความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาส่ิงใหม่ ๆ 
อันจะเป็นตัวผลักดันท่ีส าคัญ ท่ีจะท าให้องค์การไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ โดยองค์การจึงจ าเป็นต้องมีการ
บริหารและการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการ
ผลตอบแทนขององค์การต่อบุคลากร ยังเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีองค์การได้ลงทุนไว้ เพราะต้องใช้ท้ังทุน
ทรัพย์และเวลาเป็นจ านวนมากในการสรรหา คัดเลือก และพัฒนา เพื่อให้ได้พนักงานท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ มีสมรรถนะในการท างานสูง เป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ มีความผูกพันต่อองค์การจึงจะ
ท าให้ผลการด าเนินงานขององค์การมีประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จ ตามเป้าหมายองค์การจะต้อง
ค้นหา วิธีการ และคัดเลือกพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อค้นหาคนดีมีความรู้ ความสามารถ
ตรงกับงานเข้ามาร่วมงานด้วย และเมื่อได้พนักงานท่ีมีความรู้ ความสามารถเข้ามาท างานแล้ว ท าอย่างไร
องค์การจึงจะพัฒนาพนักงานให้มีคุณภาพได้ เพราะการพัฒนา คือ การน าพาองค์การก้าวไปข้างหน้า 
หากขาดการพัฒนาก็หมายถึงหยุดการเติบโตของพนักงาน หรือบุคลากร และไม่สามารถน าพา
องค์การให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในโลกแห่งการเปล่ียนแปลงได้ 

ปัจจุบันการคงอยู่ของพนักงานท่ีมีคุณภาพ ถือเป็นประเด็นทางการบริหารท่ีท้าทาย 
ความสามารถของผู้บริหารแต่ละองค์การต้องให้ความสนใจ เนื่องจากบุคลากรเป็นปัจจัยส าคัญ และ
การใช้คนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถให้กับบุคลากร เพื่อให้เกิดการทุ่มเท
ในการท างานให้กับองค์การ และธ ารงรักษาบุคลากรไว้ให้ได้นานท่ีสุด และลดอัตราการลาออกหรือ
โอนย้าย (ผจญ เฉลิมสาร, 2560) โดยการยกระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรภายใน
องค์การให้สูงขึ้น และบุคลากรมีการคงอยู่ในองค์การสูง จึงเป็นผลดีต่อองค์การ (จ าเริญ วีระธรรมานนท์, 
2545, น. 35) การหาวิธีที่สามารถท าให้บุคลากรที่มีคุณภาพอยู่ในองค์การเป็นเวลานาน จะท าให้
การบริหารในองค์การประสบความส าเร็จ และสามารถด าเนินงานได้ต่อไป โดยการคงอยู่ในองค์การ 
เป็นความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การโดยการปฏิบัติงานด้วยความพึงพอใจ และปฏิบัติงานอยู่กับองค์การ
นั้นเป็นเวลานาน (Turner, 1972 อ้างถึง ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2539) นโยบายของมหาวิทยาลัย
ท่ีมุ่งเน้นให้บุคลากรในองค์การ มีภาระงานท่ีต้องรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติ การท างานวิจัยควบคู่

 

 

 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนกังานมหาวิทยาลยัต่อองค์การ 

กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยในก ากบัของรัฐระดับภาคใตต้อนบน  
 

องค์อร รัตนพันธ์ * 
 

บทคัดย่อ 
 

จากการศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความพึงพอใจและระดับความผูกพัน
ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การ กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐระดับภาคใต้ตอนบน 
2) ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การ กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐระดับภาคใต้ตอนบน และ 3) เสนอแนวทางการพัฒนาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการคงอยู่
ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การ กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐระดับภาคใต้ตอนบน 
การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเครื่องมีท่ีใช้ในการจัดเก็บ
ข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) การวิเคราะห์ข้อมูลจากค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เป็นต้น โดยกลุ่มตัวอย่างมีจ านวนทั้งหมด 306 คน ซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่มีระยะเวลา
การปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันท่ีเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผลการศึกษาพบว่า การคงอยู่ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การ ตามปัจจัยด้านประชากร 
จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา ต าแหน่งในการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และรายได้
เฉล่ียต่อเดือน มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การ  ในส่วนของปัจจัยด้าน
ความผูกพันต่อองค์การ ด้านความพึงพอใจต่อองค์การ และด้านวัฒนธรรมต่อองค์การใช้เป็นตัวท านาย
การคงอยู่ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การ ได้ร้อยละ 50 (𝑅𝑅2) ในระดับท่ีแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 โดยปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการคงอยู่มากท่ีสุด คือ ด้านวัฒนธรรมขององค์การ 
รองลงมาคือ ด้านความพึงพอใจต่อองค์การ และสุดท้ายคือ ด้านความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งท้ัง 3 ปัจจัย
ท่ีได้กล่าวไปข้างต้นนั้น ถือเป็นตัวแปรท่ีมีความส าคัญ โดยส่งผลต่ออิทธิพลการคงอยู่ของพนักงาน
มหาวิทยาลัยต่อองค์การกรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐระดับภาคใต้ตอนบน เรียงตามล าดับ 

 
ค าส าคัญ: การคงอยู่ในการปฏิบัติงาน, ความผูกพันต่อองค์การ, พนักงานมหาวิทยาลัย 

                                                             
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ไปกับการจัดการเรียนการสอนในสายวิชาการ และในส่วนของสายสนับสนุนก็จะมีนโยบายท่ีเพิ่มข้ึน 
โดยให้บุคลากรสายสนับสนุนจัดท าผลงานวิชาการ เพื่อน าไปสู่การขอต าแหน่งหรือความก้าวหน้า
ต่อไป เช่นเดียวกับ สายวิชาการ โดยนโยบายท้ังหมดท่ีเกิดขึ้น เพื่อยกระดับความสามารถของบุคลากร
และผลส าเร็จของมหาวิทยาลัย ท่ีส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมากขึ้น 
โดยให้ปัจจัยด้านความส าเร็จของงาน เป็นตัวชี้วัดความสามารถของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยการ
ท างานของบุคคลากรจึงมีความคาดหวังท่ีเพิ่มมากขึ้น พร้อมมาด้วยแรงกดดันท่ีบุคคลากรจ าเป็น
จะต้องแบกรับ ซึ่งท้ังหมดอาจเป็นส่วนส าคัญ ท่ีท าให้อัตราการลาออกของบุคคลากรภายในองค์การมี
เพิ่มมากขึ้น 

ผู้วิจัยในฐานะท่ีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในองค์การ จึงสนใจท่ีจะศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การ กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ
ระดับภาคใต้ตอนบน ท้ังนี้เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละบุคคลได้ใช้ชีวิตการท างาน มีความรู้สึก
เก่ียวข้องเชิงบวกและอยู่กับส่ิงท่ีตนเองพอใจ จึงท าให้รู้สึกว่างานมีคุณค่า และเต็มใจท่ีจะอุทิศตน
เสียสละให้กับการท างาน ซึ่งส่งผลให้การท างานดีตามไปด้วย ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีแต่ละองค์การ
จะต้องศึกษา หรือแสวงหาแนวทางการพัฒนาองค์การให้เกิดความสอดคล้องต้องกันกับความพึงพอใจ 
ความผูกพันระหว่างพนักงานมหาวิทยาลัยและวัฒนธรรมต่อองค์การ เพื่อให้เกิดการคงอยู่ของ
พนักงานมหาวิทยาลัย และต่อองค์การให้ยาวนาน และเกิดการท างานท่ีบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ ด้วย
กระบวนการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ท่ีจะช่วยลดอัตราการลาออกของมหาวิทยาลัยในก ากับของ
รัฐระดับภาคใต้ตอนบน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายของ
องค์การ ตลอดจนพัฒนาองค์การให้เกิดความก้าวหน้าต่อไป  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 
1)  เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจ และระดับความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อ

องค์การ กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐระดับภาคใต้ตอนบน  
2) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่ออง ค์การ 

กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐระดับภาคใต้ตอนบน  
3)   เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อ

องค์การ กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐระดับภาคใต้ตอนบน  
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ทบทวนวรรณกรรม 
 

การศึกษาค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการคง
อยู่ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การ กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐระดับภาคใต้
ตอนบน” ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนเอกสาร และงานวิจัยต่าง ๆ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการศึกษาครั้งนี้ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความผูกพันต่อองค์การ 
Allen & Meyer (1990, pp. 1-18) แบ่งลักษณะความผูกพันต่อองค์การออกเป็น 3 ด้าน 

ดังนี้ 
1)  แนวคิดด้านจิตใจ หรือ ด้านทัศนคติ (Affective Commitment) หมายถึง ความผูกพัน

ท่ีเกิดขึ้นกับองค์การ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การ เป็นความผูกพันท่ีพนักงานพึงมีต่อลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติ มีความท้าทาย และมีความน่าสนใจ โดยองค์การจะให้อิสระ ในด้านความคิด การตัดสินใจใน
การท างาน ซึ่งแนวคิดนี้จะมองว่าความผูกพันต่อองค์การเป็นความรู้สึกของบุคคลรู้สึกว่าตนเป็นส่วน
หนึ่งขององค์การ และได้ให้ความหมายของความผูกพันต่อองค์การไว้ว่า 

 (1) ความเช่ือมั่น การยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ  
 (2) ความเต็มใจท่ีจะใช้ความพยายามอย่างเต็มท่ี ท่ีในการท างานเพื่อองค์การ 
 (3) ความปรารถนาท่ีจะรักษาสมาชิก และภาพลักษณ์ขององค์การ 
2)  แนวคิดด้านการคงอยู่ หรือด้านพฤติกรรม (Continuance Commitment) แนวความคิด

นี้จะมองความผูกพันในรูปแบบของความสม่ าเสมอของพฤติกรรม เมื่อบุคคลมีความผูกพันต่อองค์การ
ก็จะมีการแสดงรูปแบบพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง การท างานอย่างต่อเนื่อง เกิดจากการเปรียบเทียบ
ผลได้และ มีทฤษฎีท่ีเป็นแนวคิดนี้ คือ ทฤษฎีไซด์เบ็ท (Side Bet) ของเบคเคอร์ (Becker) ซึ่งสรุปได้
ว่า ความผูกพันต่อองค์การนั้นมาจากการคน และยังเปรียบเทียบได้กว่า ถ้าหากพนักงานคนนั้นได้
ลาออกจากหน่วยงาน หรือ องค์การไป พนักงานคนนั้นจะต้องสูญเสียอะไรไปบ้าง  

3)  แนวความคิดทางด้านความถูกต้อง หรือด้านบรรทัดฐานทางสังคม  (Normative 
Commitment) หมายถึง ความจงรักภักดี การเสียสละตนให้กับองค์การด้วยการท างานท่ีเต็มท่ี เต็ม
ความสามารถ ซึ่งเป็นผลมาจากบรรทัดฐานขององค์การและสังคม บุคลากรจะรู้สึกได้ว่า เม่ือเข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งขององค์การแล้วเขาจะเกิดความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งอาจจะได้รับอิทธิพลมากจาก
ประสบการณ์ท างานของแต่ละบุคคล  
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ไปกับการจัดการเรียนการสอนในสายวิชาการ และในส่วนของสายสนับสนุนก็จะมีนโยบายท่ีเพิ่มข้ึน 
โดยให้บุคลากรสายสนับสนุนจัดท าผลงานวิชาการ เพื่อน าไปสู่การขอต าแหน่งหรือความก้าวหน้า
ต่อไป เช่นเดียวกับ สายวิชาการ โดยนโยบายท้ังหมดท่ีเกิดขึ้น เพื่อยกระดับความสามารถของบุคลากร
และผลส าเร็จของมหาวิทยาลัย ท่ีส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมากขึ้น 
โดยให้ปัจจัยด้านความส าเร็จของงาน เป็นตัวชี้วัดความสามารถของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยการ
ท างานของบุคคลากรจึงมีความคาดหวังท่ีเพิ่มมากขึ้น พร้อมมาด้วยแรงกดดันท่ีบุคคลากรจ าเป็น
จะต้องแบกรับ ซึ่งท้ังหมดอาจเป็นส่วนส าคัญ ท่ีท าให้อัตราการลาออกของบุคคลากรภายในองค์การมี
เพิ่มมากขึ้น 

ผู้วิจัยในฐานะท่ีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในองค์การ จึงสนใจท่ีจะศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การ กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ
ระดับภาคใต้ตอนบน ท้ังนี้เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละบุคคลได้ใช้ชีวิตการท างาน มีความรู้สึก
เกี่ยวข้องเชิงบวกและอยู่กับส่ิงท่ีตนเองพอใจ จึงท าให้รู้สึกว่างานมีคุณค่า และเต็มใจท่ีจะอุทิศตน
เสียสละให้กับการท างาน ซึ่งส่งผลให้การท างานดีตามไปด้วย ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีแต่ละองค์การ
จะต้องศึกษา หรือแสวงหาแนวทางการพัฒนาองค์การให้เกิดความสอดคล้องต้องกันกับความพึงพอใจ 
ความผูกพันระหว่างพนักงานมหาวิทยาลัยและวัฒนธรรมต่อองค์การ เพื่อให้เกิดการคงอยู่ของ
พนักงานมหาวิทยาลัย และต่อองค์การให้ยาวนาน และเกิดการท างานท่ีบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ ด้วย
กระบวนการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ท่ีจะช่วยลดอัตราการลาออกของมหาวิทยาลัยในก ากับของ
รัฐระดับภาคใต้ตอนบน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายของ
องค์การ ตลอดจนพัฒนาองค์การให้เกิดความก้าวหน้าต่อไป  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 
1)  เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจ และระดับความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อ

องค์การ กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐระดับภาคใต้ตอนบน  
2) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่ออง ค์การ 

กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐระดับภาคใต้ตอนบน  
3)   เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อ

องค์การ กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐระดับภาคใต้ตอนบน  
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ทบทวนวรรณกรรม 
 

การศึกษาค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการคง
อยู่ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การ กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐระดับภาคใต้
ตอนบน” ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนเอกสาร และงานวิจัยต่าง ๆ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการศึกษาครั้งนี้ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความผูกพันต่อองค์การ 
Allen & Meyer (1990, pp. 1-18) แบ่งลักษณะความผูกพันต่อองค์การออกเป็น 3 ด้าน 

ดังนี้ 
1)  แนวคิดด้านจิตใจ หรือ ด้านทัศนคติ (Affective Commitment) หมายถึง ความผูกพัน

ท่ีเกิดขึ้นกับองค์การ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การ เป็นความผูกพันท่ีพนักงานพึงมีต่อลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติ มีความท้าทาย และมีความน่าสนใจ โดยองค์การจะให้อิสระ ในด้านความคิด การตัดสินใจใน
การท างาน ซึ่งแนวคิดนี้จะมองว่าความผูกพันต่อองค์การเป็นความรู้สึกของบุคคลรู้สึกว่าตนเป็นส่วน
หนึ่งขององค์การ และได้ให้ความหมายของความผูกพันต่อองค์การไว้ว่า 

 (1) ความเช่ือมั่น การยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ  
 (2) ความเต็มใจท่ีจะใช้ความพยายามอย่างเต็มท่ี ท่ีในการท างานเพื่อองค์การ 
 (3) ความปรารถนาท่ีจะรักษาสมาชิก และภาพลักษณ์ขององค์การ 
2)  แนวคิดด้านการคงอยู่ หรือด้านพฤติกรรม (Continuance Commitment) แนวความคิด

นี้จะมองความผูกพันในรูปแบบของความสม่ าเสมอของพฤติกรรม เมื่อบุคคลมีความผูกพันต่อองค์การ
ก็จะมีการแสดงรูปแบบพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง การท างานอย่างต่อเนื่อง เกิดจากการเปรียบเทียบ
ผลได้และ มีทฤษฎีท่ีเป็นแนวคิดนี้ คือ ทฤษฎีไซด์เบ็ท (Side Bet) ของเบคเคอร์ (Becker) ซึ่งสรุปได้
ว่า ความผูกพันต่อองค์การนั้นมาจากการคน และยังเปรียบเทียบได้กว่า ถ้าหากพนักงานคนนั้นได้
ลาออกจากหน่วยงาน หรือ องค์การไป พนักงานคนนั้นจะต้องสูญเสียอะไรไปบ้าง  

3)  แนวความคิดทางด้านความถูกต้อง หรือด้านบรรทัดฐานทางสังคม  (Normative 
Commitment) หมายถึง ความจงรักภักดี การเสียสละตนให้กับองค์การด้วยการท างานท่ีเต็มท่ี เต็ม
ความสามารถ ซึ่งเป็นผลมาจากบรรทัดฐานขององค์การและสังคม บุคลากรจะรู้สึกได้ว่า เมื่อเข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งขององค์การแล้วเขาจะเกิดความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งอาจจะได้รับอิทธิพลมากจาก
ประสบการณ์ท างานของแต่ละบุคคล  
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สรุปได้ว่า แนวคิดท้ัง 3 แนว คือ ความผูกพันต่อองค์การเป็นส่ิงซึ่งแสดงออกถึงสัมพันธภาพ
ระหว่าง บุคคลกับองค์การ ถ้าบุคลากรยิ่งมีความผูกพันต่อองค์การสูงมากเท่าไรก็จะมีแนวโน้มท่ีจะ
ลาออกที่ลดน้อยลง แต่อย่างไรก็ตามแนวคิดท้ัง 3 ต่างกันตรงท่ีว่า  

แนวคิดท่ีหนึ่งมองว่า บุคลากรท่ีท างานกับองค์การ โดยไม่ลาออกไปไหน เป็นเพราะเขามี
ความต้ังใจท่ีจะปรารถนาท่ีจะอยู่กับองค์การไปจนกว่าจะเกษียณอายุงาน 

แนวคิดท่ีสองมองว่า บุคลากรท่ีต้องอยู่กับองค์การ เพราะเขาจ าเป็นต้องอยู่ ไม่เช่นนั้นจะ
สูญเสีย ผลประโยชน์หลาย ๆ อย่าง ท่ีเขาควรได้รับจากการลงทุนไป จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องอยู่กับ
องค์การต่อไป 

และแนวคิดท่ีสามมองว่า บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การ เพราะเขาคิดว่าเขาควรจะอยู่ 
หรือเป็นส่ิงท่ีควรกระท า ท้ังนี้เพื่อความถูกต้องและความเหมาะสมทางสังคมซึ่งอาจจะได้รับอิทธิพล
มากจากประสบการณ์ท างานของแต่ละบุคคล โดยอาจจะเริ่มสถาบันครอบครัว  หรือ วัฒนธรรม
องค์การ ตลอดจนการปลูกฝังมาจากจิตใจของบุคคล 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ  
Mowday (1981) ได้อธิบายไว้ว่า ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ 

(Affective Commitment) ประกอบด้วย 4 ปัจจัย คือ  
1) คุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristic) ได้แก่ เพศ อายุ ต าแหน่งหน้าท่ีการ

งาน และความต้องการท่ีจะประสบความส าเร็จ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ 
และการศึกษามีความสัมพันธ์ทางลบกับความผูกพันต่อองค์การ 

2) คุณลักษณะโครงสร้าง (Structural Characteristic) คือ ความผูกพันมีความสัมพันธ์
ทางบวก และระดับความเป็นทางการขององค์การ การกระจายอ านาจ ระดับการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ความรู้สึกเป็นเจ้าของของพนักงานและการควบคุมขององค์การ 

3) คุณลักษณะงาน (Job Characteristic) ได้แก่ งานท่ีมีคุณค่าน าไปสู่การเพิ่มความผูกพัน
ต่อองค์การ นอกจากนี้ความชัดเจนในบทบาทงานท่ีรับผิดชอบมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อความผูกพัน 

4) ประสบการณ์การท างาน (Work Characteristic) จะเป็นแรงทางด้านสังคม ซึ่งมีอิทธิพล
ส าคัญในการเกิดความรู้สึกเกี่ยวกับองค์การ ได้แก่ ทัศนคติทางบวกต่อองค์การท่ีท าให้พนักงานรู้สึกว่า 
มีความต้องการทางสภาวะจิตใจของเขาได้รับการตอบสนอง  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพึงพอใจต่อองค์การ 
Herzberg (2532 อ้างถึงใน ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร, 2551, น. 10-12) ได้ศึกษาทฤษฎีจูง ใจ

ค้ าจุน (Motivation Maintenance Theory) หรือทฤษฎีความพึงพอใจหรือสุขอนามัย (Motivation 
Hygiene Theory) เป็นทฤษฎีท่ีช้ีให้เห็นว่า ปัจจัยส าคัญ 2 ประการ ท่ีมีความสัมพันธ์กับความพึง
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พอใจ และความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงาน ปัจจัยท้ังสอง ได้แก่ ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor) 
และปัจจัยสุขอนามัย หรือ ปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factor) ดังนี้ 

1) ปัจจัยจูงใจ (Motivation factor) เป็นปัจจัยท่ีเกี่ยวกับการท่ีปฏิบัติงานโดยตรง เป็น
ปัจจัยท่ีจูงใจให้กับบุคลากรใหม่ในหน่วยงาน เกิดความพึงพอใจและปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นเป็นปัจจัยท่ีจะน าไปสู่ความพึงพอใจในการท างานสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประการ คือ 

 (1) ความส าเร็จของงาน (Achievement)  
 (2) การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition)  
 (3) ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน (Advancement)  
 (4) ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ (Work Itself)  
 (5) ความรับผิดชอบ (Responsibility)  
2) ปัจจัยค้ าจุนหรือปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factor) เป็นปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม 

ในการท างานและเป็นปัจจัยท่ีจะสามารถป้องกัน ไม่ก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจในการท างาน สามารถ
แบ่งขอเป็น 6 ประการ คือ  

 (1) นโยบาย บริษัท และการบริหารงาน (Company Policy and Administration) 
หมายถึงการจัดการและการบริหารงานองค์กร  

 (2) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Company Policy and Administration) หมายถึง 
การติดต่อพบปะพูดคุย ระหว่างบุคคลกับหัวหน้างาน และผู้บังคับบัญชา ด้วยความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  

 (3) ความม่ันคงในการท างาน (Security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคล ท่ีมีต่อความ
มั่นคงขององค์กรองค์กร มีความยั่งยืนมั่นคง และมั่นคงในอาชีพ  

 (4) สภาพแวดล้อมในการท างาน (Working Cautions) หมายถึง สภาพแวดล้อมในการ
ท างานมีความเหมาะสมในการท างานหรือไม่ เช่น ช่ัวโมงในการท างานแต่ละวัน อุปกรณ์เครื่องมือ
เพียงพอต่อการใช้งาน แสงสว่างบริเวณการท างาน มีอากาศถ่ายเทไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อตัวบุคคล  

 (5) ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ (Salary) หมายถึง ค่าตอบแทน และส่ิงท่ีพึงได้รับจาก
การท างาน เช่น เบ้ียขยัน ชุดยูนิฟอร์ม เป็นต้น  

 (6) การควบคุมบังคับบัญชา (Supwrvisasa-Technical) หมายถึง ความสามารถของ
ผู้บังคับบัญชาในการบริหาร และด าเนินงาน หรือแสดงความยุติธรรม ในการบริหารองค์การ  

สรุปได้ว่า จากแนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจในงาน คือ ความสุข ความต้องการ หรือ
เป้าหมายท่ีต้ังใจไว้บรรลุผลหรือสมหวังนั้นเอง ส่วนใหญ่ก็ย่อมจะมีความต้องการ หรือความคาดหวัง 
ว่าจะสามารถช่วยให้ตัวเองเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น หรือได้ผลท่ีดีขึ้นนั้นเอง ซึ่งสามารถวัดได้จากระดับความ
พึงพอใจ  
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สรุปได้ว่า แนวคิดท้ัง 3 แนว คือ ความผูกพันต่อองค์การเป็นส่ิงซึ่งแสดงออกถึงสัมพันธภาพ
ระหว่าง บุคคลกับองค์การ ถ้าบุคลากรยิ่งมีความผูกพันต่อองค์การสูงมากเท่าไรก็จะมีแนวโน้มท่ีจะ
ลาออกที่ลดน้อยลง แต่อย่างไรก็ตามแนวคิดท้ัง 3 ต่างกันตรงท่ีว่า  

แนวคิดท่ีหนึ่งมองว่า บุคลากรท่ีท างานกับองค์การ โดยไม่ลาออกไปไหน เป็นเพราะเขามี
ความต้ังใจท่ีจะปรารถนาท่ีจะอยู่กับองค์การไปจนกว่าจะเกษียณอายุงาน 

แนวคิดท่ีสองมองว่า บุคลากรท่ีต้องอยู่กับองค์การ เพราะเขาจ าเป็นต้องอยู่ ไม่เช่นนั้นจะ
สูญเสีย ผลประโยชน์หลาย ๆ อย่าง ท่ีเขาควรได้รับจากการลงทุนไป จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องอยู่กับ
องค์การต่อไป 

และแนวคิดท่ีสามมองว่า บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การ เพราะเขาคิดว่าเขาควรจะอยู่ 
หรือเป็นส่ิงท่ีควรกระท า ท้ังนี้เพื่อความถูกต้องและความเหมาะสมทางสังคมซึ่งอาจจะได้รับอิทธิพล
มากจากประสบการณ์ท างานของแต่ละบุคคล โดยอาจจะเริ่มสถาบันครอบครัว  หรือ วัฒนธรรม
องค์การ ตลอดจนการปลูกฝังมาจากจิตใจของบุคคล 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ  
Mowday (1981) ได้อธิบายไว้ว่า ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ 

(Affective Commitment) ประกอบด้วย 4 ปัจจัย คือ  
1) คุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristic) ได้แก่ เพศ อายุ ต าแหน่งหน้าท่ีการ

งาน และความต้องการท่ีจะประสบความส าเร็จ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ 
และการศึกษามีความสัมพันธ์ทางลบกับความผูกพันต่อองค์การ 

2) คุณลักษณะโครงสร้าง (Structural Characteristic) คือ ความผูกพันมีความสัมพันธ์
ทางบวก และระดับความเป็นทางการขององค์การ การกระจายอ านาจ ระดับการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ความรู้สึกเป็นเจ้าของของพนักงานและการควบคุมขององค์การ 

3) คุณลักษณะงาน (Job Characteristic) ได้แก่ งานท่ีมีคุณค่าน าไปสู่การเพิ่มความผูกพัน
ต่อองค์การ นอกจากนี้ความชัดเจนในบทบาทงานท่ีรับผิดชอบมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อความผูกพัน 

4) ประสบการณ์การท างาน (Work Characteristic) จะเป็นแรงทางด้านสังคม ซึ่งมีอิทธิพล
ส าคัญในการเกิดความรู้สึกเกี่ยวกับองค์การ ได้แก่ ทัศนคติทางบวกต่อองค์การท่ีท าให้พนักงานรู้สึกว่า 
มีความต้องการทางสภาวะจิตใจของเขาได้รับการตอบสนอง  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพึงพอใจต่อองค์การ 
Herzberg (2532 อ้างถึงใน ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร, 2551, น. 10-12) ได้ศึกษาทฤษฎีจูง ใจ

ค้ าจุน (Motivation Maintenance Theory) หรือทฤษฎีความพึงพอใจหรือสุขอนามัย (Motivation 
Hygiene Theory) เป็นทฤษฎีท่ีช้ีให้เห็นว่า ปัจจัยส าคัญ 2 ประการ ท่ีมีความสัมพันธ์กับความพึง
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พอใจ และความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงาน ปัจจัยท้ังสอง ได้แก่ ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor) 
และปัจจัยสุขอนามัย หรือ ปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factor) ดังนี้ 

1) ปัจจัยจูงใจ (Motivation factor) เป็นปัจจัยท่ีเกี่ยวกับการท่ีปฏิบัติงานโดยตรง เป็น
ปัจจัยท่ีจูงใจให้กับบุคลากรใหม่ในหน่วยงาน เกิดความพึงพอใจและปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นเป็นปัจจัยท่ีจะน าไปสู่ความพึงพอใจในการท างานสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประการ คือ 

 (1) ความส าเร็จของงาน (Achievement)  
 (2) การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition)  
 (3) ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน (Advancement)  
 (4) ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ (Work Itself)  
 (5) ความรับผิดชอบ (Responsibility)  
2) ปัจจัยค้ าจุนหรือปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factor) เป็นปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม 

ในการท างานและเป็นปัจจัยท่ีจะสามารถป้องกัน ไม่ก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจในการท างาน สามารถ
แบ่งขอเป็น 6 ประการ คือ  

 (1) นโยบาย บริษัท และการบริหารงาน (Company Policy and Administration) 
หมายถึงการจัดการและการบริหารงานองค์กร  

 (2) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Company Policy and Administration) หมายถึง 
การติดต่อพบปะพูดคุย ระหว่างบุคคลกับหัวหน้างาน และผู้บังคับบัญชา ด้วยความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  

 (3) ความมั่นคงในการท างาน (Security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคล ท่ีมีต่อความ
มั่นคงขององค์กรองค์กร มีความยั่งยืนมั่นคง และมั่นคงในอาชีพ  

 (4) สภาพแวดล้อมในการท างาน (Working Cautions) หมายถึง สภาพแวดล้อมในการ
ท างานมีความเหมาะสมในการท างานหรือไม่ เช่น ช่ัวโมงในการท างานแต่ละวัน อุปกรณ์เครื่องมือ
เพียงพอต่อการใช้งาน แสงสว่างบริเวณการท างาน มีอากาศถ่ายเทไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อตัวบุคคล  

 (5) ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ (Salary) หมายถึง ค่าตอบแทน และส่ิงท่ีพึงได้รับจาก
การท างาน เช่น เบ้ียขยัน ชุดยูนิฟอร์ม เป็นต้น  

 (6) การควบคุมบังคับบัญชา (Supwrvisasa-Technical) หมายถึง ความสามารถของ
ผู้บังคับบัญชาในการบริหาร และด าเนินงาน หรือแสดงความยุติธรรม ในการบริหารองค์การ  

สรุปได้ว่า จากแนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจในงาน คือ ความสุข ความต้องการ หรือ
เป้าหมายท่ีต้ังใจไว้บรรลุผลหรือสมหวังนั้นเอง ส่วนใหญ่ก็ย่อมจะมีความต้องการ หรือความคาดหวัง 
ว่าจะสามารถช่วยให้ตัวเองเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น หรือได้ผลท่ีดีขึ้นนั้นเอง ซึ่งสามารถวัดได้จากระดับความ
พึงพอใจ  
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับด้านวัฒนธรรมองค์การ 
กรีนเบอร์ก และโรเบิร์ต (Greenber g & Robert, 2000, pp. 487-488) ได้สรุปว่าวัฒนธรรม

ในองค์การมีหน้าท่ีส าคัญต่อองค์การ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 หน้าท่ี คือ  
1)  ท าให้สมาชิกในองค์การเกิดความรู้สึกเป็นเอกลักษณ์ ขององค์การชัดมากยิ่งขึ้น 
2)  เสริมสร้างพันธะสัญญา ต่อภารกิจขององค์การ สมาชิกจะเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ

องค์การ และให้ความส าคัญกับประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
3)  ท าให้เกิดความชัดเจนและผลักดันให้เกิดมาตรฐานของพฤติกรรม วัฒนธรรมองค์กรเป็น

แนวทางท่ีจะก าหนดค าพูด และพฤติกรรมของสมาชิกในองค์การให้เหมาะกับสถานการณ์นั้น ๆ ของ
องค์การ 

สรุปได้ว่า หน้าท่ีของวัฒนธรรมองค์การ คือ การสนับสนุนให้เกิดแนวปฏิบัติท่ีสมาชิกยอมรับ 
และการจัดระเบียบในองค์การ ลดความจ าเป็นท่ีต้องตัดสินใจในกิจกรรมท่ีปฏิบัติอยู่เสมอ แก้ไข
ปัญหา และตอบสนองความต้องการพื้นฐานขององค์การ และช่วยชี้แนวทางในการประพฤติปฏิบัติตัว
ให้กับสมาชิกในองค์การ 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับการคงอยู่ของพนักงาน 
Taurition, Krarmpitz & Wood (1989, pp. 1419, อ้างถึงใน ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2553) 

กล่าวว่าทฤษฎีเกี่ยวกับการคงอยู่สามารถแบ่งออกเป็นปัจจัย 4 ด้าน คือ 
1)  ปัจจัยด้านบุคลากร เช่น โอกาสท่ีจะได้ไปท างานท่ีอื่น ๆ การมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  
2)  ปัจจัยด้านภาระงาน (Task Requirement) ได้แก่ งานท่ีได้รับผิดชอบหรือมอบหมายให้

ท าจนส าเร็จลุล่วงการมีส่วนร่วม และการติดต่อส่ือสาร  
3)  ปัจจัยด้านองค์การ (Organization Characteristic) ได้แก่ การได้รับเล่ือนต าแหน่งต่าง ๆ 

รวมไปถึงค่าตอบแทนหรือเงินเดือนท่ีได้รับ  
4)  ปัจจัยด้านผู้บริหาร (Manager characteristic) ได้แก่ แรงจูงใจในการบริหารการใช้

อ านาจหน้าท่ีในการบริหารองค์การ  
สรุปได้ว่า แนวคิดการคงอยู่ในงาน หมายถึง การแสดงออกของความพึงพอใจในการท างาน

ของพนักงาน โดยมีความมุ่งมั่น และต้ังใจท่ีจะปฏิบัติงานภายในองค์การ สามารถแบ่งออกเป็น 4 ด้าน 
คือ ด้านบุคลากร ด้านภาระงาน ด้านองค์การ และด้านผู้บริหาร 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในงาน 
นิตยา วันทยานันท์ (2556) ได้กล่าวถึง การคงอยู่ในองค์การเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการ

รักษาบุคลากร ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกเข้ามาท างานในองค์การ มีความพึงพอใจท่ีจะท างานภายใน
องค์การด้วยความเต็มใจ และอย่างมีประสิทธิภาพอยู่กับองค์การไปอย่างยาวนาน ประกอบด้วย 2 
ด้าน คือ  
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1) ด้านบุคลากร ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ 
 (1)  ปัจจัยด้านบุคคล (Personal Factors) หมายถึง ลักษณะส่วนตัวท่ีมีความเกี่ยวข้อง

กับงานท่ีปฏิบัติ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ  ระดับด้านการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน รายได้
ต่อเดือน แรงจูงใจในการท างาน ระยะเวลาในการท างาน และความสนใจในการท างาน 

 (2) ปัจจัยด้านงาน (Factors in the Job) ได้แก่ ทักษะการท างาน ลักษณะงาน ฐานะ
ทางวิชาชีพ ขนาดของหน่วยงาน ภูมิล าเนาความห่างไกลบ้านกับท่ีท างาน  

 (3)  ปัจจัยด้านองค์การ ได้แก่ ขนาดขององค์การ สถานท่ีจัดต้ังองค์การ วัฒนธรรมของ
องค์การ และการยอมรับผลงาน ความมั่นคงในงาน การได้รับความยุติธรรมในการท างาน  

 (4)  ปัจจัยด้านผู้บังคับบัญชา  ได้แก่ ความมุ่งมั่นของผู้น า และการมีส่วนร่วม การ
ตัดสินใจ แรงจูงใจในการบริหาร รูปแบบการเป็นผู้น า การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  

 
วิธีการศึกษา 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ พนักงานมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐระดับภาคใต้ตอนบน 

โดยมีด้วยกัน 3 ประเภท คือ ประเภทพนักงานสัญญาประจ า พนักงานสัญญาจ้าง และพนักงานสัญญา
อื่น ๆ (ลูกจ้างช่ัวคราว/พนักงานวิสาหกิจ)  โดยก าหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเป็นหน่วยตัวอย่าง
ต่าง ๆ จะต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้ว ไม่น้อยกว่าจ านวน 2 ปี นับถึงวันท่ี
เก็บรวบรวมข้อมูลรวมท้ังหมด 49 หน่วยงาน (ซึ่งแบ่งเป็นส านักวิชา/วิทยาลัย และหน่วยงาน
สนับสนุน) จ านวนท้ังส้ิน 1,299 คน (แหล่ง: ข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐระดับภาคใต้
ตอนบน ปีการศึกษา 2564) ขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้หลักการค านวณของยามาเน่ (Taro Yamane) ท่ี
ระดับความเช่ือมั่น ร้อยละ 95 ส าหรับความคลาดเคล่ือน ร้อยละ 0.5  

แต่อย่างไร การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีข้อจ ากัด เรื่องเวลา สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันอีกด้วย ท่ีทวีคูณความรุนแรงขึ้นในทุก ๆ วัน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สังคม 
และเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส จึงได้ปฏิบัติตนตาม
มาตรการควบคุมโรค (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข , 2564) อย่างเคร่งครัด คือ การเว้น
ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และผู้วิจัยจึงได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
จ านวน 306 คน โดยจะมีการแจกแบบสอบถาม(Questionnaire) ไปยังพนักงานมหาวิทยาลัยต่อ
องค์การ กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐระดับภาคใต้ตอนบน โดยเป็นการเก็บข้อมูลทาง
ออนไลน์ ผ่านการเก็บจาก Google Form  
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับด้านวัฒนธรรมองค์การ 
กรีนเบอร์ก และโรเบิร์ต (Greenber g & Robert, 2000, pp. 487-488) ได้สรุปว่าวัฒนธรรม

ในองค์การมีหน้าท่ีส าคัญต่อองค์การ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 หน้าท่ี คือ  
1)  ท าให้สมาชิกในองค์การเกิดความรู้สึกเป็นเอกลักษณ์ ขององค์การชัดมากยิ่งขึ้น 
2)  เสริมสร้างพันธะสัญญา ต่อภารกิจขององค์การ สมาชิกจะเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ

องค์การ และให้ความส าคัญกับประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
3)  ท าให้เกิดความชัดเจนและผลักดันให้เกิดมาตรฐานของพฤติกรรม วัฒนธรรมองค์กรเป็น

แนวทางท่ีจะก าหนดค าพูด และพฤติกรรมของสมาชิกในองค์การให้เหมาะกับสถานการณ์นั้น ๆ ของ
องค์การ 

สรุปได้ว่า หน้าท่ีของวัฒนธรรมองค์การ คือ การสนับสนุนให้เกิดแนวปฏิบัติท่ีสมาชิกยอมรับ 
และการจัดระเบียบในองค์การ ลดความจ าเป็นท่ีต้องตัดสินใจในกิจกรรมท่ีปฏิบัติอยู่เสมอ แก้ไข
ปัญหา และตอบสนองความต้องการพื้นฐานขององค์การ และช่วยชี้แนวทางในการประพฤติปฏิบัติตัว
ให้กับสมาชิกในองค์การ 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับการคงอยู่ของพนักงาน 
Taurition, Krarmpitz & Wood (1989, pp. 1419, อ้างถึงใน ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2553) 

กล่าวว่าทฤษฎีเกี่ยวกับการคงอยู่สามารถแบ่งออกเป็นปัจจัย 4 ด้าน คือ 
1)  ปัจจัยด้านบุคลากร เช่น โอกาสท่ีจะได้ไปท างานท่ีอื่น ๆ การมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  
2)  ปัจจัยด้านภาระงาน (Task Requirement) ได้แก่ งานท่ีได้รับผิดชอบหรือมอบหมายให้

ท าจนส าเร็จลุล่วงการมีส่วนร่วม และการติดต่อส่ือสาร  
3)  ปัจจัยด้านองค์การ (Organization Characteristic) ได้แก่ การได้รับเล่ือนต าแหน่งต่าง ๆ 

รวมไปถึงค่าตอบแทนหรือเงินเดือนท่ีได้รับ  
4)  ปัจจัยด้านผู้บริหาร (Manager characteristic) ได้แก่ แรงจูงใจในการบริหารการใช้

อ านาจหน้าท่ีในการบริหารองค์การ  
สรุปได้ว่า แนวคิดการคงอยู่ในงาน หมายถึง การแสดงออกของความพึงพอใจในการท างาน

ของพนักงาน โดยมีความมุ่งมั่น และต้ังใจท่ีจะปฏิบัติงานภายในองค์การ สามารถแบ่งออกเป็น 4 ด้าน 
คือ ด้านบุคลากร ด้านภาระงาน ด้านองค์การ และด้านผู้บริหาร 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในงาน 
นิตยา วันทยานันท์ (2556) ได้กล่าวถึง การคงอยู่ในองค์การเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการ

รักษาบุคลากร ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกเข้ามาท างานในองค์การ มีความพึงพอใจท่ีจะท างานภายใน
องค์การด้วยความเต็มใจ และอย่างมีประสิทธิภาพอยู่กับองค์การไปอย่างยาวนาน ประกอบด้วย 2 
ด้าน คือ  

631 
 

 

1) ด้านบุคลากร ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ 
 (1)  ปัจจัยด้านบุคคล (Personal Factors) หมายถึง ลักษณะส่วนตัวท่ีมีความเกี่ยวข้อง

กับงานท่ีปฏิบัติ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ  ระดับด้านการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน รายได้
ต่อเดือน แรงจูงใจในการท างาน ระยะเวลาในการท างาน และความสนใจในการท างาน 

 (2) ปัจจัยด้านงาน (Factors in the Job) ได้แก่ ทักษะการท างาน ลักษณะงาน ฐานะ
ทางวิชาชีพ ขนาดของหน่วยงาน ภูมิล าเนาความห่างไกลบ้านกับท่ีท างาน  

 (3)  ปัจจัยด้านองค์การ ได้แก่ ขนาดขององค์การ สถานท่ีจัดต้ังองค์การ วัฒนธรรมของ
องค์การ และการยอมรับผลงาน ความมั่นคงในงาน การได้รับความยุติธรรมในการท างาน  

 (4)  ปัจจัยด้านผู้บังคับบัญชา  ได้แก่ ความมุ่งมั่นของผู้น า และการมีส่วนร่วม การ
ตัดสินใจ แรงจูงใจในการบริหาร รูปแบบการเป็นผู้น า การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  

 
วิธีการศึกษา 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ พนักงานมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐระดับภาคใต้ตอนบน 

โดยมีด้วยกัน 3 ประเภท คือ ประเภทพนักงานสัญญาประจ า พนักงานสัญญาจ้าง และพนักงานสัญญา
อื่น ๆ (ลูกจ้างช่ัวคราว/พนักงานวิสาหกิจ)  โดยก าหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเป็นหน่วยตัวอย่าง
ต่าง ๆ จะต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้ว ไม่น้อยกว่าจ านวน 2 ปี นับถึงวันท่ี
เก็บรวบรวมข้อมูลรวมท้ังหมด 49 หน่วยงาน (ซึ่งแบ่งเป็นส านักวิชา/วิทยาลัย และหน่วยงาน
สนับสนุน) จ านวนท้ังส้ิน 1,299 คน (แหล่ง: ข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐระดับภาคใต้
ตอนบน ปีการศึกษา 2564) ขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้หลักการค านวณของยามาเน่ (Taro Yamane) ท่ี
ระดับความเช่ือมั่น ร้อยละ 95 ส าหรับความคลาดเคล่ือน ร้อยละ 0.5  

แต่อย่างไร การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีข้อจ ากัด เรื่องเวลา สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันอีกด้วย ท่ีทวีคูณความรุนแรงขึ้นในทุก ๆ วัน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สังคม 
และเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส จึงได้ปฏิบัติตนตาม
มาตรการควบคุมโรค (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข , 2564) อย่างเคร่งครัด คือ การเว้น
ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และผู้วิจัยจึงได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
จ านวน 306 คน โดยจะมีการแจกแบบสอบถาม(Questionnaire) ไปยังพนักงานมหาวิทยาลัยต่อ
องค์การ กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐระดับภาคใต้ตอนบน โดยเป็นการเก็บข้อมูลทาง
ออนไลน์ ผ่านการเก็บจาก Google Form  
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดย

ศึกษาค้นคว้าเอกสารวิชาการ หนังสือ และงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องประกอบด้วยค าถามปลายปิด
และปลายเปิด ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ  
สถานภาพ ระดับการศึกษาภูมิล าเนา ต าแหน่งในการปฏิบัติงาน ประเภทหน่วยงานท่ีสังกัด ประเภท
สัญญาจ้างงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ลักษณะค าถามแบบเลือกตอบ 
(Check list)  

ตอนท่ี 2 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านความผูกพันต่อองค์การ ลักษณะค าถามแบบเลือกตอบ 
ตอนท่ี 3 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านความพึงพอใจต่อองค์การ ลักษณะค าถามแบบเลือกตอบ 
ตอนท่ี 4 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับด้านวัฒนธรรมขององค์การ ลักษณะค าถามแบบ

เลือกตอบ  
ตอนท่ี 5 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับการคงอยู่ของพนักงาน ลักษณะค าถามแบบเลือกตอบ 
ตอนท่ี 6 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลเชิงปริมาณท่ีได้มาจากแบบสอบถามจะน ามาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และท า
การประมวลด้วย โปรแกรมประมวลผลส าเร็จรูป (SPSS) ส าหรับวิจัยทางสังคมศาสตร์ และจัดท าตาราง
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ น าเสนอและสรุปผล โดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ดังนี้ การวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ทางหลักสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยน าข้อมูลท่ี
รวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าทาง สถิติ ซึ่งสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ (Percentage)   
ค่าเฉล่ีย (�̅�𝑥) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การ 
กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐระดับภาคใต้ตอนบน ผลการศึกษาได้น าเสนอในรูป ตาราง
ประกอบการอธิบาย ซึ่งได้ประมวลผลข้อมูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติผลการวิเคราะห์ข้อมูล
แบ่งออกเป็น 7 ตอน ดังนี้ 
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง  
 
ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล 

(n=306) 
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ จ านวนคน ร้อยละ 

เพศ ชาย 112 36.6 
 หญิง 194 63.4 

อาย ุ 18 – 29 ปี 47 15.3 
 30 – 39 ปี 162 52.9 
 40 – 49 ปี 79 25.8 
 50 – 59 ปี 18 5.8 
 60 ปีข้ึนไป - - 

สถานภาพ โสด 154 50.3 
 สมรส 144 47.1 
 หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ 8 2.6 

ภูมิล าเนา นครศรีธรรมราช 269 87.9 
 พัทลุง 8 2.6 
 สงขลา 7 2.3 
 กระบี่ 9 2.9 
 สุราษฎร์ธานี 7 2.3 
 ชุมพร 4 1.3 
 ภูเก็ต 1 0.3 
 ตรัง 1 0.3 

ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 7 2.3 
 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า/ปวส. 27 8.8 
 ปริญญาตรี 171 55.9 
 ปริญญาโท 66 21.6 
 ปริญญาเอก 35 11.4 

ต าแหน่งในการปฏิบัติงาน ต าแหน่งบริหาร 3 1 
 พนักงานสายวิชาการ 74 24.2 
 พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและ

บริหารงานทั่วไป 
229 74.8 

หน่วยงานที่สังกัด ส านักวิชา/วิทยาลัย 110 35.9 
 หน่วยงานสนับสนุน 196 64.1 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดย

ศึกษาค้นคว้าเอกสารวิชาการ หนังสือ และงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องประกอบด้วยค าถามปลายปิด
และปลายเปิด ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ  
สถานภาพ ระดับการศึกษาภูมิล าเนา ต าแหน่งในการปฏิบัติงาน ประเภทหน่วยงานท่ีสังกัด ประเภท
สัญญาจ้างงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ลักษณะค าถามแบบเลือกตอบ 
(Check list)  

ตอนท่ี 2 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านความผูกพันต่อองค์การ ลักษณะค าถามแบบเลือกตอบ 
ตอนท่ี 3 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านความพึงพอใจต่อองค์การ ลักษณะค าถามแบบเลือกตอบ 
ตอนท่ี 4 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับด้านวัฒนธรรมขององค์การ ลักษณะค าถามแบบ

เลือกตอบ  
ตอนท่ี 5 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับการคงอยู่ของพนักงาน ลักษณะค าถามแบบเลือกตอบ 
ตอนท่ี 6 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลเชิงปริมาณท่ีได้มาจากแบบสอบถามจะน ามาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และท า
การประมวลด้วย โปรแกรมประมวลผลส าเร็จรูป (SPSS) ส าหรับวิจัยทางสังคมศาสตร์ และจัดท าตาราง
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ น าเสนอและสรุปผล โดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ดังนี้ การวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ทางหลักสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยน าข้อมูลท่ี
รวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าทาง สถิติ ซึ่งสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ (Percentage)   
ค่าเฉล่ีย (�̅�𝑥) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การ 
กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐระดับภาคใต้ตอนบน ผลการศึกษาได้น าเสนอในรูป ตาราง
ประกอบการอธิบาย ซึ่งได้ประมวลผลข้อมูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติผลการวิเคราะห์ข้อมูล
แบ่งออกเป็น 7 ตอน ดังนี้ 
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง  
 
ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล 

(n=306) 
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ จ านวนคน ร้อยละ 

เพศ ชาย 112 36.6 
 หญิง 194 63.4 

อาย ุ 18 – 29 ปี 47 15.3 
 30 – 39 ปี 162 52.9 
 40 – 49 ปี 79 25.8 
 50 – 59 ปี 18 5.8 
 60 ปีข้ึนไป - - 

สถานภาพ โสด 154 50.3 
 สมรส 144 47.1 
 หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ 8 2.6 

ภูมิล าเนา นครศรีธรรมราช 269 87.9 
 พัทลุง 8 2.6 
 สงขลา 7 2.3 
 กระบี่ 9 2.9 
 สุราษฎร์ธานี 7 2.3 
 ชุมพร 4 1.3 
 ภูเก็ต 1 0.3 
 ตรัง 1 0.3 

ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 7 2.3 
 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า/ปวส. 27 8.8 
 ปริญญาตรี 171 55.9 
 ปริญญาโท 66 21.6 
 ปริญญาเอก 35 11.4 

ต าแหน่งในการปฏิบัติงาน ต าแหน่งบริหาร 3 1 
 พนักงานสายวิชาการ 74 24.2 
 พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและ

บริหารงานทั่วไป 
229 74.8 

หน่วยงานที่สังกัด ส านักวิชา/วิทยาลัย 110 35.9 
 หน่วยงานสนับสนุน 196 64.1 



634634 
 

 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ จ านวนคน ร้อยละ 
ประเภทสญัญาจ้างงาน พนักงานสัญญาประจ า 108 35.3 

 พนักงานสัญญาจ้าง 164 53.6 
 พนักงานสัญญาอื่นๆ (ลูกจ้าง

ช่ัวคราว/พนักงานวิสาหกิจ) 
34 11.1 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 2 – 5 ปี 122 39.9 
 6 – 10 ปี 114 37.3 
 11 – 15 ปี 46 15 
 16 – 20 ปี 19 6.2 
 21- 25 ปี 4 1.3 
 25 ปีข้ึนไป 1 0.3 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ ากว่า 10,000 บาท 1 0.3 
 10,001 – 20,000 บาท 61 19.9 
 20,001 – 30,000 บาท 136 44.4 
 30,001 – 40,000 บาท 65 21.2 
 40,001 – 50,000 บาท 33 10.8 
 50,000 บาทข้ึนไป 10 3.3 

 
ผลการศึกษาพบว่า เพศส่วนใหญ่จะเป็นเป็นเพศหญิง จ านวน 194 คน และมีช่วงอายุส่วน

ใหญ่มีอยู่ระหว่าง 30-39 ปี มีสถานภาพโสด ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะ
เห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีภูล าเนาในภาคใต้ ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่จะอยู่ท่ีระดับปริญญาตรี ต าแหน่ง
ในการปฏิบัติงานส่วนใหญ่จะอยู่ท่ีพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไป โดยอยู่สังกัด
หน่วยงานสนับสนุนจ านวนมาก ส่วนใหญ่เป็นพนักงานสัญญาจ้าง ท่ีจะอยู่ในกลุ่มช่วงระยะเวลา 2 – 5 
ปี และมีรายได้เฉล่ียส่วนใหญ่อยู่ท่ี 20,001-30,000 บาท  
  

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความผูกพันต่อองค์การ 
 
ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความผูกพันต่อองค์การ 
 

ความผูกพันธ์ต่อองค์การ �̅�𝒙 S.D. ความหมาย ล าดับที่ 
1. ท่านเต็มใจจะปฏิบัติงานตามนโยบาย และยอมรับ

พร้อมปฏิบัติตนตามค่านิยม หรือวัฒนธรรมของ
องค์การ ท่ีเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 

4.29 0.552 มาก 1 
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ความผูกพันธ์ต่อองค์การ �̅�𝒙 S.D. ความหมาย ล าดับที่ 
2. ท่านยอมรับงานที่หน่วยงานมอบหมายให้ และ

รับผิดชอบงานอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ แม้
ลักษณะงานดังกล่าวอาจจะไม่ตรงกับความสามารถ
ของท่าน 

4.24 0.681 มาก 5 

3. ท่านจะช้ีแจงด้วยเหตุผลทันที หากมีใครกล่าวหา หรือ
วิพากษ์วิจารณ์องค์การในทางที่ไม่ถูกต้อง และมักพูด
ถึงความดีหรือความประทับใจให้เพ่ือนและผู้อื่นฟัง
เสมอ 

4.27 0.618 มาก 3 

4. ท่านจะพัฒนาตนเอง ท้ังด้านความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ และท างานที่ได้รับ
มอบหมายเสร็จตรงตามเวลาท่ีก าหนดทุกคร้ัง 

4.28 0.652 มาก 2 

5. ท่านมาปฏิบัติงานโดยไม่ขาดงาน หากจ าเป็นจะย่ืน
ใบลาล่วงหน้าและเต็มใจที่จะทุ่มเทความรู้ 
ความสามารถ เพ่ือความส าเร็จของงานและตอบสนอง
เป้าหมายขององค์การ 

4.25 0.642 มาก 4 

6. ท่านรู้สึกพึงพอใจในสวัสดิการและการดูแลที่ได้รับจาก
องค์การและต้ังใจที่จะปฏิบัติงานจนเกษียณ เพราะมี
ความผูกพันกับองค์การ 

4.13 0.739 มาก 7 

7. ท่านเข้าไปมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของ
องค์การสม่ าเสมอและองค์การแห่งน้ีเป็นองค์การที่ดี
พอส าหรับการเลือกเข้าท างาน 

4.18 0.597 มาก 6 

 
ผลการศึกษาพบว่า พบว่าความผูกพันต่อองค์การภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ เม่ือ

พิจารณาเป็นรายปัจจัย ล าดับแรกคือ ท่านเต็มใจจะปฏิบัติงานตามนโยบาย และยอมรับพร้อมปฏิบัติ
ตนตามค่านิยม หรือวัฒนธรรมขององค์การ (�̅�𝑥 = 4.29) ท่านจะพัฒนาตนเอง ท้ังด้านความรู้  
ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ (�̅�𝑥 = 4.28) ท่านจะช้ีแจงด้วยเหตุผลทันที หากมีใคร
กล่าวหา หรือวิพากษ์วิจารณ์องค์การในทางท่ีไม่ถูกต้อง (�̅�𝑥 = 4.27) ท่านมาปฏิบัติงานโดยไม่ขาดงาน 
หากจ าเป็นจะยื่นใบลาล่วงหน้า (�̅�𝑥 = 4.25) ท่านยอมรับงานท่ีหน่วยงานมอบหมายให้ และรับผิดชอบ
งานอย่างเต็มท่ี แม้ลักษณะงานดังกล่าวอาจจะไม่ตรงกับความสามารถของท่าน (�̅�𝑥 = 4.24, S.D. = 
0.681) ท่านเข้าไปมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การ (�̅�𝑥 = 4.18) และ ท่านรู้สึกพึง
พอใจในสวัสดิการและต้ังใจท่ีจะปฏิบัติงานจนเกษียณ เพราะมีความผูกพันกับองค์การ (�̅�𝑥 = 4.13)  
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ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ จ านวนคน ร้อยละ 
ประเภทสญัญาจ้างงาน พนักงานสัญญาประจ า 108 35.3 

 พนักงานสัญญาจ้าง 164 53.6 
 พนักงานสัญญาอื่นๆ (ลูกจ้าง

ช่ัวคราว/พนักงานวิสาหกิจ) 
34 11.1 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 2 – 5 ปี 122 39.9 
 6 – 10 ปี 114 37.3 
 11 – 15 ปี 46 15 
 16 – 20 ปี 19 6.2 
 21- 25 ปี 4 1.3 
 25 ปีข้ึนไป 1 0.3 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ ากว่า 10,000 บาท 1 0.3 
 10,001 – 20,000 บาท 61 19.9 
 20,001 – 30,000 บาท 136 44.4 
 30,001 – 40,000 บาท 65 21.2 
 40,001 – 50,000 บาท 33 10.8 
 50,000 บาทข้ึนไป 10 3.3 

 
ผลการศึกษาพบว่า เพศส่วนใหญ่จะเป็นเป็นเพศหญิง จ านวน 194 คน และมีช่วงอายุส่วน

ใหญ่มีอยู่ระหว่าง 30-39 ปี มีสถานภาพโสด ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะ
เห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีภูล าเนาในภาคใต้ ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่จะอยู่ท่ีระดับปริญญาตรี ต าแหน่ง
ในการปฏิบัติงานส่วนใหญ่จะอยู่ท่ีพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไป โดยอยู่สังกัด
หน่วยงานสนับสนุนจ านวนมาก ส่วนใหญ่เป็นพนักงานสัญญาจ้าง ท่ีจะอยู่ในกลุ่มช่วงระยะเวลา 2 – 5 
ปี และมีรายได้เฉล่ียส่วนใหญ่อยู่ท่ี 20,001-30,000 บาท  
  

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความผูกพันต่อองค์การ 
 
ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความผูกพันต่อองค์การ 
 

ความผูกพันธ์ต่อองค์การ �̅�𝒙 S.D. ความหมาย ล าดับที่ 
1. ท่านเต็มใจจะปฏิบัติงานตามนโยบาย และยอมรับ

พร้อมปฏิบัติตนตามค่านิยม หรือวัฒนธรรมของ
องค์การ ท่ีเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 

4.29 0.552 มาก 1 
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ความผูกพันธ์ต่อองค์การ �̅�𝒙 S.D. ความหมาย ล าดับที่ 
2. ท่านยอมรับงานที่หน่วยงานมอบหมายให้ และ

รับผิดชอบงานอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ แม้
ลักษณะงานดังกล่าวอาจจะไม่ตรงกับความสามารถ
ของท่าน 

4.24 0.681 มาก 5 

3. ท่านจะช้ีแจงด้วยเหตุผลทันที หากมีใครกล่าวหา หรือ
วิพากษ์วิจารณ์องค์การในทางที่ไม่ถูกต้อง และมักพูด
ถึงความดีหรือความประทับใจให้เพ่ือนและผู้อื่นฟัง
เสมอ 

4.27 0.618 มาก 3 

4. ท่านจะพัฒนาตนเอง ท้ังด้านความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ และท างานที่ได้รับ
มอบหมายเสร็จตรงตามเวลาท่ีก าหนดทุกคร้ัง 

4.28 0.652 มาก 2 

5. ท่านมาปฏิบัติงานโดยไม่ขาดงาน หากจ าเป็นจะย่ืน
ใบลาล่วงหน้าและเต็มใจที่จะทุ่มเทความรู้ 
ความสามารถ เพ่ือความส าเร็จของงานและตอบสนอง
เป้าหมายขององค์การ 

4.25 0.642 มาก 4 

6. ท่านรู้สึกพึงพอใจในสวัสดิการและการดูแลที่ได้รับจาก
องค์การและต้ังใจที่จะปฏิบัติงานจนเกษียณ เพราะมี
ความผูกพันกับองค์การ 

4.13 0.739 มาก 7 

7. ท่านเข้าไปมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของ
องค์การสม่ าเสมอและองค์การแห่งน้ีเป็นองค์การที่ดี
พอส าหรับการเลือกเข้าท างาน 

4.18 0.597 มาก 6 

 
ผลการศึกษาพบว่า พบว่าความผูกพันต่อองค์การภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ เมื่อ

พิจารณาเป็นรายปัจจัย ล าดับแรกคือ ท่านเต็มใจจะปฏิบัติงานตามนโยบาย และยอมรับพร้อมปฏิบัติ
ตนตามค่านิยม หรือวัฒนธรรมขององค์การ (�̅�𝑥 = 4.29) ท่านจะพัฒนาตนเอง ท้ังด้านความรู้  
ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ (�̅�𝑥 = 4.28) ท่านจะช้ีแจงด้วยเหตุผลทันที หากมีใคร
กล่าวหา หรือวิพากษ์วิจารณ์องค์การในทางท่ีไม่ถูกต้อง (�̅�𝑥 = 4.27) ท่านมาปฏิบัติงานโดยไม่ขาดงาน 
หากจ าเป็นจะยื่นใบลาล่วงหน้า (�̅�𝑥 = 4.25) ท่านยอมรับงานท่ีหน่วยงานมอบหมายให้ และรับผิดชอบ
งานอย่างเต็มท่ี แม้ลักษณะงานดังกล่าวอาจจะไม่ตรงกับความสามารถของท่าน (�̅�𝑥 = 4.24, S.D. = 
0.681) ท่านเข้าไปมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การ (�̅�𝑥 = 4.18) และ ท่านรู้สึกพึง
พอใจในสวัสดิการและต้ังใจท่ีจะปฏิบัติงานจนเกษียณ เพราะมีความผูกพันกับองค์การ (�̅�𝑥 = 4.13)  
 



636636 
 

 

 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความพึงพอใจต่อองค์การ 
 
ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความพึงพอใจต่อองค์การ 
 

ความผูกพันต่อองค์การ �̅�𝒙 S.D. ความหมาย ล าดับที่ 
1. ท่านสามารถปฏิบัติงานตามท่ีได้รับ มอบหมายให้

บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ครบถ้วน 
และสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ 

4.30 0.649 มาก 1 

2. ท่านประสบความส าเร็จในการท างานโดยมีผลงานเป็น
ที่ประจักษ์สร้างความภาคภูมิใจแก่ตนเองและองค์การ 
เช่น ผลงานวิจัย หรือโครงการต่าง ๆ 

4.10 0.53 มาก 6 

3. ท่านได้รับการยอมรับนับถือจากเพ่ือนร่วมงาน
ผู้บังคับบัญชา และบุคคลอื่น ๆ ภายในองค์การ และ
ทุกคนต่างยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

4.17 0.664 มาก 4 

4. องค์การสนับสนุนการพัฒนาความรู้ และศักยภาพของ
บุคลากร โดยวิธีต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรม/ดูงาน/
สัมมนา อยู่บ่อยคร้ัง 

4.18 0.681 มาก 3 

5. ท่านสามารถรับผิดชอบงานที่องค์การมอบหมายให้
ปฏิบัติงานจนแล้วเสร็จทุกคร้ังตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด และพร้อมรับผิดชอบในงานน้ันเสมอหากเกิด
ความผิดพลาด 

4.26 0.666 มาก 2 

6. ท่านพึงพอใจในผลตอบแทน เช่น เงินเดือน สวัสดิการ
ต่าง ๆ ท่ีองค์การมอบให้ และได้รับพิจารณาเป็นไป
ตามกฎระเบียบ ถูกต้องและยุติธรรม 

4.09 0.695 มาก 7 

7. ท่านได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานอย่าง
เหมาะสม เช่น เคร่ืองมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่
ทันสมัย และมีพ้ืนที่สาธารณะที่ต่างใช้ประโยชน์
ร่วมกันได้ 

4.16 0.690 มาก 5 

 
ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลด้านความพึงพอใจต่อองค์การในระดับมากทุกข้อ โดยล าดับแรกคือ 

ท่านสามารถปฏิบัติงานตามท่ีได้รับ มอบหมายให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย และสามารถแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ได้ (�̅�𝑥 = 4.30) ท่านสามารถรับผิดชอบงานท่ีองค์การมอบหมายให้ปฏิบัติงานจนแล้ว
เสร็จทุกครั้งตามระยะเวลาท่ีก าหนด (�̅�𝑥 = 4.26) องค์การสนับสนุนการพัฒนาความรู้ และศักยภาพ

637 
 

 

ของบุคลากร (�̅�𝑥 = 4.18) ท่านได้รับการยอมรับนับถือจากเพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชา และบุคคลอื่น ๆ 
ภายในองค์การ (�̅�𝑥 = 4.17) ท่านได้รับส่ิงอ านวยความสะดวกในการท างานอย่างเหมาะสม (�̅�𝑥 = 
4.16) ท่านประสบความส าเร็จในการท างานโดยมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์สร้างความภาคภูมิใจแก่
ตนเองและองค์การ (�̅�𝑥 = 4.1) และท่านพึงพอใจในผลตอบแทน (�̅�𝑥 = 4.09) 
  

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับด้านวัฒนธรรมขององค์การ 
 
ตารางที่ 4   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับด้านวัฒนธรรมองค์การ 
 

ความผูกพันธ์ต่อองค์การ �̅�𝒙 S.D. ความหมาย ล าดับที่ 
1. วัฒนธรรมขององค์การมีความเหมาะสมกับเป้าหมาย

ขององค์การ และเท่าทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน 
4.15 0.693 มาก 3 

2. วัฒนธรรมองค์การในปัจจุบันมีความเหมาะสมกับ
เป้าหมายขององค์การใน 3-5 ปีข้างหน้า       

3.99 0.689 มาก 6 

3. เมื่อมีการเปิดรับพนักงาน หรือลูกจ้างใหม่ เข้ามาใน
องค์การได้มีการปฐมนิเทศ และอบรมเร่ืองวัฒนธรรม
องค์การก่อนเสมอ       

4.20 0.648 มาก 1 

4. ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในเร่ืองของ
วัฒนธรรมองค์การ 

4.08 0.656 มาก 5 

5. บุคลากรในองค์การ สามารถเสนอความคิดเห็น หรือ
วิธีการในท างานใหม่ ๆ ได้อย่างอิสระ และสร้างสรรค์ 

4.09 0.712 มาก 4 

6. การเรียนรู้วิธีการท างานใหม่ ๆ ถือเป็นสิ่งส าคัญในการ
ท างานของท่าน เพ่ือความก้าวหน้าของตนและ
องค์การ 

4.19 0.637 มาก 2 

 
ผลการศึกษาพบว่า ระดับวัฒนธรรมองค์การอยู่ในระดับมากทุกข้อ คือ เมื่อมีการเปิดรับ

พนักงาน หรือลูกจ้างใหม่ เข้ามาในองค์การได้มีการปฐมนิเทศ และอบรมเรื่องวัฒนธรรมองค์การก่อน
เสมอ (�̅�𝑥 = 4.20) การเรียนรู้วิธีการท างานใหม่ ๆ ถือเป็นส่ิงส าคัญในการท างานของท่าน (�̅�𝑥 = 4.19) 
วัฒนธรรมขององค์การมีความเหมาะสมกับเป้าหมายขององค์การ และเท่าทันต่อสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน (�̅�𝑥 = 4.15) บุคลากรในองค์การ สามารถเสนอความคิดเห็น หรือวิธีการในท างานใหม่ ๆ ได้
อย่างอิสระ และสร้างสรรค์ (�̅�𝑥 = 4.09) ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในเรื่องของวัฒนธรรม
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 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความพึงพอใจต่อองค์การ 
 
ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความพึงพอใจต่อองค์การ 
 

ความผูกพันต่อองค์การ �̅�𝒙 S.D. ความหมาย ล าดับที่ 
1. ท่านสามารถปฏิบัติงานตามท่ีได้รับ มอบหมายให้

บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ครบถ้วน 
และสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ 

4.30 0.649 มาก 1 

2. ท่านประสบความส าเร็จในการท างานโดยมีผลงานเป็น
ที่ประจักษ์สร้างความภาคภูมิใจแก่ตนเองและองค์การ 
เช่น ผลงานวิจัย หรือโครงการต่าง ๆ 

4.10 0.53 มาก 6 

3. ท่านได้รับการยอมรับนับถือจากเพ่ือนร่วมงาน
ผู้บังคับบัญชา และบุคคลอื่น ๆ ภายในองค์การ และ
ทุกคนต่างยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

4.17 0.664 มาก 4 

4. องค์การสนับสนุนการพัฒนาความรู้ และศักยภาพของ
บุคลากร โดยวิธีต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรม/ดูงาน/
สัมมนา อยู่บ่อยคร้ัง 

4.18 0.681 มาก 3 

5. ท่านสามารถรับผิดชอบงานที่องค์การมอบหมายให้
ปฏิบัติงานจนแล้วเสร็จทุกคร้ังตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด และพร้อมรับผิดชอบในงานน้ันเสมอหากเกิด
ความผิดพลาด 

4.26 0.666 มาก 2 

6. ท่านพึงพอใจในผลตอบแทน เช่น เงินเดือน สวัสดิการ
ต่าง ๆ ท่ีองค์การมอบให้ และได้รับพิจารณาเป็นไป
ตามกฎระเบียบ ถูกต้องและยุติธรรม 

4.09 0.695 มาก 7 

7. ท่านได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานอย่าง
เหมาะสม เช่น เคร่ืองมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่
ทันสมัย และมีพ้ืนที่สาธารณะที่ต่างใช้ประโยชน์
ร่วมกันได้ 

4.16 0.690 มาก 5 

 
ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลด้านความพึงพอใจต่อองค์การในระดับมากทุกข้อ โดยล าดับแรกคือ 

ท่านสามารถปฏิบัติงานตามท่ีได้รับ มอบหมายให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย และสามารถแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ได้ (�̅�𝑥 = 4.30) ท่านสามารถรับผิดชอบงานท่ีองค์การมอบหมายให้ปฏิบัติงานจนแล้ว
เสร็จทุกครั้งตามระยะเวลาท่ีก าหนด (�̅�𝑥 = 4.26) องค์การสนับสนุนการพัฒนาความรู้ และศักยภาพ

637 
 

 

ของบุคลากร (�̅�𝑥 = 4.18) ท่านได้รับการยอมรับนับถือจากเพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชา และบุคคลอื่น ๆ 
ภายในองค์การ (�̅�𝑥 = 4.17) ท่านได้รับส่ิงอ านวยความสะดวกในการท างานอย่างเหมาะสม (�̅�𝑥 = 
4.16) ท่านประสบความส าเร็จในการท างานโดยมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์สร้างความภาคภูมิใจแก่
ตนเองและองค์การ (�̅�𝑥 = 4.1) และท่านพึงพอใจในผลตอบแทน (�̅�𝑥 = 4.09) 
  

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับด้านวัฒนธรรมขององค์การ 
 
ตารางที่ 4   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับด้านวัฒนธรรมองค์การ 
 

ความผูกพันธ์ต่อองค์การ �̅�𝒙 S.D. ความหมาย ล าดับที่ 
1. วัฒนธรรมขององค์การมีความเหมาะสมกับเป้าหมาย

ขององค์การ และเท่าทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน 
4.15 0.693 มาก 3 

2. วัฒนธรรมองค์การในปัจจุบันมีความเหมาะสมกับ
เป้าหมายขององค์การใน 3-5 ปีข้างหน้า       

3.99 0.689 มาก 6 

3. เมื่อมีการเปิดรับพนักงาน หรือลูกจ้างใหม่ เข้ามาใน
องค์การได้มีการปฐมนิเทศ และอบรมเร่ืองวัฒนธรรม
องค์การก่อนเสมอ       

4.20 0.648 มาก 1 

4. ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในเร่ืองของ
วัฒนธรรมองค์การ 

4.08 0.656 มาก 5 

5. บุคลากรในองค์การ สามารถเสนอความคิดเห็น หรือ
วิธีการในท างานใหม่ ๆ ได้อย่างอิสระ และสร้างสรรค์ 

4.09 0.712 มาก 4 

6. การเรียนรู้วิธีการท างานใหม่ ๆ ถือเป็นสิ่งส าคัญในการ
ท างานของท่าน เพ่ือความก้าวหน้าของตนและ
องค์การ 

4.19 0.637 มาก 2 

 
ผลการศึกษาพบว่า ระดับวัฒนธรรมองค์การอยู่ในระดับมากทุกข้อ คือ เม่ือมีการเปิดรับ

พนักงาน หรือลูกจ้างใหม่ เข้ามาในองค์การได้มีการปฐมนิเทศ และอบรมเรื่องวัฒนธรรมองค์การก่อน
เสมอ (�̅�𝑥 = 4.20) การเรียนรู้วิธีการท างานใหม่ ๆ ถือเป็นส่ิงส าคัญในการท างานของท่าน (�̅�𝑥 = 4.19) 
วัฒนธรรมขององค์การมีความเหมาะสมกับเป้าหมายขององค์การ และเท่าทันต่อสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน (�̅�𝑥 = 4.15) บุคลากรในองค์การ สามารถเสนอความคิดเห็น หรือวิธีการในท างานใหม่ ๆ ได้
อย่างอิสระ และสร้างสรรค์ (�̅�𝑥 = 4.09) ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในเรื่องของวัฒนธรรม
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องค์การ (�̅�𝑥 = 4.08) และ วัฒนธรรมองค์การในปัจจุบันมีความเหมาะสมกับเป้าหมายขององค์การใน
อนาคต (�̅�𝑥 = 3.99)        

 
 ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยการคงอยู่ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การ 
 
ตารางที่ 5   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการคงอยู่ของพนักงาน 
 

ความผูกพันธ์ต่อองค์การ �̅�𝒙 S.D. ความหมาย ล าดับที่ 
1. ท่านมีความต้องการจะเข้ามาท างานที่องค์การแห่งน้ี 

เพราะท่านเข้าใจ และเห็นด้วยกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์
ขององค์การ 

4.14 0.677 มาก 3 

2. ท่านมีความปรารถนาท่ีจะปฏิบัติงานในองค์การแห่งน้ี
จนเกษียณอายุ หรือหากมีโอกาสก็ประสงค์ที่จะเป็น
พนักงานอาวุโส เพราะมีความผูกพันและภักดีต่อ
องค์การ 

4.00 0.698 มาก 9 

3. ท่านมีความรู้สึกว่างานที่ท่านปฏิบัติอยู่มีความท้าทาย 
และช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ และมี
ประสบการณ์ต่าง ๆ ได้มากย่ิงข้ึนเพ่ือโอกาสใน
ความก้าวหน้า และเงินเดือนที่สูงข้ึน 

4.15 0.698 มาก 2 

4. ท่านมีความคาดหวังการพิจารณาการปรับอัตรา
เงินเดือน ผลตอบแทน หรือการเลื่อนต าแหน่งงานที่
สูงข้ึน จากผลงาน หรือการปฏิบัติงานของท่าน 

4.25 0.680 มาก 1 

5. ท่านมีการวางแผนที่จะปฏิบัติงานอยู่ในองค์การน้ี
ตลอดไป เพราะรู้สึกว่าองค์การมีความมั่นคง แม้ว่าใน
อนาคตท่านอาจจะมีโอกาสโยกย้าย หรือปรับเปลี่ยน
ต าแหน่งงานภายในองค์การ 

4.07 0.692 มาก 8 

6. ขณะปัจจุบันที่ท่านปฏิบัติงานอยู่องค์การแห่งน้ี ท่าน
รู้สึกมีความสุข มีความภาคภูมิใจ และห่วงใยต่อ
อนาคตขององค์การ หากเมื่อองค์การเกิดปัญหา 

4.07 0.678 มาก 7 

7. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์การของ
ท่านมีประสิทธิภาพ และให้ความเป็นธรรมแก่
พนักงานและลูกจ้าง โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
จากต าแหน่งงานเพ่ือความก้าวหน้าท้ังบุคลากร และ
ความส าเร็จขององค์การ 

4.11 0.651 มาก 5 
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ความผูกพันธ์ต่อองค์การ �̅�𝒙 S.D. ความหมาย ล าดับที่ 
8. องค์การมีนโยบายในการสนับสนุนในการธ ารง รักษา 

พนักงานผู้อาวุโสที่มีทักษะความรู้ ความสามารถ และ
มีประสบการณ์ในการท างาน 

4.13 0.666 มาก 4 

9. ท่านรู้สึกว่า ตนเองมีคุณค่าในตัวเองที่ท่านได้เป็นส่วน
หน่ึงและเป็นส่วนส าคัญต่อองค์การ ซึ่งส าหรับท่าน
แล้วองค์การแห่งน้ี เป็นองค์การที่ดีที่สุดที่น่าร่วม
ท างานด้วย 

4.10 0.632 มาก 6 

 
จากผลการศึกษาพบว่า การคงอยู่ของพนักงานอยู่ในระดับมากทุกข้อคือ ท่านมีความคาดหวัง

การพิจารณาการปรับอัตราเงินเดือน ผลตอบแทน หรือการเล่ือนต าแหน่งงานท่ีสูงขึ้น (�̅�𝑥 = 4.25) 
ท่านมีความรู้สึกว่างานท่ีท่านปฏิบัติอยู่มีความท้าทาย (�̅�𝑥 = 4.15) ท่านมีความต้องการจะเข้ามา
ท างานท่ีองค์การแห่งนี้ (�̅�𝑥 = 4.14) องค์การมีนโยบายในการสนับสนุนในการธ ารงรักษาพนักงาน
อาวุโสท่ีมีทักษะความรู้ ความสามารถ (�̅�𝑥 = 4.13) ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์การ
ของท่านมีประสิทธิภาพ และให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานและลูกจ้าง (�̅�𝑥 = 4.11) ท่านรู้สึกว่าตนเอง
มีคุณค่าในตัวเองท่ีท่านได้เป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนส าคัญต่อองค์การ (�̅�𝑥 = 4.10) ขณะปัจจุบันท่ี
ท่านปฏิบัติงานอยู่องค์การแห่งนี้ ท่านรู้สึกมีความสุข มีความภาคภูมิใจ (�̅�𝑥 = 4.07) ท่านมีการวางแผน
ท่ีจะปฏิบัติงานอยู่ในองค์การนี้ตลอดไป แม้ว่าในอนาคตท่านอาจจะมีโอกาสโยกย้าย หรือปรับเปล่ียน
ต าแหน่งงานภายในองค์การ (�̅�𝑥 = 4.07) และ ท่านมีความปรารถนาท่ีจะปฏิบัติงานในองค์การแห่งนี้
จนเกษียณอายุ เพราะมีความผูกพันและภักดีต่อองค์การ (�̅�𝑥 = 4.00) 

 
ตอนที่ 6 ผลการเปรียบเทียบของการคงอยู่ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การกลุ่ม

ตัวอย่างจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบการคงอยู่ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การ จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ N 𝒙𝒙 S.D. t Sig. 
ชาย 112 4.18 0.44 2.158 0.032 
หญิง 194 4.07 0.40   
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องค์การ (�̅�𝑥 = 4.08) และ วัฒนธรรมองค์การในปัจจุบันมีความเหมาะสมกับเป้าหมายขององค์การใน
อนาคต (�̅�𝑥 = 3.99)        

 
 ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยการคงอยู่ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การ 
 
ตารางที่ 5   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการคงอยู่ของพนักงาน 
 

ความผูกพันธ์ต่อองค์การ �̅�𝒙 S.D. ความหมาย ล าดับที่ 
1. ท่านมีความต้องการจะเข้ามาท างานที่องค์การแห่งน้ี 

เพราะท่านเข้าใจ และเห็นด้วยกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์
ขององค์การ 

4.14 0.677 มาก 3 

2. ท่านมีความปรารถนาท่ีจะปฏิบัติงานในองค์การแห่งน้ี
จนเกษียณอายุ หรือหากมีโอกาสก็ประสงค์ที่จะเป็น
พนักงานอาวุโส เพราะมีความผูกพันและภักดีต่อ
องค์การ 

4.00 0.698 มาก 9 

3. ท่านมีความรู้สึกว่างานที่ท่านปฏิบัติอยู่มีความท้าทาย 
และช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ และมี
ประสบการณ์ต่าง ๆ ได้มากย่ิงข้ึนเพ่ือโอกาสใน
ความก้าวหน้า และเงินเดือนที่สูงข้ึน 

4.15 0.698 มาก 2 

4. ท่านมีความคาดหวังการพิจารณาการปรับอัตรา
เงินเดือน ผลตอบแทน หรือการเลื่อนต าแหน่งงานที่
สูงข้ึน จากผลงาน หรือการปฏิบัติงานของท่าน 

4.25 0.680 มาก 1 

5. ท่านมีการวางแผนที่จะปฏิบัติงานอยู่ในองค์การน้ี
ตลอดไป เพราะรู้สึกว่าองค์การมีความมั่นคง แม้ว่าใน
อนาคตท่านอาจจะมีโอกาสโยกย้าย หรือปรับเปลี่ยน
ต าแหน่งงานภายในองค์การ 

4.07 0.692 มาก 8 

6. ขณะปัจจุบันที่ท่านปฏิบัติงานอยู่องค์การแห่งน้ี ท่าน
รู้สึกมีความสุข มีความภาคภูมิใจ และห่วงใยต่อ
อนาคตขององค์การ หากเมื่อองค์การเกิดปัญหา 

4.07 0.678 มาก 7 

7. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์การของ
ท่านมีประสิทธิภาพ และให้ความเป็นธรรมแก่
พนักงานและลูกจ้าง โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
จากต าแหน่งงานเพ่ือความก้าวหน้าท้ังบุคลากร และ
ความส าเร็จขององค์การ 

4.11 0.651 มาก 5 
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ความผูกพันธ์ต่อองค์การ �̅�𝒙 S.D. ความหมาย ล าดับที่ 
8. องค์การมีนโยบายในการสนับสนุนในการธ ารง รักษา 

พนักงานผู้อาวุโสที่มีทักษะความรู้ ความสามารถ และ
มีประสบการณ์ในการท างาน 

4.13 0.666 มาก 4 

9. ท่านรู้สึกว่า ตนเองมีคุณค่าในตัวเองที่ท่านได้เป็นส่วน
หน่ึงและเป็นส่วนส าคัญต่อองค์การ ซึ่งส าหรับท่าน
แล้วองค์การแห่งน้ี เป็นองค์การที่ดีที่สุดที่น่าร่วม
ท างานด้วย 

4.10 0.632 มาก 6 

 
จากผลการศึกษาพบว่า การคงอยู่ของพนักงานอยู่ในระดับมากทุกข้อคือ ท่านมีความคาดหวัง

การพิจารณาการปรับอัตราเงินเดือน ผลตอบแทน หรือการเล่ือนต าแหน่งงานท่ีสูงขึ้น (�̅�𝑥 = 4.25) 
ท่านมีความรู้สึกว่างานท่ีท่านปฏิบัติอยู่มีความท้าทาย (�̅�𝑥 = 4.15) ท่านมีความต้องการจะเข้ามา
ท างานท่ีองค์การแห่งนี้ (�̅�𝑥 = 4.14) องค์การมีนโยบายในการสนับสนุนในการธ ารงรักษาพนักงาน
อาวุโสท่ีมีทักษะความรู้ ความสามารถ (�̅�𝑥 = 4.13) ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์การ
ของท่านมีประสิทธิภาพ และให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานและลูกจ้าง (�̅�𝑥 = 4.11) ท่านรู้สึกว่าตนเอง
มีคุณค่าในตัวเองท่ีท่านได้เป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนส าคัญต่อองค์การ (�̅�𝑥 = 4.10) ขณะปัจจุบันท่ี
ท่านปฏิบัติงานอยู่องค์การแห่งนี้ ท่านรู้สึกมีความสุข มีความภาคภูมิใจ (�̅�𝑥 = 4.07) ท่านมีการวางแผน
ท่ีจะปฏิบัติงานอยู่ในองค์การนี้ตลอดไป แม้ว่าในอนาคตท่านอาจจะมีโอกาสโยกย้าย หรือปรับเปล่ียน
ต าแหน่งงานภายในองค์การ (�̅�𝑥 = 4.07) และ ท่านมีความปรารถนาท่ีจะปฏิบัติงานในองค์การแห่งนี้
จนเกษียณอายุ เพราะมีความผูกพันและภักดีต่อองค์การ (�̅�𝑥 = 4.00) 

 
ตอนที่ 6 ผลการเปรียบเทียบของการคงอยู่ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การกลุ่ม

ตัวอย่างจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบการคงอยู่ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การ จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ N 𝒙𝒙 S.D. t Sig. 
ชาย 112 4.18 0.44 2.158 0.032 
หญิง 194 4.07 0.40   
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ผลการเปรียบเทียบการคงอยู่ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การ จ าแนกตามปัจจัยด้าน
ประชากร โดยทางเพศ ใช้การทดสอบค่าที (t-test) เปรียบเทียบค่าความแตกต่าง ได้ t เท่ากับ 2.158 
และค่า Sig. เท่ากับ 0.032 ซึ่งส่งผลให้เพศ มีอิทธิต่อการคงอยู่ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การ 
ในระดับท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 
ตารางที่ 7  ผลการเปรียบเทียบการคงอยู่ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การ จ าแนกตามประเภท

หน่วยงานท่ีสังกัด 
 

ประเภทหน่วยงานที่สังกัด N 𝒙𝒙 S.D. t Sig. 
ส านักวิชา/วิทยาลัย 110 4.14 0.49 0.922 0.322 
หน่วยงานสนับสนุน 196 4.09 0.52   
 
ผลการเปรียบเทียบการคงอยู่ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การ จ าแนกตามปัจจัยด้าน

ประชากร โดยประเภทหน่วยงานท่ีสังกัด ใช้การทดสอบค่าที (t-test) เปรียบเทียบค่าความแตกต่าง 
ได้ t เท่ากับ 0.922 และค่า Sig. เท่ากับ 0.322 ซึ่งส่งผลให้ประเภทหน่วยงานท่ีสังกัด ไม่มีอิทธิต่อการ
คงอยู่ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การในระดับท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 
ตารางที่ 8  ผลการเปรียบเทียบการคงอยู่ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การ  
 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ แหล่งความ
แปรปรวน 

SS Df MS F Sig 

อายุ ระหว่างกลุ่ม 25.918 21 1.234 2.283 0.001* 

 ภายในกลุ่ม 157.309 291 0.541   
 รวม 183.277 312    

สถานภาพปัจจุบัน ระหว่างกลุ่ม 7.051 21 0.336 1.125 0.321 
 ภายในกลุ่ม 86.847 291 0.298   
 รวม 93.898 312    
ภูมิล าเนา ระหว่างกลุ่ม 18.444 21 0.878 0.716 0.816 
 ภายในกลุ่ม 356.898 291 1.226   
 รวม 375.342 312    
ระดับการศึกษา ระหว่างกลุ่ม 28.855 21 1.374 1.967 0.008* 

 ภายในกลุ่ม 203.311 291 0.699   
 รวม 232. 312    
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ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ แหล่งความ
แปรปรวน 

SS Df MS F Sig 

ต าแหน่งในการปฏิบัติงาน ระหว่างกลุ่ม 8.950 21 0.426 2.191 0.002* 

 ภายในกลุ่ม 56.603 291 0.195   
 รวม 65.553 312    
ประเภทสัญญาจ้างงาน ระหว่างกลุ่ม 12.679 21 0.604 1.571 0.055 
 ภายในกลุ่ม 111.826 291 0.384   
 รวม 124.505 312    
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ระหว่างกลุ่ม 23.434 21 1.116 1.716 0.028* 

 ภายในกลุ่ม 189.224 291 0.650   
 รวม 212.658 312    
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระหว่างกลุ่ม 49.699 21 2.367 2.535 0.000* 

 ภายในกลุ่ม 271.617 291 0.933   
 รวม 321.316 312    
หมายเหตุ: *นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
ผลการเปรียบเทียบการคงอยู่ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การ จ าแนกตามอายุ 

สถานภาพปัจจุบัน ภูมิล าเนา ระดับการศึกษา ต าแหน่งในการปฏิบัติงาน ประเภทหน่วยงานท่ีสังกัด 
ประเภทสัญญาจ้างงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่าอายุ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งในการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน รายได้เฉล่ียต่อเดือน มีอิทธิต่อการคงอยู่ของ
พนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การ ในระดับท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ในส่วนของ
สถานภาพปัจจุบัน ภูมิล าเนา ประเภทหน่วยงานท่ีสังกัด มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนักงาน
มหาวิทยาลัยต่อองค์การ ในระดับท่ีไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณารายละเอียด
ปัจจัยส่วนบุคคล ในด้านอายุ ระดับการศึกษา และต าแหน่งในการปฏิบัติงานด้วยวิธีการวิเคราะห์ราย
คู่ (Post Hoc) พบการวิจัยดังตารางท่ี 9 – 11 
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ผลการเปรียบเทียบการคงอยู่ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การ จ าแนกตามปัจจัยด้าน
ประชากร โดยทางเพศ ใช้การทดสอบค่าที (t-test) เปรียบเทียบค่าความแตกต่าง ได้ t เท่ากับ 2.158 
และค่า Sig. เท่ากับ 0.032 ซึ่งส่งผลให้เพศ มีอิทธิต่อการคงอยู่ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การ 
ในระดับท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 
ตารางที่ 7  ผลการเปรียบเทียบการคงอยู่ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การ จ าแนกตามประเภท

หน่วยงานท่ีสังกัด 
 

ประเภทหน่วยงานที่สังกัด N 𝒙𝒙 S.D. t Sig. 
ส านักวิชา/วิทยาลัย 110 4.14 0.49 0.922 0.322 
หน่วยงานสนับสนุน 196 4.09 0.52   
 
ผลการเปรียบเทียบการคงอยู่ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การ จ าแนกตามปัจจัยด้าน

ประชากร โดยประเภทหน่วยงานท่ีสังกัด ใช้การทดสอบค่าที (t-test) เปรียบเทียบค่าความแตกต่าง 
ได้ t เท่ากับ 0.922 และค่า Sig. เท่ากับ 0.322 ซึ่งส่งผลให้ประเภทหน่วยงานท่ีสังกัด ไม่มีอิทธิต่อการ
คงอยู่ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การในระดับท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 
ตารางที่ 8  ผลการเปรียบเทียบการคงอยู่ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การ  
 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ แหล่งความ
แปรปรวน 

SS Df MS F Sig 

อายุ ระหว่างกลุ่ม 25.918 21 1.234 2.283 0.001* 

 ภายในกลุ่ม 157.309 291 0.541   
 รวม 183.277 312    

สถานภาพปัจจุบัน ระหว่างกลุ่ม 7.051 21 0.336 1.125 0.321 
 ภายในกลุ่ม 86.847 291 0.298   
 รวม 93.898 312    
ภูมิล าเนา ระหว่างกลุ่ม 18.444 21 0.878 0.716 0.816 
 ภายในกลุ่ม 356.898 291 1.226   
 รวม 375.342 312    
ระดับการศึกษา ระหว่างกลุ่ม 28.855 21 1.374 1.967 0.008* 

 ภายในกลุ่ม 203.311 291 0.699   
 รวม 232. 312    
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ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ แหล่งความ
แปรปรวน 

SS Df MS F Sig 

ต าแหน่งในการปฏิบัติงาน ระหว่างกลุ่ม 8.950 21 0.426 2.191 0.002* 

 ภายในกลุ่ม 56.603 291 0.195   
 รวม 65.553 312    
ประเภทสัญญาจ้างงาน ระหว่างกลุ่ม 12.679 21 0.604 1.571 0.055 
 ภายในกลุ่ม 111.826 291 0.384   
 รวม 124.505 312    
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ระหว่างกลุ่ม 23.434 21 1.116 1.716 0.028* 

 ภายในกลุ่ม 189.224 291 0.650   
 รวม 212.658 312    
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระหว่างกลุ่ม 49.699 21 2.367 2.535 0.000* 

 ภายในกลุ่ม 271.617 291 0.933   
 รวม 321.316 312    
หมายเหตุ: *นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
ผลการเปรียบเทียบการคงอยู่ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การ จ าแนกตามอายุ 

สถานภาพปัจจุบัน ภูมิล าเนา ระดับการศึกษา ต าแหน่งในการปฏิบัติงาน ประเภทหน่วยงานท่ีสังกัด 
ประเภทสัญญาจ้างงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่าอายุ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งในการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน รายได้เฉล่ียต่อเดือน มีอิทธิต่อการคงอยู่ของ
พนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การ ในระดับท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ในส่วนของ
สถานภาพปัจจุบัน ภูมิล าเนา ประเภทหน่วยงานท่ีสังกัด มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนักงาน
มหาวิทยาลัยต่อองค์การ ในระดับท่ีไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณารายละเอียด
ปัจจัยส่วนบุคคล ในด้านอายุ ระดับการศึกษา และต าแหน่งในการปฏิบัติงานด้วยวิธีการวิเคราะห์ราย
คู่ (Post Hoc) พบการวิจัยดังตารางท่ี 9 – 11 
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ตารางที่ 9 ผลการทดสอบการคงอยู่ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การของกลุ่มตัวอย่างเป็นรายคู่ 
จ าแนกตามอายุ ท าการเปรียบเทียบพหุคูณด้วยวิธี Least Significance Difference (LSD) 

 
อาย ุ �̅�𝒙 18-29 ปี 30-39 ปี 40-49 ปี 50-59 ปี 60 ปีขึ้นไป 

  4.02 4.09 4.18 4.22 0 
18-29 ปี 4.02  0.360 0.045* 0.094 0 
30-39 ปี 4.09   0.109 0.207 0 
40-49 ปี 4.18    0.718 0 
50-59 ปี 4.22     0 
60 ปีข้ึนไป 0     0 

หมายเหตุ: *นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ผลการทดสอบการคงอยู่ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การของกลุ่มตัวอย่างเป็นรายคู่ 

จ าแนกตามอายุ ท าการเปรียบเทียบพหุคูณด้วยวิธี Least Significance Difference (LSD) พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ 18-29 ปี และ 40-49 ปี มีผลต่อการคงอยู่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ส่วนกลุ่มตัวอย่างในระดับอายุอื่น ๆ ไม่พบความแตกต่าง เมื่อพิจารณาจากค่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ 
18-29 ปี (�̅�𝑥 = 4.02) มีอิทธิพลต่อการคงอยู่น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ 40-49 ปี (�̅�𝑥 = 4.18)  
 
ตารางที่ 10  ผลการทดสอบการคงอยู่ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การของกลุ่มตัวอย่างเป็นรายคู่ 

จ าแนกตามระดับการศึกษา ท าการเปรียบเทียบพหุคูณด้วยวิธี Least Significance 
Difference (LSD) 

ระดับ
การศึกษา 

�̅�𝒙 มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย/ปวช. 

อนุปริญญาหรือ
เทียบเทา่/ปวส. 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

3.93 3.97 4.10 4.15 4.22 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช. 

3.93  0.826 0.302 0.185 0.099 

อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า/ปวส. 

3.97   0.141 0.058 0.021* 

ปริญญาตรี 4.10    0.367 0.121 
ปริญญาโท 4.15     0.451 
ปริญญาเอก 4.22      

หมายเหตุ: *นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ผลการทดสอบการคงอยู่ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การของกลุ่มตัวอย่างเป็นรายคู่ 
จ าแนกตามระดับการศึกษาท าการเปรียบเทียบพหุคูณด้วยวิธี Least Significance Difference 
(LSD) พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า/ปวส. และระดับ
ปริญญาเอกมีผลต่อการคงอยู่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนกลุ่มตัวอย่างในระดับอายุ
อื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษาระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า/ปวส. (�̅�𝑥 = 3.97) มีอิทธิพลต่อการคงอยู่น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างระดับ
ปริญญาเอก (�̅�𝑥 = 4.22)  
 
ตารางที่ 11  ผลการทดสอบการคงอยู่ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การของกลุ่มตัวอย่างเป็น

รายคู่ จ าแนกตามต าแหน่งในการปฏิบัติงาน ท าการเปรียบเทียบพหุคูณด้วยวิธี Least 
Significance Difference (LSD) 

 
ระดับการศึกษา �̅�𝒙 ต าแหน่งบริหาร พนักงานสาย

วิชาการ 
พนักงานสายปฏิบัติการ
วิชาชีพและบริหารทั่วไป 

  4.44 4.19 4.08 
ต าแหน่งบริหาร 4.44  0.318 0.133 
พนักงานสายวิชาการ 4.19   0.033* 

พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ
และบริหารทั่วไป 

4.08    

หมายเหตุ: *นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ผลการทดสอบการคงอยู่ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การของกลุ่มตัวอย่างเป็นรายคู่ 

จ าแนกตามต าแหน่งในการปฏิบัติงานท าการเปรียบเทียบพหุคูณด้วยวิธี Least Significance 
Difference (LSD) พบว่า กลุ่มตัวอย่างพนักงานสายวิชาการ และพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและ
บริหารท่ัวไปมีผลต่อการคงอยู่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนกลุ่มตัวอย่างในระดับอายุ
อื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง เมื่อพิจารณาจากค่าเฉล่ียพบว่า กลุ่มตัวอย่างพนักงานสายปฏิบัติการ
วิชาชีพและบริหารท่ัวไป (�̅�𝑥 = 4.08) และมีอิทธิพลต่อการคงอยู่น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างพนักงานสาย
วิชาการ (�̅�𝑥 = 4.19)  
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ตารางที่ 9 ผลการทดสอบการคงอยู่ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การของกลุ่มตัวอย่างเป็นรายคู่ 
จ าแนกตามอายุ ท าการเปรียบเทียบพหุคูณด้วยวิธี Least Significance Difference (LSD) 

 
อาย ุ �̅�𝒙 18-29 ปี 30-39 ปี 40-49 ปี 50-59 ปี 60 ปีขึ้นไป 

  4.02 4.09 4.18 4.22 0 
18-29 ปี 4.02  0.360 0.045* 0.094 0 
30-39 ปี 4.09   0.109 0.207 0 
40-49 ปี 4.18    0.718 0 
50-59 ปี 4.22     0 
60 ปีข้ึนไป 0     0 

หมายเหตุ: *นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ผลการทดสอบการคงอยู่ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การของกลุ่มตัวอย่างเป็นรายคู่ 

จ าแนกตามอายุ ท าการเปรียบเทียบพหุคูณด้วยวิธี Least Significance Difference (LSD) พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ 18-29 ปี และ 40-49 ปี มีผลต่อการคงอยู่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ส่วนกลุ่มตัวอย่างในระดับอายุอื่น ๆ ไม่พบความแตกต่าง เมื่อพิจารณาจากค่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ 
18-29 ปี (�̅�𝑥 = 4.02) มีอิทธิพลต่อการคงอยู่น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ 40-49 ปี (�̅�𝑥 = 4.18)  
 
ตารางที่ 10  ผลการทดสอบการคงอยู่ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การของกลุ่มตัวอย่างเป็นรายคู่ 

จ าแนกตามระดับการศึกษา ท าการเปรียบเทียบพหุคูณด้วยวิธี Least Significance 
Difference (LSD) 

ระดับ
การศึกษา 

�̅�𝒙 มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย/ปวช. 

อนุปริญญาหรือ
เทียบเทา่/ปวส. 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

3.93 3.97 4.10 4.15 4.22 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช. 

3.93  0.826 0.302 0.185 0.099 

อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า/ปวส. 

3.97   0.141 0.058 0.021* 

ปริญญาตรี 4.10    0.367 0.121 
ปริญญาโท 4.15     0.451 
ปริญญาเอก 4.22      

หมายเหตุ: *นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ผลการทดสอบการคงอยู่ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การของกลุ่มตัวอย่างเป็นรายคู่ 
จ าแนกตามระดับการศึกษาท าการเปรียบเทียบพหุคูณด้วยวิธี Least Significance Difference 
(LSD) พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า/ปวส. และระดับ
ปริญญาเอกมีผลต่อการคงอยู่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนกลุ่มตัวอย่างในระดับอายุ
อื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง เมื่อพิจารณาจากค่าเฉล่ียพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษาระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า/ปวส. (�̅�𝑥 = 3.97) มีอิทธิพลต่อการคงอยู่น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างระดับ
ปริญญาเอก (�̅�𝑥 = 4.22)  
 
ตารางที่ 11  ผลการทดสอบการคงอยู่ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การของกลุ่มตัวอย่างเป็น

รายคู่ จ าแนกตามต าแหน่งในการปฏิบัติงาน ท าการเปรียบเทียบพหุคูณด้วยวิธี Least 
Significance Difference (LSD) 

 
ระดับการศึกษา �̅�𝒙 ต าแหน่งบริหาร พนักงานสาย

วิชาการ 
พนักงานสายปฏิบัติการ
วิชาชีพและบริหารทั่วไป 

  4.44 4.19 4.08 
ต าแหน่งบริหาร 4.44  0.318 0.133 
พนักงานสายวิชาการ 4.19   0.033* 

พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ
และบริหารทั่วไป 

4.08    

หมายเหตุ: *นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ผลการทดสอบการคงอยู่ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การของกลุ่มตัวอย่างเป็นรายคู่ 

จ าแนกตามต าแหน่งในการปฏิบัติงานท าการเปรียบเทียบพหุคูณด้วยวิธี Least Significance 
Difference (LSD) พบว่า กลุ่มตัวอย่างพนักงานสายวิชาการ และพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและ
บริหารท่ัวไปมีผลต่อการคงอยู่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนกลุ่มตัวอย่างในระดับอายุ
อื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง เมื่อพิจารณาจากค่าเฉล่ียพบว่า กลุ่มตัวอย่างพนักงานสายปฏิบัติการ
วิชาชีพและบริหารท่ัวไป (�̅�𝑥 = 4.08) และมีอิทธิพลต่อการคงอยู่น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างพนักงานสาย
วิชาการ (�̅�𝑥 = 4.19)  
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ตอนที่ 7 ผลการวิเคราะห์ความผูกพันต่อองค์การ ความพึงพอใจต่อองค์การ และ
วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของกลุ่มตัวอย่าง  

 
ตารางที่ 12 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรพยากรณ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

การคงอยู่ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การ กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยในก ากับของ
รัฐระดับภาคใต้ตอนบน ในรูปคะแนนดิบ (B) และคะแนนมาตรฐาน (Beta) ของสมการ 

 
Model B Std. Error Beta T Sig 
(Constant) 0.789 0.210  3.767 0.000 
ด้านความผูกพันต่อองค์การ 0.125 0.062 0.108 2.010 0.045 
ด้านความพึงพอใจต่อองค์การ 0.275 0.062 0.272 4.432 0.000 
ด้านวัฒนธรรมขององค์การ 0.400 0.053 0.418 7.550 0.000 

หมายเหตุ: R = 0.707       𝑅𝑅2= 0.500      S.E. = 0.297     F = 102.828      Sig. = 0.00 
  

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์การ ด้านความพึงพอใจต่อองค์การ และ
ด้านวัฒนธรรมต่อองค์การ ใช้เป็นตัวท านายการคงอยู่ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การ ได้ร้อยละ 
50 (𝑅𝑅2) มีความคลาดเคล่ือนร้อยละ 29 และปัจจัยดังกล่าว มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนักงาน
มหาวิทยาลัยต่อองค์การ ในระดับท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 โดยปัจจัยท่ีมีอิทธิพล
ต่อการคงอยู่มากท่ีสุดคือด้านวัฒนธรรมขององค์การ รองลงมาคือด้านความพึงพอใจต่อองค์การ และ
สุดท้ายคือด้านความผูกพันธ์ต่อองค์การ 

 
อภปิรายผล 

 
1) ผลการศึกษาความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การ กรณีศึกษา : 

มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐระดับภาคใต้ตอนบน พบว่าความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับมากทุกข้อ 
โดยล าดับแรกคือ ท่านเต็มใจจะปฏิบัติงานตามนโยบาย และยอมรับพร้อมปฏิบัติตนตามค่านิยม หรือ
วัฒนธรรมขององค์การ ท่ีเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ รองลงมาคือ ท่านจะพัฒนาตนเอง ท้ัง
ด้านความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ และท างานท่ีได้รับมอบหมายเสร็จตรงตาม
เวลาท่ีก าหนดทุกครั้ง ท่านจะช้ีแจงด้วยเหตุผลทันที หากมีใครกล่าวหา หรือวิพากษ์วิจารณ์องค์การ
ในทางท่ีไม่ถูกต้อง และมักพูดถึงความดี หรือความประทับใจให้เพื่อน และผู้อ่ืนฟังเสมอ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่จะมาปฏิบัติงานโดยไม่ขาดงาน หากจ าเป็นจะยื่นใบลาล่วงหน้า และเต็มใจท่ีจะ
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ทุ่มเทความรู้ ความสามารถ เพื่อความส าเร็จของงานและตอบสนองเป้าหมายขององค์การ  ท่านเข้าไป
มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การสม่ าเสมอ ท้ังนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พงษ์เทพ 
เงาะด่วน (2555) ได้ท าการค้นคว้าอิสระเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิต การท างานกับความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ (ดอนเมือง) 
พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน ด้านผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอด้าน
สภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพท่ีดี ความก้าวหน้าและความมั่นคงในสายงาน ด้านสิทธิ
ของพนักงาน ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคล อยู่ในระดับปานกลาง ในขณะท่ีคุณภาพชีวิตการท างาน
ด้านการท างานร่วมกันหรือบูรณาการ ทางสังคม ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตด้าน
อื่นๆ และด้านความความเป็น ประโยชน์ต่อสังคม อยู่ในระดับท่ีมาก ส าหรับความผูกพันของพนักงาน
ในองค์กรด้านความเต็ม ใจท่ีจะทุ่มเทด้านความปรารถนา และด้านความเช่ือมั่น อยู่ในระดับท่ีมาก
เช่นเดียวกันและ ในกลุ่มตัวอย่างท่ีได้ท าการค้นคว้านี้ คุณภาพชีวิตการท างานมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันกับ ความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

2)  ความพึงพอใจต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การ กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐระดับภาคใต้ตอนบน พบว่า ความพึงพอใจต่อองค์การอยู่ในระดับมากทุกข้อคือ ท่าน
สามารถปฏิบัติงานตามท่ีได้รับ มอบหมายให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ครบถ้วน และ
สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รองลงมา ท่านสามารถรับผิดชอบงานท่ีองค์การมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
จนแล้วเสร็จทุกครั้งตามระยะเวลาท่ีก าหนด รองลงมาท่านได้รับส่ิงอ านวยความสะดวกในการท างาน
อย่างเหมาะสม รองลงมาท่านประสบความส าเร็จในการท างานโดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์สร้าง
ความภาคภูมิใจแก่ตนเองและองค์การ ท่านพึงพอใจในผลตอบแทน ท้ังนี้สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ จิตรลดา ตรีสาครและสุรพร อ่อนพุทธา (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ผลกระทบของแรงจูงใจและ
ความพึงพอในงานท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ 
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผลการศึกษา
พบว่า สถานภาพท่ัวไป ด้านอายุ วุฒิการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน สังกัดมหาวิทยาลัย และอายุงาน
ของบุคลากรท่ีต่างกันบุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกันและแรงจูงใจในการท างานด้าน  
ความต้องการความมั่นคงในชีวิต และด้านความต้องการเกียรติยศช่ือเสียงและความพึงพอใจในงาน
ด้านลักษณะ งานและด้านสภาพแวดล้อมในการท างานมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ   

3)  ด้านวัฒนธรรมขององค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การ กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐระดับภาคใต้ตอนบน พบว่าระดับวัฒนธรรมองค์การอยู่ในระดับมากทุกข้อคือ การ
ปฐมนิเทศ และอบรมเรื่องวัฒนธรรมองค์การก่อนเสมอ รองลงมาคือ การเรียนรู้วิธีการท างานใหม่ ๆ เพื่อ
ความก้าวหน้าของตนและองค์การ รองลงมาวัฒนธรรมขององค์การมีความเหมาะสมกับเป้าหมายของ
องค์การ และเท่าทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน รองลงมาบุคลากรในองค์การ สามารถเสนอความ
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ตอนที่ 7 ผลการวิเคราะห์ความผูกพันต่อองค์การ ความพึงพอใจต่อองค์การ และ
วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของกลุ่มตัวอย่าง  

 
ตารางที่ 12 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรพยากรณ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

การคงอยู่ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การ กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยในก ากับของ
รัฐระดับภาคใต้ตอนบน ในรูปคะแนนดิบ (B) และคะแนนมาตรฐาน (Beta) ของสมการ 

 
Model B Std. Error Beta T Sig 
(Constant) 0.789 0.210  3.767 0.000 
ด้านความผูกพันต่อองค์การ 0.125 0.062 0.108 2.010 0.045 
ด้านความพึงพอใจต่อองค์การ 0.275 0.062 0.272 4.432 0.000 
ด้านวัฒนธรรมขององค์การ 0.400 0.053 0.418 7.550 0.000 

หมายเหตุ: R = 0.707       𝑅𝑅2= 0.500      S.E. = 0.297     F = 102.828      Sig. = 0.00 
  

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์การ ด้านความพึงพอใจต่อองค์การ และ
ด้านวัฒนธรรมต่อองค์การ ใช้เป็นตัวท านายการคงอยู่ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การ ได้ร้อยละ 
50 (𝑅𝑅2) มีความคลาดเคล่ือนร้อยละ 29 และปัจจัยดังกล่าว มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนักงาน
มหาวิทยาลัยต่อองค์การ ในระดับท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 โดยปัจจัยท่ีมีอิทธิพล
ต่อการคงอยู่มากท่ีสุดคือด้านวัฒนธรรมขององค์การ รองลงมาคือด้านความพึงพอใจต่อองค์การ และ
สุดท้ายคือด้านความผูกพันธ์ต่อองค์การ 

 
อภปิรายผล 

 
1) ผลการศึกษาความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การ กรณีศึกษา : 

มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐระดับภาคใต้ตอนบน พบว่าความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับมากทุกข้อ 
โดยล าดับแรกคือ ท่านเต็มใจจะปฏิบัติงานตามนโยบาย และยอมรับพร้อมปฏิบัติตนตามค่านิยม หรือ
วัฒนธรรมขององค์การ ท่ีเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ รองลงมาคือ ท่านจะพัฒนาตนเอง ท้ัง
ด้านความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ และท างานท่ีได้รับมอบหมายเสร็จตรงตาม
เวลาท่ีก าหนดทุกครั้ง ท่านจะช้ีแจงด้วยเหตุผลทันที หากมีใครกล่าวหา หรือวิพากษ์วิจารณ์องค์การ
ในทางท่ีไม่ถูกต้อง และมักพูดถึงความดี หรือความประทับใจให้เพื่อน และผู้อื่นฟังเสมอ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่จะมาปฏิบัติงานโดยไม่ขาดงาน หากจ าเป็นจะยื่นใบลาล่วงหน้า และเต็มใจท่ีจะ
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ทุ่มเทความรู้ ความสามารถ เพื่อความส าเร็จของงานและตอบสนองเป้าหมายขององค์การ  ท่านเข้าไป
มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การสม่ าเสมอ ท้ังนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พงษ์เทพ 
เงาะด่วน (2555) ได้ท าการค้นคว้าอิสระเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิต การท างานกับความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ (ดอนเมือง) 
พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน ด้านผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอด้าน
สภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพท่ีดี ความก้าวหน้าและความมั่นคงในสายงาน ด้านสิทธิ
ของพนักงาน ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคล อยู่ในระดับปานกลาง ในขณะท่ีคุณภาพชีวิตการท างาน
ด้านการท างานร่วมกันหรือบูรณาการ ทางสังคม ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตด้าน
อื่นๆ และด้านความความเป็น ประโยชน์ต่อสังคม อยู่ในระดับท่ีมาก ส าหรับความผูกพันของพนักงาน
ในองค์กรด้านความเต็ม ใจท่ีจะทุ่มเทด้านความปรารถนา และด้านความเช่ือมั่น อยู่ในระดับท่ีมาก
เช่นเดียวกันและ ในกลุ่มตัวอย่างท่ีได้ท าการค้นคว้านี้ คุณภาพชีวิตการท างานมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันกับ ความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

2)  ความพึงพอใจต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การ กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐระดับภาคใต้ตอนบน พบว่า ความพึงพอใจต่อองค์การอยู่ในระดับมากทุกข้อคือ ท่าน
สามารถปฏิบัติงานตามท่ีได้รับ มอบหมายให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ครบถ้วน และ
สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รองลงมา ท่านสามารถรับผิดชอบงานท่ีองค์การมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
จนแล้วเสร็จทุกครั้งตามระยะเวลาท่ีก าหนด รองลงมาท่านได้รับส่ิงอ านวยความสะดวกในการท างาน
อย่างเหมาะสม รองลงมาท่านประสบความส าเร็จในการท างานโดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์สร้าง
ความภาคภูมิใจแก่ตนเองและองค์การ ท่านพึงพอใจในผลตอบแทน ท้ังนี้สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ จิตรลดา ตรีสาครและสุรพร อ่อนพุทธา (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ผลกระทบของแรงจูงใจและ
ความพึงพอในงานท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ 
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผลการศึกษา
พบว่า สถานภาพท่ัวไป ด้านอายุ วุฒิการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน สังกัดมหาวิทยาลัย และอายุงาน
ของบุคลากรท่ีต่างกันบุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกันและแรงจูงใจในการท างานด้าน  
ความต้องการความมั่นคงในชีวิต และด้านความต้องการเกียรติยศช่ือเสียงและความพึงพอใจในงาน
ด้านลักษณะ งานและด้านสภาพแวดล้อมในการท างานมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ   

3)  ด้านวัฒนธรรมขององค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การ กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐระดับภาคใต้ตอนบน พบว่าระดับวัฒนธรรมองค์การอยู่ในระดับมากทุกข้อคือ การ
ปฐมนิเทศ และอบรมเรื่องวัฒนธรรมองค์การก่อนเสมอ รองลงมาคือ การเรียนรู้วิธีการท างานใหม่ ๆ เพื่อ
ความก้าวหน้าของตนและองค์การ รองลงมาวัฒนธรรมขององค์การมีความเหมาะสมกับเป้าหมายของ
องค์การ และเท่าทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน รองลงมาบุคลากรในองค์การ สามารถเสนอความ
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คิดเห็น หรือวิธีการในท างานใหม่ ๆ ได้อย่างอิสระ และสร้างสรรค์ รองลงมาผู้บริหารปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีในเรื่องของวัฒนธรรมองค์การ และวัฒนธรรมองค์การในปัจจุบันมีความเหมาะสมกับ
เป้าหมายขององค์การใน 3-5 ปีข้างหน้า ทั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดด้านวัฒนธรรมองค์การของ ศิ
ริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2542) โดยวัฒนธรรมจะเป็นตัวก่อให้เกิดรูปแบบการท างานขององค์การ 
เป็นส่ิงยึดเหนี่ยวจิตใจของพนักงาน เป็นความเช่ือของสัญลักษณ์ขององค์การ วัฒนธรรมองค์การจึง
เป็นเครื่องมือ ท่ีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานขององค์การ 

4)  การคงอยู่ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การ กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยในก ากับของ
รัฐระดับภาคใต้ตอนบน พบว่าการคงอยู่ของพนักงานอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยล าดับแรกคือ ท่านมี
ความคาดหวังการพิจารณาการปรับอัตราเงินเดือน ผลตอบแทน หรือการเล่ือนต าแหน่งงานท่ีสูงขึ้น 
รองลงมาคือ ท่านมีความรู้สึกว่างานท่ีท่านปฏิบัติอยู่มีความท้าทาย และช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา 
การเรียนรู้ และมีประสบการณ์ต่าง ๆ รองลงมาท่านมีความต้องการจะเข้ามาท างานท่ีองค์การแห่งนี้ 
เพราะท่านเข้าใจ และเห็นด้วยกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ขององค์การ รองลงมาองค์การมีนโยบายใน
การสนับสนุนในการธ ารง รักษา พนักงานผู้อาวุโสท่ีมีทักษะความรู้ ความสามารถ รองลงมาระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์การของท่านมีประสิทธิภาพ และให้ความเป็นธรรมแก่พนักงาน
และลูกจ้าง โดยพิจารณาตามความเหมาะสมจากต าแหน่งงานเพื่อความก้าวหน้าท้ังบุคลากร และ
ความส าเร็จขององค์การ รองลงมาท่านรู้สึกว่า ตนเองมีคุณค่าในตัวเองท่ีท่านได้เป็นส่วนหนึ่งและเป็น
ส่วนส าคัญต่อองค์การ ซึ่งส าหรับท่านแล้วองค์การแห่งนี้ เป็นองค์การท่ีดีท่ีสุดท่ีน่าร่วมท างานด้วย 
รองลงมาขณะปัจจุบันท่ีท่านปฏิบัติงานอยู่องค์การแห่งนี้ ท่านรู้สึกมีความสุข มีความภาคภูมิใจ และ
ห่วงใยต่ออนาคตขององค์การ หากเมื่อองค์การเกิดปัญหา รองลงมาท่านมีการวางแผนท่ีจะปฏิบัติงาน
อยู่ในองค์การนี้ตลอดไป เพราะรู้สึกว่าองค์การมีความมั่นคง แม้ว่าในอนาคตท่านอาจจะมีโอกาส
โยกย้าย หรือปรับเปล่ียนต าแหน่งงานภายในองค์การ และล าดับสุดท้าย คือ ท่านมีความปรารถนาท่ี
จะปฏิบัติงานในองค์การแห่งนี้จนเกษียณอายุ หรือหากมีโอกาสก็ประสงค์ท่ีจะเป็นพนักงานอาวุโส 
เพราะมีความผูกพันและภักดีต่อองค์การ ท้ังนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธีระวุฒิ ตรีประสิทธิ์ชัย 
(2557) ไ ด้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีจะส่งผลกระทบต่อการรักษาพนักงานให้คงอยู่กับองค์กรใน 
อุตสาหกรรมการโรงแรมระดับ 5 ดาวในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 1) พนักงานท่ีมีรายได้
และประสบการณ์การท างาน แตกต่างกันมีปัจจัยท่ีจะส่งผลต่อการรักษาพนักงานให้คงอยู่กับองค์การ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.001) 2) ความผูกพันและความภักดีมีอิทธิพลต่อปัจจัยท่ี
จะส่งผลต่อการรักษาพนักงาน ให้คงอยู่กับองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.001) และ 3) 
คุณภาพชีวิตในการท างานมีอิทธิพล ต่อปัจจัยท่ีจะส่งผลต่อการรักษาพนักงานให้คงอยู่กับองค์กรอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.001)  
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ข้อเสนอแนะ 
 

จากผลการศึกษา เรื่อง “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การ 
กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐระดับภาคใต้ตอนบน” ได้ค้นพบประเด็นต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ 
และน ามาสู่การวิเคราะห์ โดยผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ ในการน าผลการศึกษาไปใช้เพื่อเป็นแนวทางใน
พัฒนาการคงอยู่ของพนักงานมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผู้ศึกษาได้ข้อเสนอแนะจาก
การศึกษา ดังนี้  

1)  องค์การควรจะจัดสวัสดิการและการดูแลพนักงานในองค์การให้มีความเหมาะสมหรือ
มากยิ่งขึ้น เพื่อจะท าให้พนักงานมีความต้ังใจในการปฏิบัติงานในระยะยาว หรือจนเกษียณอายุ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อความภักดีต่อองค์การและคงอยู่ของพนักงานได้ 

2)  จากผลการศึกษาในด้านปัจจัยประชาการศาสตร์ ด้านความพึงพอใจต่อองค์การ และ
ด้านการคงอยู่ของพนักงาน พบว่าผลตอบแทนเป็นส่ิงท่ีพนักงานมีความคาดหวังมาก ซึ่งองค์การควร
จะมีการพิจารณาผลตอบแทน เช่น เงินเดือน หรือสวัสดิการ หรือส่งเสริมโอกาสในความก้าวหน้าใน
สายงาน ให้มากยิ่งขึ้นและเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ และยุติธรรม  

3)  องค์การควรจะปรับวัฒนธรรม โครงสร้างองค์การ หรือรูปแบบขั้นตอนในการด าเนินงาน
ต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายในอนาคตเพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ในอนาคตได้ 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
 
1)  ในการศึกษาครั้งนี้ ได้มีก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการก าหนดกลุ่มตัวอย่างเริ่มต้นท่ีผู้ท่ีมี

อายุงานไม่ต่ ากว่า 2 ปี ซึ่งอาจจะเป็นอายุงานท่ีน้อยเกินไปในการวัดการคงอยู่ 
2)  ควรท าวิจัยเชิงคุณภาพประกอบด้วย เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้นและน าข้อมูลมาใช้

เป็นแนวทางในการพัฒนาการคงอยู่ของพนักงานในองค์การ 
3)  การศึกษาครั้งนี้ได้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลต่อการเก็บ

ข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยอาจจะไม่ได้เข้าพบเพื่ออธิบายวัตถุประสงค์ และแนะน าเครื่องมือต่อกลุ่มตัวอย่างได้
ด้วยตนเองบางส่วน ดังนั้นจึงควรปรับเครื่องมือให้เหมาะสมในการท าแบบสอบถามในรูปแบบ
ออนไลน์ 
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คิดเห็น หรือวิธีการในท างานใหม่ ๆ ได้อย่างอิสระ และสร้างสรรค์ รองลงมาผู้บริหารปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีในเรื่องของวัฒนธรรมองค์การ และวัฒนธรรมองค์การในปัจจุบันมีความเหมาะสมกับ
เป้าหมายขององค์การใน 3-5 ปีข้างหน้า ทั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดด้านวัฒนธรรมองค์การของ ศิ
ริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2542) โดยวัฒนธรรมจะเป็นตัวก่อให้เกิดรูปแบบการท างานขององค์การ 
เป็นส่ิงยึดเหนี่ยวจิตใจของพนักงาน เป็นความเช่ือของสัญลักษณ์ขององค์การ วัฒนธรรมองค์การจึง
เป็นเครื่องมือ ท่ีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานขององค์การ 

4)  การคงอยู่ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การ กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยในก ากับของ
รัฐระดับภาคใต้ตอนบน พบว่าการคงอยู่ของพนักงานอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยล าดับแรกคือ ท่านมี
ความคาดหวังการพิจารณาการปรับอัตราเงินเดือน ผลตอบแทน หรือการเล่ือนต าแหน่งงานท่ีสูงขึ้น 
รองลงมาคือ ท่านมีความรู้สึกว่างานท่ีท่านปฏิบัติอยู่มีความท้าทาย และช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา 
การเรียนรู้ และมีประสบการณ์ต่าง ๆ รองลงมาท่านมีความต้องการจะเข้ามาท างานท่ีองค์การแห่งนี้ 
เพราะท่านเข้าใจ และเห็นด้วยกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ขององค์การ รองลงมาองค์การมีนโยบายใน
การสนับสนุนในการธ ารง รักษา พนักงานผู้อาวุโสท่ีมีทักษะความรู้ ความสามารถ รองลงมาระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์การของท่านมีประสิทธิภาพ และให้ความเป็นธรรมแก่พนักงาน
และลูกจ้าง โดยพิจารณาตามความเหมาะสมจากต าแหน่งงานเพื่อความก้าวหน้าท้ังบุคลากร และ
ความส าเร็จขององค์การ รองลงมาท่านรู้สึกว่า ตนเองมีคุณค่าในตัวเองท่ีท่านได้เป็นส่วนหนึ่งและเป็น
ส่วนส าคัญต่อองค์การ ซึ่งส าหรับท่านแล้วองค์การแห่งนี้ เป็นองค์การท่ีดีท่ีสุดท่ีน่าร่วมท างานด้วย 
รองลงมาขณะปัจจุบันท่ีท่านปฏิบัติงานอยู่องค์การแห่งนี้ ท่านรู้สึกมีความสุข มีความภาคภูมิใจ และ
ห่วงใยต่ออนาคตขององค์การ หากเมื่อองค์การเกิดปัญหา รองลงมาท่านมีการวางแผนท่ีจะปฏิบัติงาน
อยู่ในองค์การนี้ตลอดไป เพราะรู้สึกว่าองค์การมีความมั่นคง แม้ว่าในอนาคตท่านอาจจะมีโอกาส
โยกย้าย หรือปรับเปล่ียนต าแหน่งงานภายในองค์การ และล าดับสุดท้าย คือ ท่านมีความปรารถนาท่ี
จะปฏิบัติงานในองค์การแห่งนี้จนเกษียณอายุ หรือหากมีโอกาสก็ประสงค์ท่ีจะเป็นพนักงานอาวุโส 
เพราะมีความผูกพันและภักดีต่อองค์การ ท้ังนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธีระวุฒิ ตรีประสิทธิ์ชัย 
(2557) ไ ด้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีจะส่งผลกระทบต่อการรักษาพนักงานให้คงอยู่กับองค์กรใน 
อุตสาหกรรมการโรงแรมระดับ 5 ดาวในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 1) พนักงานท่ีมีรายได้
และประสบการณ์การท างาน แตกต่างกันมีปัจจัยท่ีจะส่งผลต่อการรักษาพนักงานให้คงอยู่กับองค์การ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.001) 2) ความผูกพันและความภักดีมีอิทธิพลต่อปัจจัยท่ี
จะส่งผลต่อการรักษาพนักงาน ให้คงอยู่กับองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.001) และ 3) 
คุณภาพชีวิตในการท างานมีอิทธิพล ต่อปัจจัยท่ีจะส่งผลต่อการรักษาพนักงานให้คงอยู่กับองค์กรอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.001)  
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ข้อเสนอแนะ 
 

จากผลการศึกษา เรื่อง “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์การ 
กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐระดับภาคใต้ตอนบน” ได้ค้นพบประเด็นต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ 
และน ามาสู่การวิเคราะห์ โดยผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ ในการน าผลการศึกษาไปใช้เพื่อเป็นแนวทางใน
พัฒนาการคงอยู่ของพนักงานมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผู้ศึกษาได้ข้อเสนอแนะจาก
การศึกษา ดังนี้  

1)  องค์การควรจะจัดสวัสดิการและการดูแลพนักงานในองค์การให้มีความเหมาะสมหรือ
มากยิ่งขึ้น เพื่อจะท าให้พนักงานมีความต้ังใจในการปฏิบัติงานในระยะยาว หรือจนเกษียณอายุ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อความภักดีต่อองค์การและคงอยู่ของพนักงานได้ 

2)  จากผลการศึกษาในด้านปัจจัยประชาการศาสตร์ ด้านความพึงพอใจต่อองค์การ และ
ด้านการคงอยู่ของพนักงาน พบว่าผลตอบแทนเป็นส่ิงท่ีพนักงานมีความคาดหวังมาก ซึ่งองค์การควร
จะมีการพิจารณาผลตอบแทน เช่น เงินเดือน หรือสวัสดิการ หรือส่งเสริมโอกาสในความก้าวหน้าใน
สายงาน ให้มากยิ่งขึ้นและเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ และยุติธรรม  

3)  องค์การควรจะปรับวัฒนธรรม โครงสร้างองค์การ หรือรูปแบบขั้นตอนในการด าเนินงาน
ต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายในอนาคตเพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ในอนาคตได้ 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
 
1)  ในการศึกษาครั้งนี้ ได้มีก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการก าหนดกลุ่มตัวอย่างเริ่มต้นท่ีผู้ท่ีมี

อายุงานไม่ต่ ากว่า 2 ปี ซึ่งอาจจะเป็นอายุงานท่ีน้อยเกินไปในการวัดการคงอยู่ 
2)  ควรท าวิจัยเชิงคุณภาพประกอบด้วย เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้นและน าข้อมูลมาใช้

เป็นแนวทางในการพัฒนาการคงอยู่ของพนักงานในองค์การ 
3)  การศึกษาครั้งนี้ได้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลต่อการเก็บ

ข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยอาจจะไม่ได้เข้าพบเพื่ออธิบายวัตถุประสงค์ และแนะน าเครื่องมือต่อกลุ่มตัวอย่างได้
ด้วยตนเองบางส่วน ดังนั้นจึงควรปรับเครื่องมือให้เหมาะสมในการท าแบบสอบถามในรูปแบบ
ออนไลน์ 
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ผลกระทบจากโควิด - 19 ที่มีผลต่อธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูป: 

กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

อภิสิทธิ์ แก้วพรรณราย * 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ผลกระทบจากโควิด - 19 ท่ีมีผลต่อธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูป : กรณีศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูป
ต่อระดับของผลกระทบจากโควิด - 19 ท่ีมีผลต่อธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปในท้องท่ีจังหวัด
นครศรีธรรมราช และศึกษาปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความคิดเห็นของผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพารา
แปรรูปต่อระดับผลกระทบจากโควิด - 19 ท่ีมีผลต่อธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปในท้องท่ีจังหวัด
นครศรีธรรมราช การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบ
การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การศึกษา
ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบธุรกิจ
ไม้ยางพาราแปรรูปท่ีประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปในท้องท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 53 
ราย สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าต่ าสุด (Minimum) ค่าเฉล่ีย (�̅�𝑥) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: S.D.) และการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) ใช้การวิเคราะห์สถิติ t-test กับ
ตัวแปรอิสระท่ีแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม และสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One-Way 
ANOVA) กับตัวแปรอิสระที่แบ่งกลุ่มตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ .05 
(p-value = .05) 

ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปท่ีท าการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
มีอายุเฉล่ีย 54.55 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส อยู่ด้วยกัน มีความเกี่ยวพันเป็น
เจ้าของกิจการ มีระยะเวลาการประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปเฉล่ีย 22 ปี ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจ
แปรรูปไม้ยางพารา มีมูลค่าการลงทุนเฉล่ีย 29,788,679 บาท มีความต้องการแรงงานเฉล่ีย 77.47 
คน มีปริมาณการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปต่อปีเฉลี่ย 8,913 ลูกบาศก์เมตร ส่วนใหญ่ไม่มีปริมาณ

                                                             
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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การประดิษฐ์เฟอร์นิเจอร์ มีมูลค่าการผลิตของธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปต่อปีเฉล่ีย 47,627,358 บาท 
และมีมูลค่าการส่งออกของธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปต่อปีเฉล่ีย 25,660,377 บาท ผู้ประกอบธุรกิจไม้
ยางพาราแปรรูปท่ีท าการศึกษามีความคิดเห็นต่อระดับของผลกระทบจากโควิด - 19 ท่ีมีผลต่อธุรกิจ
ไม้ยางพาราแปรรูปในท้องท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.02 ( �̅�𝑥 = 
4.02) จ าแนกเป็น (1) ความคิดเห็นด้านผลกระทบทางตรง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.06 (�̅�𝑥 = 4.06) และ (2) ความคิดเห็นด้านผลกระทบทางอ้อม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.98 (�̅�𝑥 = 3.98) 

ส่วนปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อความคิดเห็นของผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปต่อระดับ
ผลกระทบจากโควิด - 19 ท่ีมีผลต่อธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปในท้องท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ 
ความเกี่ยวพันกับผู้ประกอบธุรกิจ ประเภทของการประกอบธุรกิจ มูลค่าการลงทุน ความต้องการด้าน
แรงงาน มูลค่าการผลิต และมูลค่าการส่งออก 

 
ค าส าคัญ: ผลกระทบจาก COVID-19 ไม้ยางพาราแปรรูป ธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูป 
  

 

 

 
ผลกระทบจากโควิด - 19 ที่มีผลต่อธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูป: 

กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

อภิสิทธิ์ แก้วพรรณราย * 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ผลกระทบจากโควิด - 19 ท่ีมีผลต่อธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูป : กรณีศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูป
ต่อระดับของผลกระทบจากโควิด - 19 ท่ีมีผลต่อธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปในท้องท่ีจังหวัด
นครศรีธรรมราช และศึกษาปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความคิดเห็นของผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพารา
แปรรูปต่อระดับผลกระทบจากโควิด - 19 ท่ีมีผลต่อธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปในท้องท่ีจังหวัด
นครศรีธรรมราช การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบ
การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การศึกษา
ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบธุรกิจ
ไม้ยางพาราแปรรูปท่ีประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปในท้องท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 53 
ราย สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าต่ าสุด (Minimum) ค่าเฉล่ีย (�̅�𝑥) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: S.D.) และการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) ใช้การวิเคราะห์สถิติ t-test กับ
ตัวแปรอิสระท่ีแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม และสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One-Way 
ANOVA) กับตัวแปรอิสระที่แบ่งกลุ่มตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ .05 
(p-value = .05) 

ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปท่ีท าการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
มีอายุเฉล่ีย 54.55 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส อยู่ด้วยกัน มีความเกี่ยวพันเป็น
เจ้าของกิจการ มีระยะเวลาการประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปเฉล่ีย 22 ปี ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจ
แปรรูปไม้ยางพารา มีมูลค่าการลงทุนเฉล่ีย 29,788,679 บาท มีความต้องการแรงงานเฉล่ีย 77.47 
คน มีปริมาณการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปต่อปีเฉลี่ย 8,913 ลูกบาศก์เมตร ส่วนใหญ่ไม่มีปริมาณ

                                                             
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ผลกระทบจากโควิด - 19 ที่มีผลต่อธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูป: 

กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

อภิสิทธิ์ แก้วพรรณราย * 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ผลกระทบจากโควิด - 19 ท่ีมีผลต่อธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูป : กรณีศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูป
ต่อระดับของผลกระทบจากโควิด - 19 ท่ีมีผลต่อธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปในท้องท่ีจังหวัด
นครศรีธรรมราช และศึกษาปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความคิดเห็นของผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพารา
แปรรูปต่อระดับผลกระทบจากโควิด - 19 ท่ีมีผลต่อธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปในท้องท่ีจังหวัด
นครศรีธรรมราช การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบ
การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การศึกษา
ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบธุรกิจ
ไม้ยางพาราแปรรูปท่ีประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปในท้องท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 53 
ราย สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าต่ าสุด (Minimum) ค่าเฉล่ีย (�̅�𝑥) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: S.D.) และการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) ใช้การวิเคราะห์สถิติ t-test กับ
ตัวแปรอิสระท่ีแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม และสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One-Way 
ANOVA) กับตัวแปรอิสระที่แบ่งกลุ่มตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ .05 
(p-value = .05) 

ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปท่ีท าการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
มีอายุเฉล่ีย 54.55 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส อยู่ด้วยกัน มีความเกี่ยวพันเป็น
เจ้าของกิจการ มีระยะเวลาการประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปเฉล่ีย 22 ปี ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจ
แปรรูปไม้ยางพารา มีมูลค่าการลงทุนเฉล่ีย 29,788,679 บาท มีความต้องการแรงงานเฉล่ีย 77.47 
คน มีปริมาณการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปต่อปีเฉลี่ย 8,913 ลูกบาศก์เมตร ส่วนใหญ่ไม่มีปริมาณ

                                                             
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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การประดิษฐ์เฟอร์นิเจอร์ มีมูลค่าการผลิตของธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปต่อปีเฉล่ีย 47,627,358 บาท 
และมีมูลค่าการส่งออกของธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปต่อปีเฉล่ีย 25,660,377 บาท ผู้ประกอบธุรกิจไม้
ยางพาราแปรรูปท่ีท าการศึกษามีความคิดเห็นต่อระดับของผลกระทบจากโควิด - 19 ท่ีมีผลต่อธุรกิจ
ไม้ยางพาราแปรรูปในท้องท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.02 ( �̅�𝑥 = 
4.02) จ าแนกเป็น (1) ความคิดเห็นด้านผลกระทบทางตรง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.06 (�̅�𝑥 = 4.06) และ (2) ความคิดเห็นด้านผลกระทบทางอ้อม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.98 (�̅�𝑥 = 3.98) 

ส่วนปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อความคิดเห็นของผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปต่อระดับ
ผลกระทบจากโควิด - 19 ท่ีมีผลต่อธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปในท้องท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ 
ความเกี่ยวพันกับผู้ประกอบธุรกิจ ประเภทของการประกอบธุรกิจ มูลค่าการลงทุน ความต้องการด้าน
แรงงาน มูลค่าการผลิต และมูลค่าการส่งออก 

 
ค าส าคัญ: ผลกระทบจาก COVID-19 ไม้ยางพาราแปรรูป ธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูป 
  

 

 

 
ผลกระทบจากโควิด - 19 ที่มีผลต่อธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูป: 

กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

อภิสิทธิ์ แก้วพรรณราย * 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ผลกระทบจากโควิด - 19 ท่ีมีผลต่อธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูป : กรณีศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูป
ต่อระดับของผลกระทบจากโควิด - 19 ท่ีมีผลต่อธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปในท้องท่ีจังหวัด
นครศรีธรรมราช และศึกษาปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความคิดเห็นของผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพารา
แปรรูปต่อระดับผลกระทบจากโควิด - 19 ท่ีมีผลต่อธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปในท้องท่ีจังหวัด
นครศรีธรรมราช การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบ
การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การศึกษา
ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบธุรกิจ
ไม้ยางพาราแปรรูปท่ีประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปในท้องท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 53 
ราย สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าต่ าสุด (Minimum) ค่าเฉล่ีย (�̅�𝑥) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: S.D.) และการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) ใช้การวิเคราะห์สถิติ t-test กับ
ตัวแปรอิสระท่ีแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม และสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One-Way 
ANOVA) กับตัวแปรอิสระที่แบ่งกลุ่มตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ .05 
(p-value = .05) 

ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปท่ีท าการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
มีอายุเฉล่ีย 54.55 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส อยู่ด้วยกัน มีความเกี่ยวพันเป็น
เจ้าของกิจการ มีระยะเวลาการประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปเฉล่ีย 22 ปี ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจ
แปรรูปไม้ยางพารา มีมูลค่าการลงทุนเฉล่ีย 29,788,679 บาท มีความต้องการแรงงานเฉล่ีย 77.47 
คน มีปริมาณการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปต่อปีเฉลี่ย 8,913 ลูกบาศก์เมตร ส่วนใหญ่ไม่มีปริมาณ

                                                             
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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การปลูกยางพาราของไทยในอดีตท่ีผ่านมาจนปัจจุบันได้มีการขยายพื้นท่ีในการเพาะปลูก
ไปท่ัวทุกภาคของประเทศในปี 2558 เนื้อท่ีในการเพาะปลูกยางพารารวมท้ังประเทศมีท้ังหมด 18.0 
ล้านไร่ แบ่งออกเป็นภาคเหนือ 0.65 ล้านไร่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3.24 ล้านไร่ ภาคกลาง 2.17 
ล้านไร่ และภาคใต้ 12.78 ล้านไร่ โดยภาคใต้เป็นภาคท่ีมีพื้นท่ีเพาะปลูกมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
71.00 รองลงมา ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 18.00 ภาคกลาง ร้อยละ 12.00 และ
ภาคเหนือ ร้อยละ 3.00 ตามล าดับ ส าหรับจังหวัดท่ีมีการปลูกไม้ยางพารามากท่ีสุด 5 อันดับแรก 
ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สงขลา นครศรีธรรมราช ตรัง และจังหวัดยะลา ตามล าดับ (ส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2559) 

ไม้ยางพาราเป็นไม้ท่ีมีความส าคัญ นอกจากการใช้ประโยชนจากน้ ายางแล้ว ต้นยางพารา
ที่ถูกตัดโค่นยังสามารถน าไม้มาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมประเภทต่าง  ๆ เช่น ไม้แปรรูป และไม้
เช้ือเพลิง เมื่อต้นยางพาราอายุต้ังแต่ 20 - 25 ปีข้ึนไป ให้ผลผลิตน้ ายางไม่คุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ ต้นยาง
จะถูกตัดโค่น และมีการน าไม้ยางพาราท่ีตัดโค่น ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก คือ 1) รากไม้หรือ
ตอไม้ 2) กิ่งหรือปลายไม้ และ 3) ไม้ท่อนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้วขึ้นไป ส่วนต่าง ๆ เหล่านี้จะถูก
น าไปใช้ ไปแปรรูปเป็นไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้งท่ีจะน าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  โดยจะเหลือ
ส่วนรากไม้และปลายไม้หรือก่ิงไม้ท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์  รวมถึงของเสียจากโรงงานแปรรูปไม้และ
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา ได้แก ่ปีกไม้ ขี้เล่ือย ตาไม้ส่วนท่ีมีต าหนิ และขี้กบ ท้ังนี้ การตัดโค่น
ไม้ยางพาราดังกล่าวน าไปสู่การก าเนิดธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูป มีการด าเนินการก่อต้ังโรงงานแปรรูป
ไม้ยางพาราในรูปของอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อรองรับธุรกิจดังกล่าวเป็นจ านวนมาก ซึ่งในปัจจุบัน
โรงงานแปรรูปไม้ยางพาราประเทศไทยมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราแปรรูป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เฟอร์นิเจอร์ประเภทต่าง ๆ ไปยังประเทศจีนเป็นจ านวนมาก 

แต่เมื่อปลายปี 2562 สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
ในประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก รวมถึงประเทศไทยได้ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง 
ส่งผลท าให้การประกอบธุรกิจด้านต่าง ๆ ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก บางกิจการมีความจ าเป็นต้อง
หยุดด าเนินกิจการเป็นการช่ัวคราว และบางกิจการจ าเป็นต้องปิดตัวลง เนื่องจากประสบกับสภาวะ
การขาดทุน ไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ ท้ังนี้ ธุรกิจแปรรูปไม้ยางพารา ก็เป็นธุรกิจอีกประเภท
หนึ่งท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID - 19 ดังกล่าว โดยผู้ประกอบกิจการดังกล่าว
ต้องประสบกับปัญหาและได้รับผลกระทบในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบจากการท่ี
ประเทศจีนงดน าเข้าเฟอร์นิเจอร์ประเภทต่าง ๆ จากประเทศไทย ซึ่งสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย 
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(2563) ได้ระบุไว้ว่า ประเทศไทยส่งออกไม้ยางพารากว่าร้อยละ 99.00 ไปยังตลาดจีน การส่งออกเริ่ม
ลดลงต้ังแต่ปลายปี 2563 ท่ีผ่านมา เนื่องจากโรงงานในจีนหยุดในเทศกาลปีใหม่และตรุษจีน และเมื่อ
มีการระบาดของโรคโควิด - 19 ท าให้ไม้ยางของไทยไม่สามารถส่งออกได้ท้ังหมด ผู้ประกอบการไม้
ยางต้องลดก าลังการผลิตลง ในขณะท่ีบางส่วนต้องหยุดกิจการลงไป 

จากการประเมินของสมาคมธุรกิจไม้ยางพารา คาดว่าผู้ประกอบการของไทยจะปิดกิจการ
ลงมากกว่าร้อยละ 60.00 หากสถานการณ์โควิดยังไม่คล่ีคลายลง ซึ่งสมาคมฯ ได้พยายามหาตลาด
ใหม่ เนื่องจากไม่สามารถรอสถานการณ์ของจีนได้ ในเบื้องต้นได้มีการหารือกับอินเดียท่ีมีประชากร
มาก ความต้องการน่าจะมากตาม แต่ผู้ประกอบการอินเดียไม่รู้จักไม้ยางพารา และไม่ทราบว่าจะใช้
ประโยชน์อย่างไร รวมทั้งขั้นตอนการส่งออกยังยุ่งยาก ไม่สะดวกเมื่อเทียบกับการส่งออกไปจีน 
ดังจะเห็นได้ว่าการระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการผลิตและการท าตลาดไม้ยางพารา
แปรรูป และเฟอร์นิเจอร์ ท้ังตลาดจีน อินเดีย และอีกหลายประเทศท่ัวโลกท่ีชะลอตัวลง จึงจะต้อง
หาทางช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ และป้องกันไม่ให้เกิดกระทบต่อเนื่องถึงห่วงโซ่
ในอุตสาหกรรม ต้ังแต่เกษตรกรผู้ปลูกไม้ยางพารา แรงงาน และผู้ประกอบการส่งออก 

ส าหรับแนวทางช่วยเหลือด้านการตลาด กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะช่วยเหลือ
ผลักดันให้มีการท าตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ท้ังในตลาดจีนท่ีเป็นตลาดหลักของไทย และ
อินเดียท่ีปัจจุบันมีโอกาสขยายตัวอีกมาก หลังจากท่ีรัฐบาลอินเดียส่งเสริมให้ประชาชนมีบ้าน และยัง
มีการขยายตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ การก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน ท าให้มีความต้องการ
เฟอร์นิเจอร์เพิ่มขึ้น ปัจจุบันสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทยมีสมาชิก 135 บริษัท โดยร้อยละ 70.00 
เป็นลูกหนี้ธนาคารเอกชน ส่วนอีกร้อยละ 30.00 เป็นลูกหนี้ธนาคารรัฐ อาทิ ธนาคารกรุงไทย เป็นต้น 
ท้ังนี้ ในอุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูปมีโรงงานแปรรูปไม้ในประเทศไทย รวมจ านวนท้ังส้ิน 1,208 
โรงงาน ต้ังอยู่ในภาคใต้ ร้อยละ 80.00 ภาคตะวนัออก ร้อยละ 15.00 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 
4.00 และต้ังอยู่ในภาคอื่น ๆ ร้อยละ 1.00 

จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดหนึ่งในท้องที่ภาคใต้ที่มีผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพารา
แปรรูป ต้ังอยู่เป็นจ านวนมาก โดยมีจ านวนรวมท้ังส้ิน 53 โรงงาน (โรงงานแปรรูปไม้ยางพารา, ม.ป.ป.) 
ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปดังกล่าวได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด - 19 
เป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลผลกระทบต่อธุรกิจ สภาพปัญหาและอุปสรรคท่ีผู้ประกอบ
ธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปประสบอยู่ในปัจจุบันท่ีสามารถน าไปสู่การก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาผลกระทบจากโควิด - 19 ท่ีมีผลต่อธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปในท้องท่ีจังหวัด
นครศรีธรรมราช เพื่อน าผลการวิจัยท่ีได้ไปใช้เป็นแนวทางแก้ไขผลกระทบดังกล่าวร่วมกับหน่วยงาน
รัฐท่ีเกี่ยวข้องในอนาคตให้ลดน้อยลงหรือหมดส้ินลงได้ต่อไป 
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การปลูกยางพาราของไทยในอดีตท่ีผ่านมาจนปัจจุบันได้มีการขยายพื้นท่ีในการเพาะปลูก
ไปท่ัวทุกภาคของประเทศในปี 2558 เนื้อท่ีในการเพาะปลูกยางพารารวมท้ังประเทศมีท้ังหมด 18.0 
ล้านไร่ แบ่งออกเป็นภาคเหนือ 0.65 ล้านไร่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3.24 ล้านไร่ ภาคกลาง 2.17 
ล้านไร่ และภาคใต้ 12.78 ล้านไร่ โดยภาคใต้เป็นภาคท่ีมีพื้นท่ีเพาะปลูกมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
71.00 รองลงมา ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 18.00 ภาคกลาง ร้อยละ 12.00 และ
ภาคเหนือ ร้อยละ 3.00 ตามล าดับ ส าหรับจังหวัดท่ีมีการปลูกไม้ยางพารามากท่ีสุด 5 อันดับแรก 
ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สงขลา นครศรีธรรมราช ตรัง และจังหวัดยะลา ตามล าดับ (ส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2559) 

ไม้ยางพาราเป็นไม้ท่ีมีความส าคัญ นอกจากการใช้ประโยชนจากน้ ายางแล้ว ต้นยางพารา
ที่ถูกตัดโค่นยังสามารถน าไม้มาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมประเภทต่าง  ๆ เช่น ไม้แปรรูป และไม้
เช้ือเพลิง เมื่อต้นยางพาราอายุต้ังแต่ 20 - 25 ปีข้ึนไป ให้ผลผลิตน้ ายางไม่คุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ ต้นยาง
จะถูกตัดโค่น และมีการน าไม้ยางพาราท่ีตัดโค่น ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก คือ 1) รากไม้หรือ
ตอไม้ 2) กิ่งหรือปลายไม้ และ 3) ไม้ท่อนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้วขึ้นไป ส่วนต่าง ๆ เหล่านี้จะถูก
น าไปใช้ ไปแปรรูปเป็นไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้งท่ีจะน าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  โดยจะเหลือ
ส่วนรากไม้และปลายไม้หรือกิ่งไม้ท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์  รวมถึงของเสียจากโรงงานแปรรูปไม้และ
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา ได้แก ่ปีกไม้ ขี้เล่ือย ตาไม้ส่วนท่ีมีต าหนิ และขี้กบ ท้ังนี้ การตัดโค่น
ไม้ยางพาราดังกล่าวน าไปสู่การก าเนิดธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูป มีการด าเนินการก่อต้ังโรงงานแปรรูป
ไม้ยางพาราในรูปของอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อรองรับธุรกิจดังกล่าวเป็นจ านวนมาก ซึ่งในปัจจุบัน
โรงงานแปรรูปไม้ยางพาราประเทศไทยมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราแปรรูป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เฟอร์นิเจอร์ประเภทต่าง ๆ ไปยังประเทศจีนเป็นจ านวนมาก 

แต่เมื่อปลายปี 2562 สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
ในประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก รวมถึงประเทศไทยได้ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง 
ส่งผลท าให้การประกอบธุรกิจด้านต่าง ๆ ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก บางกิจการมีความจ าเป็นต้อง
หยุดด าเนินกิจการเป็นการช่ัวคราว และบางกิจการจ าเป็นต้องปิดตัวลง เนื่องจากประสบกับสภาวะ
การขาดทุน ไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ ท้ังนี้ ธุรกิจแปรรูปไม้ยางพารา ก็เป็นธุรกิจอีกประเภท
หนึ่งท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID - 19 ดังกล่าว โดยผู้ประกอบกิจการดังกล่าว
ต้องประสบกับปัญหาและได้รับผลกระทบในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบจากการท่ี
ประเทศจีนงดน าเข้าเฟอร์นิเจอร์ประเภทต่าง ๆ จากประเทศไทย ซึ่งสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย 
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(2563) ได้ระบุไว้ว่า ประเทศไทยส่งออกไม้ยางพารากว่าร้อยละ 99.00 ไปยังตลาดจีน การส่งออกเริ่ม
ลดลงต้ังแต่ปลายปี 2563 ท่ีผ่านมา เนื่องจากโรงงานในจีนหยุดในเทศกาลปีใหม่และตรุษจีน และเมื่อ
มีการระบาดของโรคโควิด - 19 ท าให้ไม้ยางของไทยไม่สามารถส่งออกได้ท้ังหมด ผู้ประกอบการไม้
ยางต้องลดก าลังการผลิตลง ในขณะท่ีบางส่วนต้องหยุดกิจการลงไป 

จากการประเมินของสมาคมธุรกิจไม้ยางพารา คาดว่าผู้ประกอบการของไทยจะปิดกิจการ
ลงมากกว่าร้อยละ 60.00 หากสถานการณ์โควิดยังไม่คล่ีคลายลง ซึ่งสมาคมฯ ได้พยายามหาตลาด
ใหม่ เนื่องจากไม่สามารถรอสถานการณ์ของจีนได้ ในเบื้องต้นได้มีการหารือกับอินเดียท่ีมีประชากร
มาก ความต้องการน่าจะมากตาม แต่ผู้ประกอบการอินเดียไม่รู้จักไม้ยางพารา และไม่ทราบว่าจะใช้
ประโยชน์อย่างไร รวมทั้งขั้นตอนการส่งออกยังยุ่งยาก ไม่สะดวกเมื่อเทียบกับการส่งออกไปจีน 
ดังจะเห็นได้ว่าการระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการผลิตและการท าตลาดไม้ยางพารา
แปรรูป และเฟอร์นิเจอร์ ท้ังตลาดจีน อินเดีย และอีกหลายประเทศท่ัวโลกท่ีชะลอตัวลง จึงจะต้อง
หาทางช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ และป้องกันไม่ให้เกิดกระทบต่อเนื่องถึงห่วงโซ่
ในอุตสาหกรรม ต้ังแต่เกษตรกรผู้ปลูกไม้ยางพารา แรงงาน และผู้ประกอบการส่งออก 

ส าหรับแนวทางช่วยเหลือด้านการตลาด กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะช่วยเหลือ
ผลักดันให้มีการท าตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ท้ังในตลาดจีนท่ีเป็นตลาดหลักของไทย และ
อินเดียท่ีปัจจุบันมีโอกาสขยายตัวอีกมาก หลังจากท่ีรัฐบาลอินเดียส่งเสริมให้ประชาชนมีบ้าน และยัง
มีการขยายตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์  การก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน ท าให้มีความต้องการ
เฟอร์นิเจอร์เพิ่มขึ้น ปัจจุบันสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทยมีสมาชิก 135 บริษัท โดยร้อยละ 70.00 
เป็นลูกหนี้ธนาคารเอกชน ส่วนอีกร้อยละ 30.00 เป็นลูกหนี้ธนาคารรัฐ อาทิ ธนาคารกรุงไทย เป็นต้น 
ท้ังนี้ ในอุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูปมีโรงงานแปรรูปไม้ในประเทศไทย รวมจ านวนท้ังส้ิน 1,208 
โรงงาน ต้ังอยู่ในภาคใต้ ร้อยละ 80.00 ภาคตะวนัออก ร้อยละ 15.00 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 
4.00 และต้ังอยู่ในภาคอื่น ๆ ร้อยละ 1.00 

จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดหนึ่งในท้องที่ภาคใต้ที่มีผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพารา
แปรรูป ต้ังอยู่เป็นจ านวนมาก โดยมีจ านวนรวมท้ังส้ิน 53 โรงงาน (โรงงานแปรรูปไม้ยางพารา, ม.ป.ป.) 
ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปดังกล่าวได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด - 19 
เป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลผลกระทบต่อธุรกิจ สภาพปัญหาและอุปสรรคท่ีผู้ประกอบ
ธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปประสบอยู่ในปัจจุบันท่ีสามารถน าไปสู่การก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาผลกระทบจากโควิด - 19 ท่ีมีผลต่อธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปในท้องท่ีจังหวัด
นครศรีธรรมราช เพื่อน าผลการวิจัยท่ีได้ไปใช้เป็นแนวทางแก้ไขผลกระทบดังกล่าวร่วมกับหน่วยงาน
รัฐท่ีเกี่ยวข้องในอนาคตให้ลดน้อยลงหรือหมดส้ินลงได้ต่อไป 
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ค าถามการวิจัย 
 

1) ผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปมีความคิดเห็นต่อผลกระทบจากโควิด - 19 ท่ีมีผลต่อ
ธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปในท้องท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในระดับใด อย่างไร 

2) ความคิดเห็นของผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปต่อผลกระทบจากโควิด - 19 ท่ีมีผล
ต่อธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปในท้องท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้าง 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปต่อระดับของผลกระทบ
จากโควิด - 19 ท่ีมีผลต่อธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปในท้องท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 

2) เพื่อศึกษาปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อความคิดเห็นของผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปต่อ
ระดับผลกระทบจากโควิด - 19 ท่ีมีผลต่อธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปในท้องท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

รูปแบบการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการผสมผสานการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบ
การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรของการวิจัย
ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูป ซึ่งมี ท่ี ต้ังสถานประกอบกิจการอยู่ ในท้องท่ีจังหวัด
นครศรีธรรมราช รวมจ านวนท้ังส้ิน 53 โรงงาน โดยก าหนดตัวแปรในการศึกษาไว้ดังนี้ 
 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)        ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ความคิดเห็นของผู้ประกอบธุรกิจไม้
ยางพาราแปรรูปต่อระดับของผลกระทบจาก
โควิด - 19 ที่มีผลต่อธุรกิจไม้ยางพาราแปร

รูปในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. ผลกระทบทางตรง (Direct Impact) 
2. ผลกระทบทางอ้อม (Indirect Impact) 

1. ความเกี่ยวพันกับผู้ประกอบธุรกิจ 
2. ระยะเวลาการประกอบธุรกิจ 
3. ประเภทของการประกอบธุรกิจ 
4. มูลค่าการลงทุน 
5. ความต้องการด้านแรงงาน 
6. มูลค่าการผลิต 
7. มูลค่าการส่งออก 
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สมมติฐานการวิจัย 
 

สมมติฐานท่ี 1 ผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปท่ีมีความเกี่ยวพันกับผู้ประกอบธุรกิจต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อระดับของผลกระทบจากโควิด - 19 ท่ีมีผลต่อธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปในท้องท่ี
จังหวัดนครศรีธรรมราช แตกต่างกัน 

สมมติฐานท่ี 2 ผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปท่ีมีระยะเวลาการประกอบธุรกิจต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อระดับผลกระทบจากโควิด - 19 ท่ีมีผลต่อธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปในท้องท่ีจังหวัด
นครศรีธรรมราช แตกต่างกัน 

สมมติฐานท่ี 3 ผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปท่ีมีประเภทของการประกอบธุรกิจต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อระดับผลกระทบจากโควิด - 19 ท่ีมีผลต่อธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปในท้องท่ีจังหวัด
นครศรีธรรมราช แตกต่างกัน 

สมมติฐานท่ี 4 ผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปท่ีมีมูลค่าการลงทุนต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อระดับผลกระทบจากโควิด - 19 ท่ีมีผลต่อธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปในท้องท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 
แตกต่างกัน 

สมมติฐานท่ี 5 ผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปท่ีมีความต้องการด้านแรงงานต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อระดับผลกระทบจากโควิด - 19 ท่ีมีผลต่อธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปในท้องท่ีจังหวัด
นครศรีธรรมราช แตกต่างกัน 

สมมติฐานท่ี 6 ผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปท่ีมีมูลค่าการผลิตต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อระดับผลกระทบจากโควิด - 19 ท่ีมีผลต่อธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปในท้องท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 
แตกต่างกัน 

สมมติฐานท่ี 7 ผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปท่ีมีมูลค่าการส่งออกต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อระดับผลกระทบจากโควิด - 19 ท่ีมีผลต่อธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปในท้องท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 
แตกต่างกัน 
 

ผลการวิจัย 
 

1) ข้อมูลลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม ข้อมูลท่ัวไปของผู้ประกอบธุรกิจยางพาราแปรรูป และ
สถานประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปในท้องท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช สรุปได้ว่า ผู้ประกอบธุรกิจ
ไม้ยางพาราแปรรูปท่ีท าการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉล่ีย 54.55 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มีสถานภาพสมรส อยู่ด้วยกัน มีความเกี่ยวพันเป็นเจ้าของกิจการ มีระยะเวลาการประกอบธุรกิจไม้ยางพารา
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ค าถามการวิจัย 
 

1) ผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปมีความคิดเห็นต่อผลกระทบจากโควิด - 19 ท่ีมีผลต่อ
ธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปในท้องท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในระดับใด อย่างไร 

2) ความคิดเห็นของผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปต่อผลกระทบจากโควิด - 19 ท่ีมีผล
ต่อธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปในท้องท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้าง 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปต่อระดับของผลกระทบ
จากโควิด - 19 ท่ีมีผลต่อธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปในท้องท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 

2) เพื่อศึกษาปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อความคิดเห็นของผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปต่อ
ระดับผลกระทบจากโควิด - 19 ท่ีมีผลต่อธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปในท้องท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

รูปแบบการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการผสมผสานการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบ
การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรของการวิจัย
ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูป ซึ่งมี ท่ี ต้ังสถานประกอบกิจการอยู่ ในท้องท่ีจังหวัด
นครศรีธรรมราช รวมจ านวนท้ังส้ิน 53 โรงงาน โดยก าหนดตัวแปรในการศึกษาไว้ดังนี้ 
 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)        ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ความคิดเห็นของผู้ประกอบธุรกิจไม้
ยางพาราแปรรูปต่อระดับของผลกระทบจาก
โควิด - 19 ที่มีผลต่อธุรกิจไม้ยางพาราแปร

รูปในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. ผลกระทบทางตรง (Direct Impact) 
2. ผลกระทบทางอ้อม (Indirect Impact) 

1. ความเกี่ยวพันกับผู้ประกอบธุรกิจ 
2. ระยะเวลาการประกอบธุรกิจ 
3. ประเภทของการประกอบธุรกิจ 
4. มูลค่าการลงทุน 
5. ความต้องการด้านแรงงาน 
6. มูลค่าการผลิต 
7. มูลค่าการส่งออก 

655 
 

 

สมมติฐานการวิจัย 
 

สมมติฐานท่ี 1 ผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปท่ีมีความเกี่ยวพันกับผู้ประกอบธุรกิจต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อระดับของผลกระทบจากโควิด - 19 ท่ีมีผลต่อธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปในท้องท่ี
จังหวัดนครศรีธรรมราช แตกต่างกัน 

สมมติฐานท่ี 2 ผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปท่ีมีระยะเวลาการประกอบธุรกิจต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อระดับผลกระทบจากโควิด - 19 ท่ีมีผลต่อธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปในท้องท่ีจังหวัด
นครศรีธรรมราช แตกต่างกัน 

สมมติฐานท่ี 3 ผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปท่ีมีประเภทของการประกอบธุรกิจต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อระดับผลกระทบจากโควิด - 19 ท่ีมีผลต่อธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปในท้องท่ีจังหวัด
นครศรีธรรมราช แตกต่างกัน 

สมมติฐานท่ี 4 ผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปท่ีมีมูลค่าการลงทุนต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อระดับผลกระทบจากโควิด - 19 ท่ีมีผลต่อธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปในท้องท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 
แตกต่างกัน 

สมมติฐานท่ี 5 ผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปท่ีมีความต้องการด้านแรงงานต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อระดับผลกระทบจากโควิด - 19 ท่ีมีผลต่อธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปในท้องท่ีจังหวัด
นครศรีธรรมราช แตกต่างกัน 

สมมติฐานท่ี 6 ผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปท่ีมีมูลค่าการผลิตต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อระดับผลกระทบจากโควิด - 19 ท่ีมีผลต่อธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปในท้องท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 
แตกต่างกัน 

สมมติฐานท่ี 7 ผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปท่ีมีมูลค่าการส่งออกต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อระดับผลกระทบจากโควิด - 19 ท่ีมีผลต่อธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปในท้องท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 
แตกต่างกัน 
 

ผลการวิจัย 
 

1) ข้อมูลลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม ข้อมูลท่ัวไปของผู้ประกอบธุรกิจยางพาราแปรรูป และ
สถานประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปในท้องท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช สรุปได้ว่า ผู้ประกอบธุรกิจ
ไม้ยางพาราแปรรูปท่ีท าการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉล่ีย 54.55 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มีสถานภาพสมรส อยู่ด้วยกัน มีความเกี่ยวพันเป็นเจ้าของกิจการ มีระยะเวลาการประกอบธุรกิจไม้ยางพารา
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แปรรูปเฉล่ีย 22 ปี ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจแปรรูปไม้ยางพารา มีมูลค่าการลงทุนเฉล่ีย 29,788,679 บาท 
มีความต้องการแรงงานเฉล่ีย 77.47 คน มีปริมาณการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปต่อปีเฉล่ีย 8,913 
ลูกบาศก์เมตร ส่วนใหญ่ไม่มีปริมาณการประดิษฐ์เฟอร์นิเจอร์ มีมูลค่าการผลิตของธุรกิจไม้ยางพารา
แปรรูปต่อปีเฉล่ีย 47,627,358 บาท และมีมูลค่าการส่งออกของธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปต่อปีเฉล่ีย 
25,660,377 บาท 

2) ความคิดเห็นของผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปต่อระดับของผลกระทบจากโควิด - 19 
ท่ีมีผลต่อธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปในท้องท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช สรุปได้ว่า ผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพารา
แปรรูปมีความคิดเห็นต่อระดับของผลกระทบจากโควิด - 19 ท่ีมีผลต่อธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปในท้องท่ี
จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในระดับมาก (X  = 4.02) จ าแนกเป็น (1) ด้านผลกระทบทางตรง มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก (X  = 4.06) และ (2) ด้านผลกระทบทางอ้อม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X  = 3.98) 

3) ปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อความคิดเห็นของผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปต่อระดับผลกระทบ
จากโควิด - 19 ท่ีมีผลต่อธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปในท้องท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช สรุปได้ว่า ความเกี่ยวพัน
กับผู้ประกอบธุรกิจ ประเภทของการประกอบธุรกิจ มูลค่าการลงทุน ความต้องการด้านแรงงาน มูลค่า
การผลิต และมูลค่าการส่งออก เป็นปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อความคิดเห็นของผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพารา
แปรรูปต่อระดับผลกระทบจากโควิด - 19 ท่ีมีผลต่อธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปในท้องท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 
1) ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปมีความคิดเห็นต่อระดับของ

ผลกระทบจากโควิด - 19 ท่ีมีผลต่อธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปในท้องท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ใน
ระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.02) โดยผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นด้าน
ผลกระทบทางตรงและด้านผลกระทบทางอ้อมอยู่ในระดับมากท้ัง 2 ด้าน ( �̅�𝑥 = 4.06 และ 3.98 
ตามล าดับ) ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องควรเข้าไปด าเนินการให้ความช่วยเหลือผลกระทบด้าน
ต่าง ๆ ให้กับผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปในท้องท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างเร่งด่วน ท้ัง
ด้านผลกระทบทางตรงและผลกระทบทางอ้อม อาทิเช่น ปัญหาการส่งออกท่ีเกิดการชะลอตัว ปัญหา
การขาดแรงงาน ปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน ปัญหาการหาตลาดรองรับไม้ยางพาราแปรรูป
หรือผลิตภัณฑ์แห่งใหม่ เป็นต้น 

2) ผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า สถานประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปขนาดใหญ่ได้รับ
ผลกระทบจากโควิด - 19 มากกว่าสถานประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปขนาดเล็ก สืบเนื่องจาก
สถานประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปขนาดใหญ่ มีมูลค่าการลงทุน มูลค่าการผลิต มีความต้องการ
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ด้านแรงงาน และมูลค่าการส่งออกที่มากกว่าสถานประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปขนาดเล็ก ดังนั้น 
หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กรมการจัดหางาน กรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ ควรให้ความส าคัญต่อการแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อผู้ประกอบธุรกิจไม้
ยางพาราแปรรูปรายใหญ่ในท้องท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างเร่งด่วน ท้ังด้านผลกระทบทางตรง
และผลกระทบทางอ้อม อาทิเช่น ปัญหาการส่งออกที่เกิดการชะลอตัว ปัญหาการขาดแรงงาน ปัญหา
การขาดสภาพคล่องทางการเงิน ปัญหาการหาตลาดรองรับไม้ยางพาราแปรรูปหรือผลิตภัณฑ์แห่งใหม่ 
เป็นต้น 

3) หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กรมการจัดหางาน 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ และหน่วยงานในสังกัดกรมต่าง ๆ ดังกล่าว ควรพิจารณาน าข้อเสนอแนะของผู้ประกอบธุรกิจ
ไม้ยางพาราแปรรูปในท้องท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ีได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโควิด - 19 ท่ีมีผลต่อธุรกิจไม้
ยางพาราแปรรูปในท้องท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 

 
1) ควรด าเนินการศึกษาวิจัยผลกระทบจากโควิด - 19 ท่ีมีผลต่อธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูป

ในท้องท่ีจังหวัดอื่น ท้ังในท้องท่ีภาคใต้และภาคอื่น ๆ ของประเทศอย่างท่ัวถึง เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูล
ผลกระทบจากโควิด - 19 ท่ีมีผลต่อธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปได้อย่างรอบด้านต่อไป 

2) ควรด าเนินการศึกษาวิ จัยความคิดเห็นของผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูป 
ท่ีมีต่อแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปของหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน า
ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาไปใช้ประกอบการก าหนดแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูป
ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 
การศึกษาวิจัย เรื่อง ผลกระทบจากโควิด - 19 ท่ีมีผลต่อธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูป : 

กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้เขียนขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ ปรียากร 
อาจารย์ท่ีปรึกษา ท่ีได้กรุณาให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ ตลอดจน
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แปรรูปเฉล่ีย 22 ปี ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจแปรรูปไม้ยางพารา มีมูลค่าการลงทุนเฉล่ีย 29,788,679 บาท 
มีความต้องการแรงงานเฉล่ีย 77.47 คน มีปริมาณการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปต่อปีเฉล่ีย 8,913 
ลูกบาศก์เมตร ส่วนใหญ่ไม่มีปริมาณการประดิษฐ์เฟอร์นิเจอร์ มีมูลค่าการผลิตของธุรกิจไม้ยางพารา
แปรรูปต่อปีเฉล่ีย 47,627,358 บาท และมีมูลค่าการส่งออกของธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปต่อปีเฉล่ีย 
25,660,377 บาท 

2) ความคิดเห็นของผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปต่อระดับของผลกระทบจากโควิด - 19 
ท่ีมีผลต่อธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปในท้องท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช สรุปได้ว่า ผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพารา
แปรรูปมีความคิดเห็นต่อระดับของผลกระทบจากโควิด - 19 ท่ีมีผลต่อธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปในท้องท่ี
จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในระดับมาก (X  = 4.02) จ าแนกเป็น (1) ด้านผลกระทบทางตรง มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก (X  = 4.06) และ (2) ด้านผลกระทบทางอ้อม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X  = 3.98) 

3) ปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อความคิดเห็นของผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปต่อระดับผลกระทบ
จากโควิด - 19 ท่ีมีผลต่อธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปในท้องท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช สรุปได้ว่า ความเกี่ยวพัน
กับผู้ประกอบธุรกิจ ประเภทของการประกอบธุรกิจ มูลค่าการลงทุน ความต้องการด้านแรงงาน มูลค่า
การผลิต และมูลค่าการส่งออก เป็นปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อความคิดเห็นของผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพารา
แปรรูปต่อระดับผลกระทบจากโควิด - 19 ท่ีมีผลต่อธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปในท้องท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 
1) ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปมีความคิดเห็นต่อระดับของ

ผลกระทบจากโควิด - 19 ท่ีมีผลต่อธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปในท้องท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ใน
ระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.02) โดยผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นด้าน
ผลกระทบทางตรงและด้านผลกระทบทางอ้อมอยู่ในระดับมากท้ัง 2 ด้าน ( �̅�𝑥 = 4.06 และ 3.98 
ตามล าดับ) ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องควรเข้าไปด าเนินการให้ความช่วยเหลือผลกระทบด้าน
ต่าง ๆ ให้กับผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปในท้องท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างเร่งด่วน ท้ัง
ด้านผลกระทบทางตรงและผลกระทบทางอ้อม อาทิเช่น ปัญหาการส่งออกท่ีเกิดการชะลอตัว ปัญหา
การขาดแรงงาน ปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน ปัญหาการหาตลาดรองรับไม้ยางพาราแปรรูป
หรือผลิตภัณฑ์แห่งใหม่ เป็นต้น 

2) ผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า สถานประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปขนาดใหญ่ได้รับ
ผลกระทบจากโควิด - 19 มากกว่าสถานประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปขนาดเล็ก สืบเนื่องจาก
สถานประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปขนาดใหญ่ มีมูลค่าการลงทุน มูลค่าการผลิต มีความต้องการ
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ด้านแรงงาน และมูลค่าการส่งออกที่มากกว่าสถานประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปขนาดเล็ก ดังนั้น 
หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กรมการจัดหางาน กรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ ควรให้ความส าคัญต่อการแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อผู้ประกอบธุรกิจไม้
ยางพาราแปรรูปรายใหญ่ในท้องท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างเร่งด่วน ท้ังด้านผลกระทบทางตรง
และผลกระทบทางอ้อม อาทิเช่น ปัญหาการส่งออกที่เกิดการชะลอตัว ปัญหาการขาดแรงงาน ปัญหา
การขาดสภาพคล่องทางการเงิน ปัญหาการหาตลาดรองรับไม้ยางพาราแปรรูปหรือผลิตภัณฑ์แห่งใหม่ 
เป็นต้น 

3) หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กรมการจัดหางาน 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ และหน่วยงานในสังกัดกรมต่าง ๆ ดังกล่าว ควรพิจารณาน าข้อเสนอแนะของผู้ประกอบธุรกิจ
ไม้ยางพาราแปรรูปในท้องท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ีได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโควิด - 19 ท่ีมีผลต่อธุรกิจไม้
ยางพาราแปรรูปในท้องท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 

 
1) ควรด าเนินการศึกษาวิจัยผลกระทบจากโควิด - 19 ท่ีมีผลต่อธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูป

ในท้องท่ีจังหวัดอื่น ท้ังในท้องท่ีภาคใต้และภาคอื่น ๆ ของประเทศอย่างท่ัวถึง เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูล
ผลกระทบจากโควิด - 19 ท่ีมีผลต่อธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปได้อย่างรอบด้านต่อไป 

2) ควรด าเนินการศึกษาวิ จัยความคิดเห็นของผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูป 
ท่ีมีต่อแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูปของหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน า
ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาไปใช้ประกอบการก าหนดแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูป
ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 
การศึกษาวิจัย เรื่อง ผลกระทบจากโควิด - 19 ท่ีมีผลต่อธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูป : 

กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้เขียนขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ ปรียากร 
อาจารย์ท่ีปรึกษา ท่ีได้กรุณาให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ ตลอดจน
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ช่วยเหลือแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่พบในงานวิจัยด้วยความเอาใจใส่ รวมถึงสนับสนุนผู้เขียน
มาโดยตลอด จนกระท่ังการศึกษาวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ผู้เขียนขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถาม ตลอดจนผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกท่านท่ีสละเวลาในการให้
ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาครั้งนี้ 

ประโยชน์ท่ีได้รับและคุณค่าของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้เขียนขอมอบให้แก่  คณาจารย์ 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ท่ีได้เพิ่มพูนความรู้แก่ผู้วิจัยตลอดมา 
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยฉบับนี้จะเกิดประโยชน์แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องและประเทศชาติสืบไป 
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ช่วยเหลือแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่พบในงานวิจัยด้วยความเอาใจใส่ รวมถึงสนับสนุนผู้เขียน
มาโดยตลอด จนกระท่ังการศึกษาวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ผู้เขียนขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถาม ตลอดจนผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกท่านท่ีสละเวลาในการให้
ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาครั้งนี้ 

ประโยชน์ท่ีได้รับและคุณค่าของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้เขียนขอมอบให้แก่  คณาจารย์ 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ท่ีได้เพิ่มพูนความรู้แก่ผู้วิจัยตลอดมา 
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยฉบับนี้จะเกิดประโยชน์แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องและประเทศชาติสืบไป 
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ผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  

ต่อผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 1  
ต าบลเกาะพะงัน อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
อัครเดช วัฒนปักษ์ * 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด -19                 
ต่อผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ในพื้นท่ี หมู่ท่ี 1  ต าบลเกาะพะงัน อ าเภอเกาะพะงัน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจของผู้ประกอบการธุรกิ จ
โรงแรมและรีสอร์ท และศึกษาการปรับตัวและแนวทางในการจัดการฟื้นฟูของผู้ประกอบการธุรกิจท่ี
โรงแรมและรีสอร์ท ต าบลเกาะพะงัน อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
โรงแรมและรีสอร์ทขนาดกลางและขนาดเล็กทุกแห่งในพื้นท่ี จ านวน 35 แห่ง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา ความถ่ีและร้อยละ  

ผลการศึกษาพบว่า  ร้อยละ 68.6 ของผู้ประกอบการเป็นประเภทรีสอร์ท ร้อยละ 54.29 มี
ห้องพักจ านวน 4 – 29 ห้อง ร้อยละ 68.57 มีพนักงาน 1 – 10 คน ร้อยละ 94.3 ใช้ระบบการจอง
ห้องพักในปัจจุบันเป็นการจองตรงกับที่พัก ร้อยละ 54.29 มีผู้เข้าพักในสถานการณ์ระบาดของเชือ้
โควิด – 19 จ านวน 1 – 10 คน ต่อสัปดาห์ ผู้ประกอบการเกือบท้ังหมดมีการปรับตัวตามมาตรการ
ของรัฐ ร้อยละ 80.0 ของผู้ประกอบการได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจในระดับมากท่ีสุด ดังนี้ ร้อยละ  
85.7 ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ ร้อยละ 85.7 รายได้ของสถานประกอบการลดลง 
ร้อยละ 51.4 รายจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 65.7 สถานภาพทางการเงินของสถานประกอบการไม่มั่นคง  
และความเป็นอยู่ของเจ้าของกิจการแย่ลง และร้อยละ 71.4 ความเป็นอยู่ของพนักงานแย่ลง   
ผู้ประกอบการมีการปรับตัวตามแนวคิด 5S ของ McKinsey มากที่สุดร้อยละ 97.1 ในกิจกรรม 
1) การเพิ่มอุปกรณ์รักษาสุขภาพอนามัยในสถานการณ์แพร่ระบาด 2) มีการจัดการควบคุมค่าใช้จ่าย 
และ 3) มีการปรับกลยุทธ์ในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพื่อตอบสนอง New Normal ปรับตัว
น้อยท่ีสุด ร้อยละ  54.3 ในกิจกรรมมีการหาช่องทางเพิ่มรายได้ เช่น รับท าอาหารส่งหน่วยราชการ
                                                             
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ผู้ประกอบการมีการปรับตัวตามแนวคิด 5S ของ McKinsey มากที่สุดร้อยละ 97.1 ในกิจกรรม 
1) การเพิ่มอุปกรณ์รักษาสุขภาพอนามัยในสถานการณ์แพร่ระบาด 2) มีการจัดการควบคุมค่าใช้จ่าย 
และ 3) มีการปรับกลยุทธ์ในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพื่อตอบสนอง New Normal ปรับตัว
น้อยท่ีสุด ร้อยละ  54.3 ในกิจกรรมมีการหาช่องทางเพิ่มรายได้ เช่น รับท าอาหารส่งหน่วยราชการ
                                                             
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  

ต่อผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 1  
ต าบลเกาะพะงัน อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
อัครเดช วัฒนปักษ์ * 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด -19                 
ต่อผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ในพื้นท่ี หมู่ท่ี 1  ต าบลเกาะพะงัน อ าเภอเกาะพะงัน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจของผู้ประกอบการธุรกิ จ
โรงแรมและรีสอร์ท และศึกษาการปรับตัวและแนวทางในการจัดการฟื้นฟูของผู้ประกอบการธุรกิจท่ี
โรงแรมและรีสอร์ท ต าบลเกาะพะงัน อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
โรงแรมและรีสอร์ทขนาดกลางและขนาดเล็กทุกแห่งในพื้นท่ี จ านวน 35 แห่ง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา ความถ่ีและร้อยละ  

ผลการศึกษาพบว่า  ร้อยละ 68.6 ของผู้ประกอบการเป็นประเภทรีสอร์ท ร้อยละ 54.29 มี
ห้องพักจ านวน 4 – 29 ห้อง ร้อยละ 68.57 มีพนักงาน 1 – 10 คน ร้อยละ 94.3 ใช้ระบบการจอง
ห้องพักในปัจจุบันเป็นการจองตรงกับที่พัก ร้อยละ 54.29 มีผู้เข้าพักในสถานการณ์ระบาดของเชือ้
โควิด – 19 จ านวน 1 – 10 คน ต่อสัปดาห์ ผู้ประกอบการเกือบท้ังหมดมีการปรับตัวตามมาตรการ
ของรัฐ ร้อยละ 80.0 ของผู้ประกอบการได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจในระดับมากท่ีสุด ดังนี้ ร้อยละ  
85.7 ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ ร้อยละ 85.7 รายได้ของสถานประกอบการลดลง 
ร้อยละ 51.4 รายจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 65.7 สถานภาพทางการเงินของสถานประกอบการไม่ม่ันคง  
และความเป็นอยู่ของเจ้าของกิจการแย่ลง และร้อยละ 71.4 ความเป็นอยู่ของพนักงานแย่ลง   
ผู้ประกอบการมีการปรับตัวตามแนวคิด 5S ของ McKinsey มากที่สุดร้อยละ 97.1 ในกิจกรรม 
1) การเพิ่มอุปกรณ์รักษาสุขภาพอนามัยในสถานการณ์แพร่ระบาด 2) มีการจัดการควบคุมค่าใช้จ่าย 
และ 3) มีการปรับกลยุทธ์ในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพื่อตอบสนอง New Normal ปรับตัว
น้อยท่ีสุด ร้อยละ  54.3 ในกิจกรรมมีการหาช่องทางเพิ่มรายได้ เช่น รับท าอาหารส่งหน่วยราชการ
                                                             
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ห้างร้านอื่น ๆ  และร้อยละ 71.4 ในกิจกรรมมีแผนในการประชาสัมพันธ์สถานประกอบการในแบบ
ใหม่ท่ีแตกต่างจากเดิม 
 
ค าส าคัญ: วิกฤตเศรษฐกิจ การปรับตัว  โควิด – 19, โรคอุบัติใหม่ การท่องเท่ียว 
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บทน า 
 

อ าเภอเกาะพะงันซึ่งเป็นพื้นท่ีเกาะในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคัญและ
มีช่ือเสียงระดับประเทศไปจนถึงระดับโลก ซึ่งสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวปีละหลายพันล้านบาท 
ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 โดยเม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 63 โรงพยาบาล
อ าเภอเกาะพะงันพบผู้ป่วยรายแรกเป็นแอร์โฮสเตสสาวชาวเบลเยี่ยม ซึ่งการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ในพื้นท่ีอ าเภอเกาะพะงันส่วนใหญ่นั้นมาจากนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
ท้ังนี้จากการระบาดท่ียืดเยื้อเป็นระยะเวลานานและการกลายพันธุ์ของโรคโควิด-19 ซึ่งยังไม่สามารถ
คิดค้นวัคซีนมายับย้ังให้หายขาดได้ ท าให้หลายๆประเทศมีมาตรการยับยั้งการระบาดโดยการปิดเมือง 
ปิดประเทศ ส่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อรูปแบบชีวิตผู้คนท่ีเคยใช้ชีวิต ซึ่งต้อง
ปรับเปล่ียนมาก ธุรกิจบางอย่างต้องปิดตัว ส่งผลต่อห่วงโซ่อุปสงค์ (Demand) อุปทาน (Supply) 
เช่น อุตสาหกรรมการบินได้รับผลกระทบอย่างสูงจากการปิดประเทศหรือจ ากัดการเดินทาง เป็นต้น 
ส่งผลถึงประเทศไทยลักษณะเหมือนเป็นลูกโซ่ อุตสาหกรรมการบินในประทศไทยได้รับผลกระทบ
ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ส่งผลให้ปริมาณเท่ียวบินท้ังในและต่างประเทศตลอดปี 2563 มีเพียง 
464,944 เท่ียวบิน ลดลงจากปี 2562 (1 ,042,342) หรือคิดเป็นร้อยละ 55 ซึ่งคล้ายคลึงกับ
อุตสาหกรรมการบินทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวอย่างมาก โดยเฉพาะอ าเภอเกาะพะงนั 
ซึ ่ง เคยมีรายได้จากการท่องเท่ียวปีละหลายพันล้านบาท ปัจจุบันนักท่องเท่ียวลดลงกว่า 80% 
ผู้ประกอบการโรงแรมและรีสอร์ทเดือดร้อนอย่างกว้างขวาง หลาย  ๆ แห่งต้องปิดตัวลงเนื่องจาก
ไม่สามารถแบกรับรายจ่ายท่ีปราศจากรายรับได้ ดังนั้นการศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจของ
ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ในพื้นท่ี หมู่ท่ี 1 ต าบลเกาะพะงัน อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีเป็นผู้ประกอบการในท้องถิ่น มีวิถีชีวิตผูกพันกับความเป็นเกาะพะงัน และ
เป็นรากฐานของธุรกิจท่ีหล่อเล้ียงเกาะพะงัน เมื่อธุรกิจท่องเท่ียวเกิดการชะงัก การศึกษาผลกระทบ
ในกลุ่มนี้จึงมีความส าคัญในแง่มุมของการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีจะสามารถน าไปสู่การออกแบบ 
วางแผนในการพัฒนาหรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบต่อไป  
  

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1) เพื่อศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ในพื้นท่ี  
หมู่ 1 ต าบลเกาะพะงัน อ าเภอเกาะพะงนั จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
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อ าเภอเกาะพะงันพบผู้ป่วยรายแรกเป็นแอร์โฮสเตสสาวชาวเบลเยี่ยม ซึ่งการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ในพื้นท่ีอ าเภอเกาะพะงันส่วนใหญ่นั้นมาจากนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
ท้ังนี้จากการระบาดท่ียืดเยื้อเป็นระยะเวลานานและการกลายพันธุ์ของโรคโควิด-19 ซึ่งยังไม่สามารถ
คิดค้นวัคซีนมายับย้ังให้หายขาดได้ ท าให้หลายๆประเทศมีมาตรการยับยั้งการระบาดโดยการปิดเมือง 
ปิดประเทศ ส่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อรูปแบบชีวิตผู้คนท่ีเคยใช้ชีวิต ซึ่งต้อง
ปรับเปล่ียนมาก ธุรกิจบางอย่างต้องปิดตัว ส่งผลต่อห่วงโซ่อุปสงค์ (Demand) อุปทาน (Supply) 
เช่น อุตสาหกรรมการบินได้รับผลกระทบอย่างสูงจากการปิดประเทศหรือจ ากัดการเดินทาง เป็นต้น 
ส่งผลถึงประเทศไทยลักษณะเหมือนเป็นลูกโซ่ อุตสาหกรรมการบินในประทศไทยได้รับผลกระทบ
ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ส่งผลให้ปริมาณเท่ียวบินท้ังในและต่างประเทศตลอดปี 2563 มีเพียง 
464,944 เท่ียวบิน ลดลงจากปี 2562 (1 ,042,342) หรือคิดเป็นร้อยละ 55 ซึ่งคล้ายคลึงกับ
อุตสาหกรรมการบินทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวอย่างมาก โดยเฉพาะอ าเภอเกาะพะงนั 
ซึ ่ง เคยมีรายได้จากการท่องเท่ียวปีละหลายพันล้านบาท ปัจจุบันนักท่องเท่ียวลดลงกว่า 80% 
ผู้ประกอบการโรงแรมและรีสอร์ทเดือดร้อนอย่างกว้างขวาง หลาย  ๆ แห่งต้องปิดตัวลงเนื่องจาก
ไม่สามารถแบกรับรายจ่ายท่ีปราศจากรายรับได้ ดังนั้นการศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจของ
ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ในพื้นท่ี หมู่ท่ี 1 ต าบลเกาะพะงัน อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีเป็นผู้ประกอบการในท้องถิ่น มีวิถีชีวิตผูกพันกับความเป็นเกาะพะงัน และ
เป็นรากฐานของธุรกิจท่ีหล่อเล้ียงเกาะพะงัน เมื่อธุรกิจท่องเท่ียวเกิดการชะงัก การศึกษาผลกระทบ
ในกลุ่มนี้จึงมีความส าคัญในแง่มุมของการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีจะสามารถน าไปสู่การออกแบบ 
วางแผนในการพัฒนาหรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบต่อไป  
  

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1) เพื่อศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ในพื้นท่ี  
หมู่ 1 ต าบลเกาะพะงัน อ าเภอเกาะพะงนั จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
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2) เพื่อศึกษาการปรับตัวและแนวทางในการจัดการฟื้นฟูของผู้ประกอบการธุรกิจท่ีโรงแรม
และรีสอร์ท ต าบลเกาะพะงัน อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

ค าถามการวิจัย 
 

 ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ในพื้นท่ี หมู่ 1 ต าบลเกาะพะงัน อ าเภอเกาะพะงนั  
จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การปรับตัว และแนวทางการจัดการฟื้นฟูธุรกิจอย่างไร 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

  
การศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด -19 ต่อ

ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทขนาดกลาง ในพื้นท่ี หมู่ท่ี 1 ต าบลเกาะพะงัน อ าเภอเกาะพะงัน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มุ่งเน้นในการผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ในแง่ของรายได้ รายจ่าย และหนี้สิน
ท่ีเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการ โดยมีตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องคือ ข้อมูลสถานประกอบการ ได้แก่ จ านวนห้องพกั 
จ านวนพนักงาน ระบบการจองห้องพักในปัจจุบัน รูปแบบการประชาสัมพันธ์ และจ านวนผู้เข้าพักใน
สถานการณ์ระบาดของเช้ือโควิด-19 และการปรับตัวตามมาตรการของรัฐ เพื่อน าไปสู่แนวทางการ
ปรับตัวตามแนวคิด 5R ของ McKinsey ดังภาพ 

 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ข้อมูลสถานประกอบการ 
- จ านวนห้องพัก 
- จ านวนพนักงาน 
- ระบบการจองห้องพัก 
- จ านวนผู้เข้าพักในสถานการณ์ระบาด 

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
- รายได้ 
- รายจ่าย 
- หน้ีสิน 

การปรับตัวในการด าเนินรูปแบบ
กิจการ 

- Resolve  
- Resilience   
- Return    
- Reimagination    
- Reform 

   

การปรับตัวมาตรการของรัฐ 
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วิธีการศึกษา 
 
รูปแบบการวิจัย  

รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อวิ เคราะห์ผลกระทบ
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 ต่อผู้ประกอบการธุรกิจ
โรงแรมและรีสอร์ท ในพื้นท่ี หมู่ท่ี 1 ต าบลเกาะพะงัน อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทขนาดเล็กและขนาดกลางท้ังหมด ในพื้นท่ี หมู่ท่ี 1 ต าบลเกาะ
พะงัน อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 35 แห่ง   

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 แบบสอบถามประกอบด้วยข้อค าถาม 4 ส่วน ดังนี้  

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของสถานประกอบการ ได้แก่ จ านวนห้องพัก จ านวนพนักงาน ระบบ
การจองห้องพักในปัจจุบัน และจ านวนผู้เข้าพักในสถานการณ์ระบาดของเช้ือโควิด-19  

ส่วนท่ี 2 การปรับตัวตามมาตรการของรัฐ ได้แก่ การปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของ
จังหวัด 

ส่วนท่ี 3 ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นแบบประเมินค่าระดับผลกระทบแบบ Rating 
Scale โดยจ าแนกระดับผลกระทบออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน              ความหมาย  
       5                   มีผลกระทบมากท่ีสุด  
       4                   มีผลกระทบมาก  
       3                   มีผลกระทบปานกลาง  
       2                   มีผลกระทบน้อย  
       1                   มีผลกระทบน้อยที่สุด 

การแปรผลในภาพรวมใช้เกณฑ์พิสัยในการพิจารณาระดับผลกระทบดังนี้  
พิสัย = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด  
จ านวนช้ัน = (5-1)/3 = 0.80  

ซึ่งเกณฑ์ในการพิจารณาผลกระทบแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้  
ระดับ 5 คะแนน ต้ังแต่ 4.21-5.00 หมายถึง มีระดับผลกระทบมากท่ีสุด  
ระดับ 4 คะแนน ต้ังแต่ 3.41-4.20 หมายถึง มีระดับผลกระทบมาก  
ระดับ 3 คะแนน ต้ังแต่ 2.61-3.40 หมายถึง มีระดับผลกระทบปานกลาง  
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2) เพื่อศึกษาการปรับตัวและแนวทางในการจัดการฟื้นฟูของผู้ประกอบการธุรกิจท่ีโรงแรม
และรีสอร์ท ต าบลเกาะพะงัน อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

ค าถามการวิจัย 
 

 ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ในพื้นท่ี หมู่ 1 ต าบลเกาะพะงัน อ าเภอเกาะพะงนั  
จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การปรับตัว และแนวทางการจัดการฟื้นฟูธุรกิจอย่างไร 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

  
การศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด -19 ต่อ

ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทขนาดกลาง ในพื้นท่ี หมู่ท่ี 1 ต าบลเกาะพะงัน อ าเภอเกาะพะงัน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มุ่งเน้นในการผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ในแง่ของรายได้ รายจ่าย และหนี้สิน
ท่ีเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการ โดยมีตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องคือ ข้อมูลสถานประกอบการ ได้แก่ จ านวนห้องพกั 
จ านวนพนักงาน ระบบการจองห้องพักในปัจจุบัน รูปแบบการประชาสัมพันธ์ และจ านวนผู้เข้าพักใน
สถานการณ์ระบาดของเช้ือโควิด-19 และการปรับตัวตามมาตรการของรัฐ เพื่อน าไปสู่แนวทางการ
ปรับตัวตามแนวคิด 5R ของ McKinsey ดังภาพ 

 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ข้อมูลสถานประกอบการ 
- จ านวนห้องพัก 
- จ านวนพนักงาน 
- ระบบการจองห้องพัก 
- จ านวนผู้เข้าพักในสถานการณ์ระบาด 

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
- รายได้ 
- รายจ่าย 
- หน้ีสิน 

การปรับตัวในการด าเนินรูปแบบ
กิจการ 

- Resolve  
- Resilience   
- Return    
- Reimagination    
- Reform 

   

การปรับตัวมาตรการของรัฐ 
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วิธีการศึกษา 
 
รูปแบบการวิจัย  

รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อวิ เคราะห์ผลกระทบ
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 ต่อผู้ประกอบการธุรกิจ
โรงแรมและรีสอร์ท ในพื้นท่ี หมู่ท่ี 1 ต าบลเกาะพะงัน อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทขนาดเล็กและขนาดกลางท้ังหมด ในพื้นท่ี หมู่ท่ี 1 ต าบลเกาะ
พะงัน อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 35 แห่ง   

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 แบบสอบถามประกอบด้วยข้อค าถาม 4 ส่วน ดังนี้  

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของสถานประกอบการ ได้แก่ จ านวนห้องพัก จ านวนพนักงาน ระบบ
การจองห้องพักในปัจจุบัน และจ านวนผู้เข้าพักในสถานการณ์ระบาดของเช้ือโควิด-19  

ส่วนท่ี 2 การปรับตัวตามมาตรการของรัฐ ได้แก่ การปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของ
จังหวัด 

ส่วนท่ี 3 ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นแบบประเมินค่าระดับผลกระทบแบบ Rating 
Scale โดยจ าแนกระดับผลกระทบออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน              ความหมาย  
       5                   มีผลกระทบมากท่ีสุด  
       4                   มีผลกระทบมาก  
       3                   มีผลกระทบปานกลาง  
       2                   มีผลกระทบน้อย  
       1                   มีผลกระทบน้อยที่สุด 

การแปรผลในภาพรวมใช้เกณฑ์พิสัยในการพิจารณาระดับผลกระทบดังนี้  
พิสัย = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด  
จ านวนช้ัน = (5-1)/3 = 0.80  

ซึ่งเกณฑ์ในการพิจารณาผลกระทบแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้  
ระดับ 5 คะแนน ต้ังแต่ 4.21-5.00 หมายถึง มีระดับผลกระทบมากท่ีสุด  
ระดับ 4 คะแนน ต้ังแต่ 3.41-4.20 หมายถึง มีระดับผลกระทบมาก  
ระดับ 3 คะแนน ต้ังแต่ 2.61-3.40 หมายถึง มีระดับผลกระทบปานกลาง  
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ระดับ 2 คะแนน ต้ังแต่ 1.81-2.60 หมายถึง มีระดับผลกระทบน้อย  
ระดับ 1 คะแนน ต้ังแต่ 1.00-1.80 หมายถึง มีระดับผลกระทบน้อยที่สุด 

ส่วนท่ี 4 ข้อค าถามเกี่ยวกับแนวทางการปรับตัวตามแนวคิด 5S ของ McKinsey เป็นข้อ
ค าถามแบบเลือกตอบแบบ 2 ตัวเลือก ใช่ หรือ ไม่ใช่   

ส่วนท่ี 5 ข้อค าถามปลายเปิด ในหัวข้อ “ข้อเสนอแนะแนวทางในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของ
ผู้ประกอบการ” ซึ่งผู้วิจัยให้ผู้ประกอบการตอบได้อย่างอิสระ 

การสร้างเคร่ืองมือวิจัย 
 การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนต่าง ๆ ดังนี้  

1)  ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามเพื่อการวิจัย เพื่อก าหนดแนวทางและขอบเขตใน
การ ออกแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการวิจัย  

2)  ศึกษาข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี ตลอดถึงเอกสารและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
ข้อมูลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรค ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นท้ังในภาพรวมระดับโลก ระดับประเทศ 
ตลอดจนระดับพื้นท่ี เพื่อเป็นแนวทางน ามาสร้างข้อค าถาม (Item)  

3)  ก าหนดประเด็นและขอบเขตของค าถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และประโยชน์ของ
การวิจัย  

4)  ด าเนินการสร้างแบบสอบถามฉบับร่าง 
5)  น าแบบสอบถามฉบับร่างทดลองให้ผู้ประกอบการในพื้นท่ีใกล้เคียงท าเพื่อตรวจสอบ

ความเข้าใจของข้อค าถาม 
6)  ผู้วิจัยปรับปรุงแบบสอบถาม และจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ส าหรับเก็บ

ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1)  ผู้วิจัยขอหนังสือเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
2)  ผู้วิจัยประสานกับผู้ประกอบการทุกแห่งด้วยตนเองเพื่อนัดหมายวันท่ีจะลงไปเก็บ

รวบรวมข้อมูล 
3)  เก็บรวบรวมข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ   
 1)  ให้รหัสแบบสอบถาม 

2)  บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม excel 
3)  ตรวจสอบความถูกต้อง 

          4)  วิเคราะห์ข้อมูล ความถ่ี และร้อยละ 
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ผลการศึกษา 
 

ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ  
  ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ขนาดเล็กและขนาดกลาง ในพื้นท่ี หมู่ท่ี 1 ต าบล
เกาะพะงัน อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ร้อยละ 68.6 เป็นประเภทรีสอร์ท ร้อยละ 54.29 
มีห้องพักจ านวน 4 – 29 ห้อง ร้อยละ 68.57 มีพนักงาน 1 – 10 คน ระบบการจองห้องพักในปัจจุบัน 
ร้อยละ 94.3 ใช้การจองตรงกับท่ีพัก ร้อยละ 54.29 มีผู้เข้าพักในสถานการณ์ระบาดของเช้ือโควิด-19  
1 – 10 คน ต่อสัปดาห์  ดังตารางท่ี 1  
 
ตารางที่  1 ข้อมูลท่ัวไปของสถานประกอบการ 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (แห่ง) ร้อยละ 
1. ประเภทของสถานประกอบการ   

1) โรงแรม    11 31.4 
2) รีสอร์ท 24 68.6 

2. จ านวนห้องพัก  (min = 4, max = 50, mean 27.5, S.D. 13.84)   
1) 4 – 29 ห้อง 19 54.29 
2) 30 – 50 ห้อง 16 45.71 

3. จ านวนพนักงาน (min = 0, max = 60, mean 7.49, S.D. 12.29)   
1) ไม่มีพนักงาน 4 11.43 
2)  1 - 10 คน  24 68.57 
3) 11 - 20 คน 5 14.29 
4) 21 คนข้ึนไป 2 5.71 

4. ระบบการจองห้องพักในปัจจุบัน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)    
1) จองตรงกับที่พัก      33 94.3 
2) เว็บไซต์/application   21 60 
3)  บริษัททัวร์             
 

8 22.9 

5. จ านวนผู้เข้าพักในสถานการณ์ระบาดของเช้ือโควิด -19 เฉลี่ยต่อ สัปดาห์  
1) ไม่มีผู้เข้าพัก 14 40.00 
2) 1 - 10 คน 19 54.29 
3) 11 - 20 คน 2 5.71 
4) 21 คนข้ึนไป 1 2.90 
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ระดับ 2 คะแนน ต้ังแต่ 1.81-2.60 หมายถึง มีระดับผลกระทบน้อย  
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ผู้ประกอบการ” ซึ่งผู้วิจัยให้ผู้ประกอบการตอบได้อย่างอิสระ 
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3)  ก าหนดประเด็นและขอบเขตของค าถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และประโยชน์ของ
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การปรับตัวตามมาตรการของรัฐ  
ผู้ประกอบการเกือบท้ังหมดมีการปรับตัวตามมาตรการของรัฐ   ดังนี้  
1) ผู้เข้าพักในสถานประกอบการผ่านการคัดกรองท่ีท่าเทียบเรือทุกราย ร้อยละ 100.0 
2) ผู้เข้าพักในสถานประกอบการสแกน QR Code “เกาะพะงัน”ทุกราย ร้อยละ 97.1 
3) เมื่อผู้เข้าพักของมีอาการเข้าได้กับกลุ่มสงสัยป่วยโควิด-19 ท่านจะด าเนินการแจ้ง

สาธารณสุขทันที ร้อยละ 100.0 
4) มีการท าความสะอาดสถานประกอบการอย่างสม่ าเสมอ ร้อยละ 100.0 
5) มีการลงทะเบียนผู้เข้าพักทุกคน ร้อยละ 100.0 
6) มีจุดให้บริการแอลกอฮอล์ หรืออ่างล้างมือให้แก่ผู้เข้าพักหรือผู้ใช้บริการแผนกอื่นๆใน

สถานประกอบการ ร้อยละ 97.1 
7) มีการจัดระยะห่างในการนั่งรอรับบริการ หรือรับประทานอาหารในร้านอาหารของสถาน

ประกอบการ ร้อยละ 97.1  รายละเอียด ดังตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 การปรับตัวตามมาตรการของรัฐ 
 

การปรับตัวตามมาตรการของรัฐ  จ านวน (แห่ง) ร้อยละ 
1. ผู้เข้าพักในสถานประกอบการของท่านผ่านการคัดกรองที่ท่าเทียบเรือทุกราย 35 100.0 
2. ผู้เข้าพักในสถานประกอบการของท่านสแกน QR Code “เกาะพะงัน”ทุกราย 34 97.1 
3. เมื่อผู้เข้าพักของท่านมีอาการเข้าได้กับกลุ่มสงสัยป่วยโควิด-19 ท่านจะ
ด าเนินการแจ้งสาธารณสุขทันที 

35 100.0 

4. ท่านมีการท าความสะอาดสถานประกอบการอย่างสม่ าเสมอ 35 100.0 
5. ท่านมีการลงทะเบียนผู้เข้าพักทุกคน  35 100.0 
6.  ท่านมีจุดให้บริการแอลกอฮอล์หรืออ่างล้างมือให้แก่ผู้เข้าพักหรือผู้ใช้บริการ
แผนกอื่น ๆ ในสถานประกอบการ 

34 97.1 

7. ท่านมีการจัดระยะห่างในการน่ังรอรับบริการ หรือรับประทานอาหารใน
ร้านอาหารของสถานประกอบการ 

34 97.1 

 
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ   
ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ดังนี้ ร้อยละ  85.7 ไม่สามารถประกอบ

กิจการได้ตามปกติ ร้อยละ 85.7 รายได้ของสถานประกอบการลดลง ร้อยละ 51.4 รายจ่ายเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 65.7 สถานภาพทางการเงินของสถานประกอบการไม่มั่นคง และความเป็นอยู่ของเจ้าของ
กิจการแย่ลง ร้อยละ 71.4 ความเป็นอยู่ของพนักงานแย่ลง    
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 เมื่อจัดระดับผลกระทบด้านเศรษฐกิจของผู้ประกอบการ พบว่า ได้รับผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจมากท่ีสุด ร้อยละ 80.0  (Min = 3.33, Max = 5.0,Mean = 4.61, S.D. 0.41)  รายละเอียด 
ดังตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3  ระดับผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
 

ระดับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ จ านวน (แห่ง) ร้อยละ 
1. ปานกลาง 1 2.9 
2. มาก 6 17.1 
3. มากท่ีสุด 28 80.0 

รวม 35 100.0 
หมายเหตุ: Min = 3.33, Max = 5.0, Mean = 4.61, S.D. 0.41   

 
การปรับตัวตามแนวคิด 5S ของ McKinsey  
ผู้ประกอบการมีการปรับตัวตามแนวคิด 5S ของ McKinsey มากท่ีสุดร้อยละ 97.1 ใน

กิจกรรม 1) การเพิ่มอุปกรณ์รักษาสุขภาพอนามัยในสถานการณ์แพร่ระบาด 2) มีการจัดการควบคุม
ค่าใช้จ่าย และ 3) มีการปรับกลยุทธ์ในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพื่อตอบสนอง New 
Normal  ปรับตัวน้อยท่ีสุด ร้อยละ  54.3 ในกิจกรรมมีการหาช่องทางเพิ่มรายได้ เช่น รับท าอาหาร
ส่งหน่วยราชการ ห้างร้านอื่น ๆ และ ร้อยละ 71.4 ในกิจกรรมมีแผนในการประชาสัมพันธ์สถาน
ประกอบการในแบบใหม่ท่ีแตกต่างจากเดิม  รายละเอียด ดังตารางท่ี 4 

 
ตารางที่ 4  การปรับตัวตามแนวคิด 5S ของ McKinsey 
 

กิจกรรม จ านวน (แห่ง) ร้อยละ 
1. มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการใหม่   28 80.0 
2. มีการเพิ่มอุปกรณ์รักษาสุขภาพอนามัยในสถานการณ์แพร่ระบาด   34 97.1 
3. มีการลดจ านวนพนักงาน 32 91.4 
4. มีการจัดการควบคุมค่าใช้จ่าย 34 97.1 
5. มีการวางแผนเพื่อให้การด าเนินงานของธุรกิจสามารถกลับไปสู่ภาวะ
ปกติหรือใกล้เคียงได้อย่างรวดเร็วที่สุด  

33 94.7 



669668 
 

 

การปรับตัวตามมาตรการของรัฐ  
ผู้ประกอบการเกือบท้ังหมดมีการปรับตัวตามมาตรการของรัฐ   ดังนี้  
1) ผู้เข้าพักในสถานประกอบการผ่านการคัดกรองท่ีท่าเทียบเรือทุกราย ร้อยละ 100.0 
2) ผู้เข้าพักในสถานประกอบการสแกน QR Code “เกาะพะงัน”ทุกราย ร้อยละ 97.1 
3) เมื่อผู้เข้าพักของมีอาการเข้าได้กับกลุ่มสงสัยป่วยโควิด-19 ท่านจะด าเนินการแจ้ง

สาธารณสุขทันที ร้อยละ 100.0 
4) มีการท าความสะอาดสถานประกอบการอย่างสม่ าเสมอ ร้อยละ 100.0 
5) มีการลงทะเบียนผู้เข้าพักทุกคน ร้อยละ 100.0 
6) มีจุดให้บริการแอลกอฮอล์ หรืออ่างล้างมือให้แก่ผู้เข้าพักหรือผู้ใช้บริการแผนกอื่นๆใน

สถานประกอบการ ร้อยละ 97.1 
7) มีการจัดระยะห่างในการนั่งรอรับบริการ หรือรับประทานอาหารในร้านอาหารของสถาน

ประกอบการ ร้อยละ 97.1  รายละเอียด ดังตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 การปรับตัวตามมาตรการของรัฐ 
 

การปรับตัวตามมาตรการของรัฐ  จ านวน (แห่ง) ร้อยละ 
1. ผู้เข้าพักในสถานประกอบการของท่านผ่านการคัดกรองที่ท่าเทียบเรือทุกราย 35 100.0 
2. ผู้เข้าพักในสถานประกอบการของท่านสแกน QR Code “เกาะพะงัน”ทุกราย 34 97.1 
3. เมื่อผู้เข้าพักของท่านมีอาการเข้าได้กับกลุ่มสงสัยป่วยโควิด-19 ท่านจะ
ด าเนินการแจ้งสาธารณสุขทันที 

35 100.0 

4. ท่านมีการท าความสะอาดสถานประกอบการอย่างสม่ าเสมอ 35 100.0 
5. ท่านมีการลงทะเบียนผู้เข้าพักทุกคน  35 100.0 
6.  ท่านมีจุดให้บริการแอลกอฮอล์หรืออ่างล้างมือให้แก่ผู้เข้าพักหรือผู้ใช้บริการ
แผนกอื่น ๆ ในสถานประกอบการ 

34 97.1 

7. ท่านมีการจัดระยะห่างในการน่ังรอรับบริการ หรือรับประทานอาหารใน
ร้านอาหารของสถานประกอบการ 

34 97.1 

 
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ   
ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ดังนี้ ร้อยละ  85.7 ไม่สามารถประกอบ

กิจการได้ตามปกติ ร้อยละ 85.7 รายได้ของสถานประกอบการลดลง ร้อยละ 51.4 รายจ่ายเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 65.7 สถานภาพทางการเงินของสถานประกอบการไม่มั่นคง และความเป็นอยู่ของเจ้าของ
กิจการแย่ลง ร้อยละ 71.4 ความเป็นอยู่ของพนักงานแย่ลง    
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 เมื่อจัดระดับผลกระทบด้านเศรษฐกิจของผู้ประกอบการ พบว่า ได้รับผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจมากท่ีสุด ร้อยละ 80.0  (Min = 3.33, Max = 5.0,Mean = 4.61, S.D. 0.41)  รายละเอียด 
ดังตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3  ระดับผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
 

ระดับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ จ านวน (แห่ง) ร้อยละ 
1. ปานกลาง 1 2.9 
2. มาก 6 17.1 
3. มากท่ีสุด 28 80.0 

รวม 35 100.0 
หมายเหตุ: Min = 3.33, Max = 5.0, Mean = 4.61, S.D. 0.41   

 
การปรับตัวตามแนวคิด 5S ของ McKinsey  
ผู้ประกอบการมีการปรับตัวตามแนวคิด 5S ของ McKinsey มากท่ีสุดร้อยละ 97.1 ใน

กิจกรรม 1) การเพิ่มอุปกรณ์รักษาสุขภาพอนามัยในสถานการณ์แพร่ระบาด 2) มีการจัดการควบคุม
ค่าใช้จ่าย และ 3) มีการปรับกลยุทธ์ในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพื่อตอบสนอง New 
Normal  ปรับตัวน้อยท่ีสุด ร้อยละ  54.3 ในกิจกรรมมีการหาช่องทางเพิ่มรายได้ เช่น รับท าอาหาร
ส่งหน่วยราชการ ห้างร้านอ่ืน ๆ และ ร้อยละ 71.4 ในกิจกรรมมีแผนในการประชาสัมพันธ์สถาน
ประกอบการในแบบใหม่ท่ีแตกต่างจากเดิม  รายละเอียด ดังตารางท่ี 4 

 
ตารางที่ 4  การปรับตัวตามแนวคิด 5S ของ McKinsey 
 

กิจกรรม จ านวน (แห่ง) ร้อยละ 
1. มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการใหม่   28 80.0 
2. มีการเพิ่มอุปกรณ์รักษาสุขภาพอนามัยในสถานการณ์แพร่ระบาด   34 97.1 
3. มีการลดจ านวนพนักงาน 32 91.4 
4. มีการจัดการควบคุมค่าใช้จ่าย 34 97.1 
5. มีการวางแผนเพื่อให้การด าเนินงานของธุรกิจสามารถกลับไปสู่ภาวะ
ปกติหรือใกล้เคียงได้อย่างรวดเร็วที่สุด  

33 94.7 
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กิจกรรม จ านวน (แห่ง) ร้อยละ 
6. มีการปรับกลยุทธ์ในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพื่อ
ตอบสนอง New Normal 

34 97.1 

7. มีการหาช่องทางเพิ่มรายได้ เช่น รับท าอาหารส่งหน่วยราชการ ห้าง
ร้านอื่น ๆ 

19 54.3 

8. มีแผนในการประชาสัมพันธ์สถานประกอบการในแบบใหม่ท่ีแตกต่าง
จากเดิม 

25 71.4 

9. มีการปรับเปล่ียนการบริการโดยเพิ่มการอ านวยความสะดวกมากขึ้น
ตามท่ีนักท่องเท่ียวร้องขอ 

32 91.4 

 
ข้อเสนอแนะแนวทางในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของผู้ประกอบการ (จากการตอบค าถาม

ปลายเปิด)  
5)  ข้อเสนอต่อภาครัฐ ผู้ประกอบการให้ข้อเสนอ ดังนี้   
 (1) รัฐควรลดค่าใช้จ่าย เพื่อสถานประกอบการท่ีพัก เพื่อการท่องเท่ียวจากราชการ

รัฐวิสาหกิจเช่น ดอกเบ้ียธนาคาร ค่าภาษีต่าง ๆ ราคาต่อหน่วยค่าน้ าค่าไฟฟ้า  
 (2) ควรลดดอกเบี้ยในธนาคารท่ียังค้างช าระในอัตราท่ีถูกลง และปล่อยเงินกู้ช่วยเหลือ 

เพื่อการลงไปเพื่อไปประกอบการ  
 (3) ควรมีการส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในประเทศ  
 (4) รัฐบาลควรมีนโยบายหรือการกระท าท่ีสามารถช่วยลดบรรเทาความเดือดร้อนของ

ผู้ประกอบการและประชาชนให้มากกว่านี้ อาจมีการออกกฎท่ีรัดกุมหรือควบคุมการแพร่ระบาด 
Covid-19 และมีการเยียววยาประชาชนให้ได้รับผลกระทบน้อยลง  

 (5) เกาะพะงันมีรายได้หลักจาการท่องเท่ียว หากย้อนกลับไปก่อนจะเกิดวิกฤตโควิด จะ
เห็นได้ชัดว่า จ านวนนักท่องเท่ียวได้ลดลงไปอย่างมาก ขาดการประชาสัมพันธ์จากภาครัฐ  ไม่ให้
ความส าคัญต่อรายได้หลักของประเทศ ผลกระทบจากวิกฤตโควิด ท าให้ภาพเกาะพะงันในวันนี้ไม่มี
นักท่องเท่ียว ชัดเจนยิ่งขึ้น ในช่วงวิกฤตท่ีผ่านมา โครงการจากภาครัฐล้วนล้มเหลว ท้ังส้ิน จึงท าให้
ผู้ประกอบการบางส่วนไม่หวังพึ่งจากโครงการใด ๆ ท้ังส้ิน  

  (6) รัฐควรเปิดประเทศให้ไวท่ีสุดและให้มีวัคซีนท่ีมีคุณภาพและให้โรงพยาบาลเอกชน
สามารถเปิดให้บริการฉีดวัคซีน ได้ไม่จ ากัดแต่โรงพยาบาลรัฐ และท าให้สถานการณ์บ้านเมืองเป็นปกติ
ท่ีสุด เราต้องอยู่กับโควิดให้ได้ และหากโควิดน้อยลงจุดคัดกรองและมาตรการต่าง ๆ ต้อง ผ่อนปรนลง 
ไม่ใช่เข้มงวดอยู่ตลอดเพื่อเศรษฐกิจจะได้เดินได้ และนักท่องเท่ียวจะได้รู้สึกปลอดภัย ส าคัญท่ีสุดคือ 
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โรงพยาบาลเอกชนต่าง ๆ ต้องมีการเปิดฉีดวัคซีนให้คนได้เข้าถึงวัคซีนท่ีได้ง่ายท่ีสุดหากคนเราเข้าถึง
วัคซีนได้ง่าย การคัดกรองต่าง ๆ ก็จะง่ายขึ้น 

 (7) รัฐบาลควรมีมาตรการ support ทุกธุรกิจท่ีโดนผลกระทบนี้ เช่น จริงจังในการพัก
ช าระเงินกู้ท้ังต้นและดอกให้มีระยะยาวนาน พอสมควรท่ีธุรกิจจะฟื้นได้จริง ความจริงใจในการปล่อย
เงินกู้หรือกองทุนท่ีจะต่อชีวิตในทุกธุรกิจได้ ไม่ใช่ว่าเข้าถึงได้แค่คนกลุ่มน้อย 
 2)  ข้อเสนอในการปรับปรุงกิจการ ผู้ประกอบการให้ข้อเสนอ ดังนี้   

     (1) ควรปรับปรุงกลยุทธ์ในเศรษฐกิจให้มีรายได้เสริม  
     (2) ควรมีการป้องกันและควบคุมด่านจุดคัดกรองนักท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานมากขึ้น  
     (3) ควรปรับปรุงภูมิทัศน์และพื้นท่ีสาธารณะให้ดีขึ้นเพื่อสร้างความประทับใจส าหรับ

ลูกค้าท่ีเดินทางเข้ามาใหม่ เช่น ถนนหนทาง ปัญหาขยะบนถนนและชายหาด ควรมีการประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้กับประชาชนให้รวดเร็วขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด ให้ประชาชนได้เข้าใจและปรับตัวให้อยู่
ได้โดยไม่ต่ืนตระหนกและหวาดวิตกจนเกิดเหตุ จัดระเบียบถนนคนเดินใหม่ ให้ร้านค้าต้ังห่างกันมาก
ขึ้น ส่งเสริมให้เกิดรายได้หมุนเวียน และปลอดภัยกับแม่ค้าและผู้ซื้อ  

    (4) โรงแรมต้องได้รับมาตรฐาน  SHA+ มีการป้องกันระบบความปลอดภัยในด้าน
สาธารณสุขให้กับลูกค้าและพนักงานอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษามาตรฐานของโรงแรม  

    (5) ต้องปรับปรุงท่ีพักเพื่อให้มีความพึงพอใจลูกค้าท่ีเสมอและให้ภาครัฐสร้างความเช่ือมั่น
แก่นักท่องเท่ียวโดยการประชาสัมพันธ์ เรื่องโควิด และฉีดวัคซีน ให้คนในประเทศได้ท่ัวถึง เพื่อท่ีจะ
เปิดประเทศและให้นักท่องเท่ียวเข้ามา  

    (6) พัฒนาการป้องกันและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเท่ียว พัฒนาการโครงข่ายการ
คมนาคม จัดกิจกรรมเช่ือมโยงการท่องเท่ียวกับการกีฬา อาหารและสันทนาการ  

    (7) ส่งเสริมการท่องเท่ียวหลากหลายรูปแบบเช่น ท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ ท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพ  

     (8) ต้องมีการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานท่ีท่องเท่ียวตามธรรมชาติ เช่น ภูเขา น้ าตก  
     (9) จัดการด าเนินการบริหารการท่องเท่ียวแบบเต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพ  

 
สรุปผลการศึกษา 

 
ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ขนาดเล็กและขนาดกลาง ในพื้นท่ี หมู่ท่ี 1 ต าบล

เกาะพะงัน อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร้อยละ 68.6 เป็นประเภทรีสอร์ท ร้อยละ 54.29 
มีห้องพักจ านวน 4 – 29 ห้อง ร้อยละ 68.57 มีพนักงาน 1 – 10 คน ระบบการจองห้องพักในปัจจุบัน 
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กิจกรรม จ านวน (แห่ง) ร้อยละ 
6. มีการปรับกลยุทธ์ในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพื่อ
ตอบสนอง New Normal 

34 97.1 

7. มีการหาช่องทางเพิ่มรายได้ เช่น รับท าอาหารส่งหน่วยราชการ ห้าง
ร้านอื่น ๆ 

19 54.3 

8. มีแผนในการประชาสัมพันธ์สถานประกอบการในแบบใหม่ท่ีแตกต่าง
จากเดิม 

25 71.4 

9. มีการปรับเปล่ียนการบริการโดยเพิ่มการอ านวยความสะดวกมากขึ้น
ตามท่ีนักท่องเท่ียวร้องขอ 

32 91.4 

 
ข้อเสนอแนะแนวทางในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของผู้ประกอบการ (จากการตอบค าถาม

ปลายเปิด)  
5)  ข้อเสนอต่อภาครัฐ ผู้ประกอบการให้ข้อเสนอ ดังนี้   
 (1) รัฐควรลดค่าใช้จ่าย เพื่อสถานประกอบการท่ีพัก เพื่อการท่องเท่ียวจากราชการ

รัฐวิสาหกิจเช่น ดอกเบ้ียธนาคาร ค่าภาษีต่าง ๆ ราคาต่อหน่วยค่าน้ าค่าไฟฟ้า  
 (2) ควรลดดอกเบี้ยในธนาคารท่ียังค้างช าระในอัตราท่ีถูกลง และปล่อยเงินกู้ช่วยเหลือ 

เพื่อการลงไปเพื่อไปประกอบการ  
 (3) ควรมีการส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในประเทศ  
 (4) รัฐบาลควรมีนโยบายหรือการกระท าท่ีสามารถช่วยลดบรรเทาความเดือดร้อนของ

ผู้ประกอบการและประชาชนให้มากกว่านี้ อาจมีการออกกฎท่ีรัดกุมหรือควบคุมการแพร่ระบาด 
Covid-19 และมีการเยียววยาประชาชนให้ได้รับผลกระทบน้อยลง  

 (5) เกาะพะงันมีรายได้หลักจาการท่องเท่ียว หากย้อนกลับไปก่อนจะเกิดวิกฤตโควิด จะ
เห็นได้ชัดว่า จ านวนนักท่องเท่ียวได้ลดลงไปอย่างมาก ขาดการประชาสัมพันธ์จากภาครัฐ  ไม่ให้
ความส าคัญต่อรายได้หลักของประเทศ ผลกระทบจากวิกฤตโควิด ท าให้ภาพเกาะพะงันในวันนี้ไม่มี
นักท่องเท่ียว ชัดเจนยิ่งขึ้น ในช่วงวิกฤตท่ีผ่านมา โครงการจากภาครัฐล้วนล้มเหลว ท้ังส้ิน จึงท าให้
ผู้ประกอบการบางส่วนไม่หวังพึ่งจากโครงการใด ๆ ท้ังส้ิน  

  (6) รัฐควรเปิดประเทศให้ไวท่ีสุดและให้มีวัคซีนท่ีมีคุณภาพและให้โรงพยาบาลเอกชน
สามารถเปิดให้บริการฉีดวัคซีน ได้ไม่จ ากัดแต่โรงพยาบาลรัฐ และท าให้สถานการณ์บ้านเมืองเป็นปกติ
ท่ีสุด เราต้องอยู่กับโควิดให้ได้ และหากโควิดน้อยลงจุดคัดกรองและมาตรการต่าง ๆ ต้อง ผ่อนปรนลง 
ไม่ใช่เข้มงวดอยู่ตลอดเพื่อเศรษฐกิจจะได้เดินได้ และนักท่องเท่ียวจะได้รู้สึกปลอดภัย ส าคัญท่ีสุดคือ 
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โรงพยาบาลเอกชนต่าง ๆ ต้องมีการเปิดฉีดวัคซีนให้คนได้เข้าถึงวัคซีนท่ีได้ง่ายท่ีสุดหากคนเราเข้าถึง
วัคซีนได้ง่าย การคัดกรองต่าง ๆ ก็จะง่ายขึ้น 

 (7) รัฐบาลควรมีมาตรการ support ทุกธุรกิจท่ีโดนผลกระทบนี้ เช่น จริงจังในการพัก
ช าระเงินกู้ท้ังต้นและดอกให้มีระยะยาวนาน พอสมควรท่ีธุรกิจจะฟื้นได้จริง ความจริงใจในการปล่อย
เงินกู้หรือกองทุนท่ีจะต่อชีวิตในทุกธุรกิจได้ ไม่ใช่ว่าเข้าถึงได้แค่คนกลุ่มน้อย 
 2)  ข้อเสนอในการปรับปรุงกิจการ ผู้ประกอบการให้ข้อเสนอ ดังนี้   

     (1) ควรปรับปรุงกลยุทธ์ในเศรษฐกิจให้มีรายได้เสริม  
     (2) ควรมีการป้องกันและควบคุมด่านจุดคัดกรองนักท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานมากขึ้น  
     (3) ควรปรับปรุงภูมิทัศน์และพื้นท่ีสาธารณะให้ดีขึ้นเพื่อสร้างความประทับใจส าหรับ

ลูกค้าท่ีเดินทางเข้ามาใหม่ เช่น ถนนหนทาง ปัญหาขยะบนถนนและชายหาด ควรมีการประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้กับประชาชนให้รวดเร็วขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด ให้ประชาชนได้เข้าใจและปรับตัวให้อยู่
ได้โดยไม่ต่ืนตระหนกและหวาดวิตกจนเกิดเหตุ จัดระเบียบถนนคนเดินใหม่ ให้ร้านค้าต้ังห่างกันมาก
ขึ้น ส่งเสริมให้เกิดรายได้หมุนเวียน และปลอดภัยกับแม่ค้าและผู้ซื้อ  

    (4) โรงแรมต้องได้รับมาตรฐาน  SHA+ มีการป้องกันระบบความปลอดภัยในด้าน
สาธารณสุขให้กับลูกค้าและพนักงานอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษามาตรฐานของโรงแรม  

    (5) ต้องปรับปรุงท่ีพักเพื่อให้มีความพึงพอใจลูกค้าท่ีเสมอและให้ภาครัฐสร้างความเช่ือมั่น
แก่นักท่องเท่ียวโดยการประชาสัมพันธ์ เรื่องโควิด และฉีดวัคซีน ให้คนในประเทศได้ท่ัวถึง เพื่อท่ีจะ
เปิดประเทศและให้นักท่องเท่ียวเข้ามา  

    (6) พัฒนาการป้องกันและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเท่ียว พัฒนาการโครงข่ายการ
คมนาคม จัดกิจกรรมเช่ือมโยงการท่องเท่ียวกับการกีฬา อาหารและสันทนาการ  

    (7) ส่งเสริมการท่องเท่ียวหลากหลายรูปแบบเช่น ท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ ท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพ  

     (8) ต้องมีการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานท่ีท่องเท่ียวตามธรรมชาติ เช่น ภูเขา น้ าตก  
     (9) จัดการด าเนินการบริหารการท่องเท่ียวแบบเต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพ  

 
สรุปผลการศึกษา 

 
ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ขนาดเล็กและขนาดกลาง ในพื้นท่ี หมู่ท่ี 1 ต าบล

เกาะพะงัน อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร้อยละ 68.6 เป็นประเภทรีสอร์ท ร้อยละ 54.29 
มีห้องพักจ านวน 4 – 29 ห้อง ร้อยละ 68.57 มีพนักงาน 1 – 10 คน ระบบการจองห้องพักในปัจจุบัน 
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ร้อยละ 94.3 ใช้การจองตรงกับท่ีพัก ร้อยละ 54.29 มีผู้เข้าพักในสถานการณ์ระบาดของเช้ือโควิด-19  
1 – 10 คน ต่อสัปดาห์ ผู้ประกอบการเกือบท้ังหมดมีการปรบัตัวตามมาตรการของรัฐ ร้อยละ 80.0 
ของผู้ประกอบการได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจในระดับมากท่ีสุด ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบ
ทางด้านเศรษฐกิจ ดังนี้ ร้อยละ 85.7 ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ ร้อยละ 85.7 รายได้ของ
สถานประกอบการลดลง ร้อยละ 51.4 รายจ่ายเพิ่มข้ึน ร้อยละ 65.7 สถานภาพทางการเงินของสถาน
ประกอบการไม่มั่นคง และความเป็นอยู่ของเจ้าของกิจการแย่ลง และร้อยละ 71.4 ความเป็นอยู่ของ
พนักงานแย่ลง ผู้ประกอบการมีการปรับตัวตามแนวคิด 5S ของ McKinsey มากท่ีสุดร้อยละ 97.1 ใน
กิจกรรม 1) การเพิ่มอุปกรณ์รักษาสุขภาพอนามัยในสถานการณ์แพร่ระบาด 2) มีการจัดการควบคุม
ค่าใช้จ่าย และ 3) มีการปรับกลยุทธ์ในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพื่อตอบสนอง New 
Normal ปรับตัวน้อยท่ีสุด ร้อยละ 54.3 ในกิจกรรมมีการหาช่องทางเพิ่มรายได้ เช่น รับท าอาหารส่ง
หน่วยราชการ ห้างร้านอื่น ๆ และร้อยละ 71.4 ในกิจกรรมมีแผนในการประชาสัมพันธ์สถาน
ประกอบการในแบบใหม่ท่ีแตกต่างจากเดิม 

 ผู้ประกอบการได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเศรษฐกิจ  ดังนี้ 
 1)  ข้อเสนอต่อรัฐบาล ผู้ประกอบการเสนอให้รัฐมีการปรับลดดอกเบี้ย และออกมาตรการ

เยียวยาผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมท่ีได้รับผลกระทบในสถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือ โควิด-19 
รวมถึงส่งเสริมการท่องเท่ียวของอ าเภอเกาะพะงันให้เป็นที่รู้จัก และเพิ่มจ านวนนักท่องเท่ียวมากขึ้น 

2)  ข้อเสนอต่อการปรับปรุงกิจการ ผู้ประกอบการเสนอให้มีการปรับปรุงคุณภาพการบริการ 
ปรับรูปแบบการส่งเสริมการขาย เช่น ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ และต้อง
เข้าสู่การบริการท่ีได้รับมาตรฐานสากลรับรอง เช่น SHA+  

 
ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการ 

 
1) ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ในในพื้นที่หมู่ที่ 1 ต าบลเกาะพะงัน อ าเภอ

เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีควรมีการพัฒนาช่องทางการเพิ่มรายได้ เช่น การจ าหน่ายอาหารใน
ช่องทางต่าง ๆ การท าเกษตรอินทรีย์ ปลูกพืชผัก เพื่อเพิ่มรายได้ และเป็นแหล่งอาชีพให้กับพนักงาน
ให้ธุรกิจสามารถอยู่รอด และมีเงินไหลเวียน รักษาสภาพคล่องขององค์กร เพื่อความอยู่รอดของ
องค์กร 

2) ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ในในพื้นที่หมู่ที่ 1 ต าบลเกาะพะงัน อ าเภอ
เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ควรมีการวางแผนเพื่อให้การด าเนินงานของธุรกิจสามารถกลับไปสู่
ภาวะปกติหรือใกล้เคียงได้อย่างรวดเร็วท่ีสุด เช่น การเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว

673 
 

 

ในรูปแบบวิถีใหม่ การเพิ่มช่องทางในการจองท่ีพัก เพื่อการเข้าถึงของกลุ่มนักท่องเท่ียวและ
ประชาสัมพันธ์ที่พัก  

 3) ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทควรมีการปรับรูปแบบการบริการ เช่น การดึง
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเท่ียว ให้เกิดเป็นการท่องเท่ียววิถีชุมชน อาศัยจุดแข็ง
ของวิถีชีวิตพื้นถิ่นของเกาะพะงันเข้ามาเป็นจุดขายเพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวมากขึ้น 

 4) ปฏิรูปการบริการแบบเดิม ให้เข้าสู่การบริการแบบวิถีใหม่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ
นักท่องเท่ียว เปล่ียนระบบการจัดการในรูปแบบของการน าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการ
ให้บริการ พลิกโฉมให้เป็นโรงแรมท่ีทันสมัย เช่น Smart hotel ท่ีน าเอาปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้
แทนพนักงานบางส่วนเพื่อลดการสัมผัสกับผู้เข้าพัก เพิ่มความปลอดภัยและมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการ
อีกด้วย ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทควรท่ีจะต้อง  สามารถจินตนาการและมองหา
โอกาสทางธุรกิจจากวิกฤตโควิดนี้ให้ได้   

5) ผู้ประกอบการควรจะต้องมองเห็นการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางธุรกิจในระดับต่าง ๆ 
ซึ่งจะต้องปรับตัวให้สอดรับกับการเปล่ียนแปลงให้ได้  

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 
1) ควรมีการใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์อื่น ๆ เช่น เศรษฐศาสตร์มหภาค ในการจัดการ

การบริโภค การลงทุน และการใช้จ่าย เข้ามาเป็นกรอบคิดในการศึกษาเพื่อให้ได้แนวทางในการลด
ผลกระทบของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในสถานการณ์วิกฤตโควิด -19 ในทาง
เศรษฐศาสตร์และเกิดความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหามากขึ้น    

2) ควรศึกษาเชิงลึกเพิ่มเติมในมิติของผลกระทบทางเศรษฐกิจในรูปแบบของการวิเคราะห์
ตัวเลขทางการเงิน ท่ีสามารถอธิบายได้ถึงผลกระทบอย่างชัดเจน 

3) ควรใช้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) ใน
ประเด็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจท่องเท่ียวของอ าเภอเกาะพะงัน เพื่อก าหนดแนวทางในการพัฒนาธุรกิจ
การของบริการโรงแรมและรีสอร์ทอย่างมีส่วนร่วม ควบคู่กับการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน  

 
กิตติกรรมประกาศ 

 
     การศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด -19                               

ต่อผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ในพื้นท่ี หมู่ท่ี 1  ต าบลเกาะพะงัน อ าเภอเกาะพะงัน 
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ร้อยละ 94.3 ใช้การจองตรงกับท่ีพัก ร้อยละ 54.29 มีผู้เข้าพักในสถานการณ์ระบาดของเช้ือโควิด-19  
1 – 10 คน ต่อสัปดาห์ ผู้ประกอบการเกือบท้ังหมดมีการปรับตัวตามมาตรการของรัฐ ร้อยละ 80.0 
ของผู้ประกอบการได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจในระดับมากท่ีสุด ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบ
ทางด้านเศรษฐกิจ ดังนี้ ร้อยละ 85.7 ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ ร้อยละ 85.7 รายได้ของ
สถานประกอบการลดลง ร้อยละ 51.4 รายจ่ายเพิ่มข้ึน ร้อยละ 65.7 สถานภาพทางการเงินของสถาน
ประกอบการไม่มั่นคง และความเป็นอยู่ของเจ้าของกิจการแย่ลง และร้อยละ 71.4 ความเป็นอยู่ของ
พนักงานแย่ลง ผู้ประกอบการมีการปรับตัวตามแนวคิด 5S ของ McKinsey มากท่ีสุดร้อยละ 97.1 ใน
กิจกรรม 1) การเพิ่มอุปกรณ์รักษาสุขภาพอนามัยในสถานการณ์แพร่ระบาด 2) มีการจัดการควบคุม
ค่าใช้จ่าย และ 3) มีการปรับกลยุทธ์ในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพื่อตอบสนอง New 
Normal ปรับตัวน้อยท่ีสุด ร้อยละ 54.3 ในกิจกรรมมีการหาช่องทางเพิ่มรายได้ เช่น รับท าอาหารส่ง
หน่วยราชการ ห้างร้านอื่น ๆ และร้อยละ 71.4 ในกิจกรรมมีแผนในการประชาสัมพันธ์สถาน
ประกอบการในแบบใหม่ท่ีแตกต่างจากเดิม 

 ผู้ประกอบการได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเศรษฐกิจ  ดังนี้ 
 1)  ข้อเสนอต่อรัฐบาล ผู้ประกอบการเสนอให้รัฐมีการปรับลดดอกเบ้ีย และออกมาตรการ

เยียวยาผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมท่ีได้รับผลกระทบในสถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือ โควิด-19 
รวมถึงส่งเสริมการท่องเท่ียวของอ าเภอเกาะพะงันให้เป็นที่รู้จัก และเพิ่มจ านวนนักท่องเท่ียวมากขึ้น 

2)  ข้อเสนอต่อการปรับปรุงกิจการ ผู้ประกอบการเสนอให้มีการปรับปรุงคุณภาพการบริการ 
ปรับรูปแบบการส่งเสริมการขาย เช่น ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ และต้อง
เข้าสู่การบริการท่ีได้รับมาตรฐานสากลรับรอง เช่น SHA+  

 
ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการ 

 
1) ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ในในพื้นที่หมู่ที่ 1 ต าบลเกาะพะงัน อ าเภอ

เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีควรมีการพัฒนาช่องทางการเพิ่มรายได้ เช่น การจ าหน่ายอาหารใน
ช่องทางต่าง ๆ การท าเกษตรอินทรีย์ ปลูกพืชผัก เพื่อเพิ่มรายได้ และเป็นแหล่งอาชีพให้กับพนักงาน
ให้ธุรกิจสามารถอยู่รอด และมีเงินไหลเวียน รักษาสภาพคล่องขององค์กร เพื่อความอยู่รอดของ
องค์กร 

2) ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ในในพื้นที่หมู่ที่ 1 ต าบลเกาะพะงัน อ าเภอ
เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ควรมีการวางแผนเพื่อให้การด าเนินงานของธุรกิจสามารถกลับไปสู่
ภาวะปกติหรือใกล้เคียงได้อย่างรวดเร็วท่ีสุด เช่น การเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว

673 
 

 

ในรูปแบบวิถีใหม่ การเพิ่มช่องทางในการจองท่ีพัก เพื่อการเข้าถึงของกลุ่มนักท่องเท่ียวและ
ประชาสัมพันธ์ที่พัก  

 3) ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทควรมีการปรับรูปแบบการบริการ เช่น การดึง
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเท่ียว ให้เกิดเป็นการท่องเท่ียววิถีชุมชน อาศัยจุดแข็ง
ของวิถีชีวิตพื้นถิ่นของเกาะพะงันเข้ามาเป็นจุดขายเพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวมากขึ้น 

 4) ปฏิรูปการบริการแบบเดิม ให้เข้าสู่การบริการแบบวิถีใหม่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ
นักท่องเท่ียว เปล่ียนระบบการจัดการในรูปแบบของการน าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการ
ให้บริการ พลิกโฉมให้เป็นโรงแรมท่ีทันสมัย เช่น Smart hotel ท่ีน าเอาปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้
แทนพนักงานบางส่วนเพื่อลดการสัมผัสกับผู้เข้าพัก เพิ่มความปลอดภัยและมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการ
อีกด้วย ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทควรท่ีจะต้อง  สามารถจินตนาการและมองหา
โอกาสทางธุรกิจจากวิกฤตโควิดนี้ให้ได้   

5) ผู้ประกอบการควรจะต้องมองเห็นการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางธุรกิจในระดับต่าง ๆ 
ซึ่งจะต้องปรับตัวให้สอดรับกับการเปล่ียนแปลงให้ได้  

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 
1) ควรมีการใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์อื่น ๆ เช่น เศรษฐศาสตร์มหภาค ในการจัดการ

การบริโภค การลงทุน และการใช้จ่าย เข้ามาเป็นกรอบคิดในการศึกษาเพื่อให้ได้แนวทางในการลด
ผลกระทบของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในสถานการณ์วิกฤตโควิด -19 ในทาง
เศรษฐศาสตร์และเกิดความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหามากขึ้น    

2) ควรศึกษาเชิงลึกเพิ่มเติมในมิติของผลกระทบทางเศรษฐกิจในรูปแบบของการวิเคราะห์
ตัวเลขทางการเงิน ท่ีสามารถอธิบายได้ถึงผลกระทบอย่างชัดเจน 

3) ควรใช้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) ใน
ประเด็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจท่องเท่ียวของอ าเภอเกาะพะงัน เพื่อก าหนดแนวทางในการพัฒนาธุรกิจ
การของบริการโรงแรมและรีสอร์ทอย่างมีส่วนร่วม ควบคู่กับการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน  

 
กิตติกรรมประกาศ 

 
     การศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด -19                               

ต่อผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ในพื้นท่ี หมู่ท่ี 1  ต าบลเกาะพะงัน อ าเภอเกาะพะงัน 
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จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส าเร็จลุล่วงด้วยคุณาปการของ รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร อาจารย์
ท่ีปรึกษาท่ีช่วยขัดเกลาการศึกษาอิสระในครั้งนี้ให้เกิดประโยชน์ท้ังในวงการวิชาการ และประโยชน์ใน
เชิงพื้นท่ีท่ีจะน าไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของต าบล และขอบคุณความร่วมมือของผู้ประกอบการ
โรงแรมและรีสอร์ทในหมู่ท่ี 1 ต าบลเกาะพะงัน อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทุกท่านท่ีเป็น
ส่วนหนึ่งในการให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการน าเข้าสู่การพัฒนาข้อเสนอหรือแนวทางการปรับเปล่ียน
บริการให้ก้าวผ่านผลกระทบด้านเศรษฐกิจในสถานการณ์วิกฤตนี้ร่วมกัน 
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ใช้การท าแบบสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์ (Google Form) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นและรูปแบบลักษณะการใช้สอยของประชาชน
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ต่อระดับความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่าย กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดกระบี่ ท่ีมีอายุ 20 ปีขึ้นไป รวมเป็นกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด จ านวน 400 ต่อ
โครงการ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างง่าย (Simple Random Sampling) และน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อหาค่าร้อยละ  (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และในการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลใช้การทดสอบค่าที  
(T-Test) กับตัวแปรเพศ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA: F-Test) กับตัว
แปรเพศ อายุ สถานภาพ ภูมิล าเนา ระดับการศึกษา การปฏิบัติงาน ระยะเวลาในของการท างาน และ
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เป็นรายด้านพบว่า มีระดับความคิดเห็นต่อโครงการคนละครึ่งด้านความพึงพอใจ เห็นด้วยอยู่ในระดับ
มาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.69 มีระดับความคิดเห็นต่อโครงการคนละครึ่งด้านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง เห็นด้วย
อยู่ในระดับปานกลาง ท่ีค่าเฉล่ีย 3.07 มีระดับความคิดเห็นต่อโครงการคนละครึ่งด้านการประชาสัมพันธ์ 
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เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.92  มีระดับความคิดเห็นต่อโครงการคนละครึ่งด้านความเหมาะสม
ของระยะเวลา เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.50 มีระดับความคิดเห็นต่อโครงการ
คนละครึ่งด้านเทคโนโลยี เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.83 มีระดับความคิดเห็นต่อโครงการ
คนละครึ่งด้านงบประมาณท่ีใช้ในโครงการ เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง ท่ีค่าเฉล่ีย 3.40 และมีระดับ
ความคิดเห็นต่อโครงการคนละครึ่งด้านผู้ให้บริการ เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.69 

ภาพรวมของการศึกษาความถ่ีของพฤติกรรมของประชาชนในจังหวัดกระบี่ ดังนี้ ร้านโชห่วย/
หาบเร่แผงลอย/ตลาดสด ความถ่ีในการใช้จ่ายบ่อยท่ีสุดคือ 6 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 11.80 และน้อย
ท่ีสุด 1 วัน/สัปดาห ์ร้อยละ 7.10 ร้านค้าท่ีอยู่ในพื้นท่ีให้เช่าของห้างสรรพสินค้า ความถ่ีในการใช้จ่าย
บ่อยท่ีสุดคือ 6 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 0.5 และน้อยท่ีสุด 1 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 37.80 ห้างโวคหรือมา
เธอร์ ความถ่ีในการใช้จ่ายบ่อยท่ีสุดคือ 6 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 2.50 และน้อยท่ีสุด 1 วัน/สัปดาห ์ร้อย
ละ 80.30 สถานท่ีเสริมความงามและบริการเพื่อสุขภาพ ความถี่ในการใช้จ่ายบ่อยท่ีสุดคือ 6 วัน/
สัปดาห์ ร้อยละ 3.00 และ 1 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 76.80 อาหารและเครื่องด่ืม ความถี่ในการใช้จ่าย
บ่อยท่ีสุดคือ 6 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 23.80 และน้อยสุด 1 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 6.50 สินค้าอุปโภค
บริโภค ความถี่ในการใช้จ่ายบ่อยท่ีสุดคือ 6 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 11.00 และน้อยท่ีสุด 1 วัน/สัปดาห์ 
ร้อยละ 16.00 ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ความถี่ในการใช้จ่ายบ่อยท่ีสุด คือ 6 วัน/สัปดาห์ 
ร้อยละ 1.30 และน้อยท่ีสุด 1 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 72.00 อาหารส าหรับสัตว์เล้ียง ความถี่ในการใช้
จ่ายบ่อยท่ีสุดคือ 6 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 1.30 และน้อยสุด 1 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 82.50 

ผลการวิเคราะห์สมมติฐานโครงการคนละครึ่งท้ังในส่วนของการศึกษาความคิดเห็นปัจจัย
ส่วนบุคคลท่ีน ามาวิเคราะห์อันได้แก่ เพศ การศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือนนั้น ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยเพศและรายได้แตกต่างกัน แต่ปัจจัยระดับการศึกษาแสดงผลว่าไม่แตกต่างกัน อีกด้าน
การศึกษาพฤติกรรมการใช้สอยของประชาชนในจังหวัดกระบี่นั้น พบว่าท้ัง 3 ปัจจัย ท้ังปัจจัยทางเพศ 
อาชีพ และรายได้แตกต่างกัน ท้ังนี้ผลของการศึกษาในส่วนของปัจจัยด้านการศึกษาท่ีแสดงผลว่าไม่
แตกต่างกันนั้น วิเคราะห์ได้ว่า เนื่องจากความคิดเห็นของกลุ่มการศึกษาท่ีกลุ่มใกล้เคียงกันหรือกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีท าการศึกษานั้นเป็นประชากรส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี 

ประชาชนในจังหวัดกระบี่ท่ีใช้โครงการ ม.33 เรารักกัน จากภาพรวมพบว่า ประชาชนมีระดับ
ความคิดเห็นต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการ ม.33 เรารักกัน เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง ท่ี
ค่าเฉล่ีย 3.58 และเมื่อแยกเป็นรายด้านพบว่า มีระดับความคิดเห็นต่อโครงการ ม.33 เรารักกัน ด้าน
ความพึงพอใจ เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.69 มีระดับความคิดเห็นต่อโครงการ ม.33 
เรารักกัน ด้านแอปพลิเคช่ันเป๋าตัง เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง ท่ีค่าเฉล่ีย 3.07 มีระดับความคิดเห็น
ต่อโครงการ ม.33 เรารักกัน ด้านการประชาสัมพันธ์ เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.92 
มีระดับความคิดเห็นต่อโครงการ ม.33 เรารักกัน ด้านความเหมาะสมของระยะเวลา เห็นด้วยอยู่ใน
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ระดับมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.50 มีระดับความคิดเห็นต่อโครงการ ม.33 เรารักกัน ด้านเทคโนโลยี เห็นด้วย
อยู่ในระดับมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.83 มีระดับความคิดเห็นต่อโครงการ ม.33 เรารักกัน ด้านงบประมาณ
ที่ใช้ในโครงการ เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง ท่ีค่าเฉล่ีย 3.40 และมีระดับความคิดเห็นต่อโครงการ 
ม.33 เรารักกันด้านผู้ให้บริการ เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.69 

โครงการ ม.33 เรารักกัน จ าแนกตามประเภทขนาดของผู้จ าหน่ายสินค้า และประเภทของ
สินค้าและบริการ โครงการ ม.33 เรารักกัน รายละเอียดดังนี้  

แนวทางการใช้จ่ายเงินของกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดกระบี่  ได้แสดงจ านวนผู้ที่ใช้จ่ายทันที
ในทุก ๆ ครั้งท่ีทางโครงการ ม.33 เรารักกัน โอนเงินเข้าบัญชีของผู้ใช้ในแอปพลิเคชันกระเป๋าตัง
ถึงร้อยละ 68.50 รองลงมาคือใช้จ่ายในช่วงสัปดาห์ท่ี 2 หรือ 3 ของโครงการ ส่วนท่ีมีจ านวนน้อยท่ีสุด
คือ รอให้ได้รับเงินครบเต็มจ านวนท้ังหมดแล้วค่อยน าเงินไปใช้จ่ายในการซื้อส้ินค้าหรือบริการ   

ร้านโชห่วย/หาบเร่แผงลอย/ตลาดสด ความถี่ในการใช้จ่ายบ่อยท่ีสุดคือ 6 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 
9.00 และน้อยสุด 1 วัน/สัปดาห ์ร้อยละ 11.50 ร้านค้าท่ีอยู่ในพื้นท่ีให้เช่าของห้างสรรพสินค้า ความถ่ี
ในการใช้จ่ายบ่อยที่สุดคือ 6 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 1 และน้อยสุด 1 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 42.80 
ห้างโวคหรือมาเธอร์ ความถ่ีในการใช้จ่ายบ่อยท่ีสุดคือ 6 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 10 และน้อยสุด 1 วัน/
สัปดาห์ ร้อยละ 71.00 สถานท่ีเสริมความงามและบริการเพื่อสุขภาพ ความถี่ในการใช้จ่ายบ่อยท่ีสุด 
คือ 6 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 8.00 และน้อยสุด 1 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 64.80 อาหารและเครื่องด่ืม 
ความถี่ในการใช้จ่ายบ่อยท่ีสุด คือ 6 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 20.00 และน้อยสุด 1 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 
7.50 สินค้าอุปโภคบริโภค ความถ่ีในการใช้จ่ายบ่อยท่ีสุดคือ 6 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 8.30 และน้อยสุด 
1 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 23.00 ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ความถี่ในการใช้จ่ายบ่อยท่ีสุดคือ 
6 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 2.30 และน้อยสุด 1 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 73.00 อาหารส าหรับสัตว์เล้ียง 
ความถี่ในการใช้จ่ายบ่อยท่ีสุดคือ 6 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 0.80 และน้อยสุด 1 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 
83.30   

ผลการวิเคราะห์สมมติฐานโครงการ ม.33 เรารักกัน ท้ังในส่วนของการศึกษาความคิดเห็น
ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีน ามาวิเคราะห์อันได้แก่ เพศ อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนนั้น ผลการศึกษา
พบว่า มีความแตกต่างกันท้ัง 3 ปัจจัยเพศ อีกด้านการศึกษาพฤติกรรมการใช้สอยของประชาชน
ในจังหวัดกระบี่นั้น พบว่า ท้ัง 3 ปัจจัยท้ังปัจจัยทางเพศ อาชีพ และรายได้แตกต่างกัน   

 
ค าส าคัญ: มาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยา โครงการคนละครึ่ง โครงการ ม.33 เรารักกัน 
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เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.92  มีระดับความคิดเห็นต่อโครงการคนละครึ่งด้านความเหมาะสม
ของระยะเวลา เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.50 มีระดับความคิดเห็นต่อโครงการ
คนละครึ่งด้านเทคโนโลยี เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.83 มีระดับความคิดเห็นต่อโครงการ
คนละครึ่งด้านงบประมาณท่ีใช้ในโครงการ เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง ท่ีค่าเฉล่ีย 3.40 และมีระดับ
ความคิดเห็นต่อโครงการคนละครึ่งด้านผู้ให้บริการ เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.69 

ภาพรวมของการศึกษาความถ่ีของพฤติกรรมของประชาชนในจังหวัดกระบี่ ดังนี้ ร้านโชห่วย/
หาบเร่แผงลอย/ตลาดสด ความถ่ีในการใช้จ่ายบ่อยท่ีสุดคือ 6 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 11.80 และน้อย
ท่ีสุด 1 วัน/สัปดาห ์ร้อยละ 7.10 ร้านค้าท่ีอยู่ในพื้นท่ีให้เช่าของห้างสรรพสินค้า ความถ่ีในการใช้จ่าย
บ่อยท่ีสุดคือ 6 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 0.5 และน้อยท่ีสุด 1 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 37.80 ห้างโวคหรือมา
เธอร์ ความถ่ีในการใช้จ่ายบ่อยท่ีสุดคือ 6 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 2.50 และน้อยท่ีสุด 1 วัน/สัปดาห์ ร้อย
ละ 80.30 สถานท่ีเสริมความงามและบริการเพื่อสุขภาพ ความถ่ีในการใช้จ่ายบ่อยท่ีสุดคือ 6 วัน/
สัปดาห์ ร้อยละ 3.00 และ 1 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 76.80 อาหารและเครื่องด่ืม ความถ่ีในการใช้จ่าย
บ่อยท่ีสุดคือ 6 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 23.80 และน้อยสุด 1 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 6.50 สินค้าอุปโภค
บริโภค ความถี่ในการใช้จ่ายบ่อยท่ีสุดคือ 6 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 11.00 และน้อยท่ีสุด 1 วัน/สัปดาห์ 
ร้อยละ 16.00 ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ความถี่ในการใช้จ่ายบ่อยท่ีสุด คือ 6 วัน/สัปดาห์ 
ร้อยละ 1.30 และน้อยท่ีสุด 1 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 72.00 อาหารส าหรับสัตว์เล้ียง ความถ่ีในการใช้
จ่ายบ่อยท่ีสุดคือ 6 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 1.30 และน้อยสุด 1 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 82.50 

ผลการวิเคราะห์สมมติฐานโครงการคนละครึ่งท้ังในส่วนของการศึกษาความคิดเห็นปัจจัย
ส่วนบุคคลท่ีน ามาวิเคราะห์อันได้แก่ เพศ การศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือนนั้น ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยเพศและรายได้แตกต่างกัน แต่ปัจจัยระดับการศึกษาแสดงผลว่าไม่แตกต่างกัน อีกด้าน
การศึกษาพฤติกรรมการใช้สอยของประชาชนในจังหวัดกระบี่นั้น พบว่าท้ัง 3 ปัจจัย ท้ังปัจจัยทางเพศ 
อาชีพ และรายได้แตกต่างกัน ท้ังนี้ผลของการศึกษาในส่วนของปัจจัยด้านการศึกษาท่ีแสดงผลว่าไม่
แตกต่างกันนั้น วิเคราะห์ได้ว่า เนื่องจากความคิดเห็นของกลุ่มการศึกษาท่ีกลุ่มใกล้เคียงกันหรือกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีท าการศึกษานั้นเป็นประชากรส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี 

ประชาชนในจังหวัดกระบี่ท่ีใช้โครงการ ม.33 เรารักกัน จากภาพรวมพบว่า ประชาชนมีระดับ
ความคิดเห็นต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการ ม.33 เรารักกัน เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง ท่ี
ค่าเฉล่ีย 3.58 และเมื่อแยกเป็นรายด้านพบว่า มีระดับความคิดเห็นต่อโครงการ ม.33 เรารักกัน ด้าน
ความพึงพอใจ เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.69 มีระดับความคิดเห็นต่อโครงการ ม.33 
เรารักกัน ด้านแอปพลิเคช่ันเป๋าตัง เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง ท่ีค่าเฉล่ีย 3.07 มีระดับความคิดเห็น
ต่อโครงการ ม.33 เรารักกัน ด้านการประชาสัมพันธ์ เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.92 
มีระดับความคิดเห็นต่อโครงการ ม.33 เรารักกัน ด้านความเหมาะสมของระยะเวลา เห็นด้วยอยู่ใน
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ระดับมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.50 มีระดับความคิดเห็นต่อโครงการ ม.33 เรารักกัน ด้านเทคโนโลยี เห็นด้วย
อยู่ในระดับมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.83 มีระดับความคิดเห็นต่อโครงการ ม.33 เรารักกัน ด้านงบประมาณ
ที่ใช้ในโครงการ เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง ท่ีค่าเฉล่ีย 3.40 และมีระดับความคิดเห็นต่อโครงการ 
ม.33 เรารักกันด้านผู้ให้บริการ เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.69 

โครงการ ม.33 เรารักกัน จ าแนกตามประเภทขนาดของผู้จ าหน่ายสินค้า และประเภทของ
สินค้าและบริการ โครงการ ม.33 เรารักกัน รายละเอียดดังนี้  

แนวทางการใช้จ่ายเงินของกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดกระบี่  ได้แสดงจ านวนผู้ที่ใช้จ่ายทันที
ในทุก ๆ ครั้งท่ีทางโครงการ ม.33 เรารักกัน โอนเงินเข้าบัญชีของผู้ใช้ในแอปพลิเคชันกระเป๋าตัง
ถึงร้อยละ 68.50 รองลงมาคือใช้จ่ายในช่วงสัปดาห์ท่ี 2 หรือ 3 ของโครงการ ส่วนท่ีมีจ านวนน้อยท่ีสุด
คือ รอให้ได้รับเงินครบเต็มจ านวนท้ังหมดแล้วค่อยน าเงินไปใช้จ่ายในการซื้อส้ินค้าหรือบริการ   

ร้านโชห่วย/หาบเร่แผงลอย/ตลาดสด ความถี่ในการใช้จ่ายบ่อยท่ีสุดคือ 6 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 
9.00 และน้อยสุด 1 วัน/สัปดาห ์ร้อยละ 11.50 ร้านค้าท่ีอยู่ในพื้นท่ีให้เช่าของห้างสรรพสินค้า ความถ่ี
ในการใช้จ่ายบ่อยที่สุดคือ 6 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 1 และน้อยสุด 1 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 42.80 
ห้างโวคหรือมาเธอร์ ความถ่ีในการใช้จ่ายบ่อยท่ีสุดคือ 6 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 10 และน้อยสุด 1 วัน/
สัปดาห์ ร้อยละ 71.00 สถานท่ีเสริมความงามและบริการเพื่อสุขภาพ ความถี่ในการใช้จ่ายบ่อยท่ีสุด 
คือ 6 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 8.00 และน้อยสุด 1 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 64.80 อาหารและเครื่องด่ืม 
ความถี่ในการใช้จ่ายบ่อยท่ีสุด คือ 6 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 20.00 และน้อยสุด 1 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 
7.50 สินค้าอุปโภคบริโภค ความถ่ีในการใช้จ่ายบ่อยท่ีสุดคือ 6 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 8.30 และน้อยสุด 
1 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 23.00 ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ความถี่ในการใช้จ่ายบ่อยท่ีสุดคือ 
6 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 2.30 และน้อยสุด 1 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 73.00 อาหารส าหรับสัตว์เล้ียง 
ความถี่ในการใช้จ่ายบ่อยท่ีสุดคือ 6 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 0.80 และน้อยสุด 1 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 
83.30   

ผลการวิเคราะห์สมมติฐานโครงการ ม.33 เรารักกัน ท้ังในส่วนของการศึกษาความคิดเห็น
ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีน ามาวิเคราะห์อันได้แก่ เพศ อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนนั้น ผลการศึกษา
พบว่า มีความแตกต่างกันท้ัง 3 ปัจจัยเพศ อีกด้านการศึกษาพฤติกรรมการใช้สอยของประชาชน
ในจังหวัดกระบี่นั้น พบว่า ท้ัง 3 ปัจจัยท้ังปัจจัยทางเพศ อาชีพ และรายได้แตกต่างกัน   

 
ค าส าคัญ: มาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยา โครงการคนละครึ่ง โครงการ ม.33 เรารักกัน 
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บทน า 
 

ปลายปี 2019 ได้เกิดการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้เพิ่มระดับ
ความรุนแรงและขยายการระบาดในวงกว้างระหว่างประเทศ จนองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ 
(Public Health Emergency of International Concern) และเป็นการแพร่ระบาดใหญ่ระดับโลก 
(Pandemic) ซึ่ ง มี จ านวน ผู้ป่ วยและ ผู้ เ สีย ชีวิ ต เพิ่ มจ านวนอย่ า ง รวดเร็ ว  ( World Health 
Organization, 2020) ซึ่งประเทศไทยได้ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ สังคม อย่างมาก และก าลัง
เผชิญวิกฤตโควิดระบาดระลอกท่ีสามต้ังแต่ต้นเดือนเมษายน 2564 จนปัจจุบัน ในฝ่ังของรัฐบาลได้
ด าเนินมาตรการเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ท่ีได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันแนวทาง 
การจัดหางบประมาณรายจ่ายในกระบวนการงบประมาณปกติจะต้องอาศัยระยะเวลาด าเนินการ 
ซึ่งอาจจะไม่ทันต่อการรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น
และยังคงมีความไม่แน่นอนสูงมาก โดยเฉพาะภายใต้ภาวะท่ียังไม่สามารถคิดค้นวัคซีนหรือยารักษาโรค
ได้ในระยะเวลาอันใกล้ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีมิอาจหลีกเล่ียงได้เป็นกรณีฉุกเฉินท่ีจะต้องเร่ง
ด าเนินมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งท้ังโครงการคนละครึ่ง 
และโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีได้ท าการศึกษานั้น ก็เป็นหนึ่งในโครงการของรัฐบาลท่ีมีเพื่อต้องการ
ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงวิกฤตโรคระบาดเช่นกัน  

1)  โครงการคนละครึ่ง เป็นโครงการท่ีภาครัฐช่วยออกค่าใช้จ่ายให้ครึ่งหนึ่ง แต่ไม่เกิน 150 
บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดระยะเวลาโครงการ โครงการคนละครึ่ง ระยะท่ี 1 
พระราชก าหนดเงินกู้  1 ล้านล้านบาท ได้ประกาศใช้เมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2563 ให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วงเงิน 1 ล้านล้านบาท เพื่อให้รัฐบาล
มีเครื่องมือในการจัดการงบประมาณเพื่อรับมือโควิด แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับ
ผลกระทบจากโควิด 355,000 ล้านบาท โดยมีส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 
เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการคนละครึ่ง  

2) โครงการ ม.33 เรารักกัน เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพ  
แบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจ่ายวงเงิน 
จ านวน 4,000 บาทต่อคน โครงการ ม.33 เรารักกัน เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ 
เยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน ตามบัญชีแนบท้ายพระราชก าหนดเงินกู้ หน่วยงาน

681 
 

 

ผู้รับผิดชอบคือ ส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โดยหลักการและเหตุผลของโครงการมีว่า
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่อ
อันตรายท่ีมีผู้ติดเช้ือและผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเป็นจ านวนมากท่ัวโลก ในประเทศไทยปัจจุบัน
ยังไม่มีแนวโน้มส้ินสุดลงและมีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ซึ่งขยายขอบเขตการแพร่ระบาดของโรค
เป็นวงกว้างและกระจายไปในหลายพื้นที่ ท าให้เศรษฐกิจของประเทศได้รับผลกระทบอย่างหนัก  
อันส่งผลให้ประชาชนเดือดร้อนและประสบความยากล าบากในการด ารงชีพ รัฐบาลจึงได้จัดท า
โครงการ ม.33 เรารักกัน 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
  

1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยโครงการคนละครึ่ง  
และโครงการ ม.33 เรารักกัน ของประชาชนในเขตจังหวัดกระบี่ 

2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยโครงการคนละครึ่ง 
และโครงการ ม.33 เรารักกัน ของประชาชนในเขตจังหวัดกระบี่ 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
  

การศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรม
การใช้จ่ายต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยโครงการคนละครึ่ง  และโครงการ ม.33 เรารักกัน 
ของประชาชนในเขตจังหวัดกระบี่ 

1) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดเห็น 
พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา อังกฤษ - ไทย ฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542: 246-247) ได้ให้

ความหมายไว้ว่า แนวความคิดเห็น ซึ่งเป็นค าสมาสระระหว่าง “ทัศนะ” แปลว่า “ความเห็น” กับ
ค าว่า “คติ” แปลว่า “แบบอย่างหรือแนวทาง” เมื่อรวมกันมีความหมายว่า ความรู้สึกท่ีเห็นด้วยและ
ไม่เห็นด้วยเรื่องหนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

Webster (1967 อ้างถึงใน คัมภีร์พันธุ์ ข าภิบาล, 2544) ความคิดเห็น (Opinion) หมายถึง 
ความเช่ือท่ีไม่ได้ต้ังอยู่บนความรู้อันแท้จริงแต่ต้ังอยู่ท่่ีใจ ความคิด และการลงความเห็น ของแต่ละ
บุคคลท่ีเห็นว่าน่าจะเป็นจริงตามท่ีคิดไว้   

2) แนวคิดนโยบายสาธารณะ (สมบัติ ธ ารงธัญวงค์, 2540 : 21-22) ได้ให้ความหมาย
นโยบายสาธารณะไว้ว่า ก าหนดการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ ในการแก้ไข
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บทน า 
 

ปลายปี 2019 ได้เกิดการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้เพิ่มระดับ
ความรุนแรงและขยายการระบาดในวงกว้างระหว่างประเทศ จนองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ 
(Public Health Emergency of International Concern) และเป็นการแพร่ระบาดใหญ่ระดับโลก 
(Pandemic) ซึ่ ง มี จ านวน ผู้ป่ วยและ ผู้ เ สีย ชีวิ ต เพิ่ มจ านวนอย่ า ง รวดเร็ ว  ( World Health 
Organization, 2020) ซึ่งประเทศไทยได้ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ สังคม อย่างมาก และก าลัง
เผชิญวิกฤตโควิดระบาดระลอกท่ีสามต้ังแต่ต้นเดือนเมษายน 2564 จนปัจจุบัน ในฝ่ังของรัฐบาลได้
ด าเนินมาตรการเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ท่ีได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันแนวทาง 
การจัดหางบประมาณรายจ่ายในกระบวนการงบประมาณปกติจะต้องอาศัยระยะเวลาด าเนินการ 
ซึ่งอาจจะไม่ทันต่อการรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น
และยังคงมีความไม่แน่นอนสูงมาก โดยเฉพาะภายใต้ภาวะท่ียังไม่สามารถคิดค้นวัคซีนหรือยารักษาโรค
ได้ในระยะเวลาอันใกล้ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีมิอาจหลีกเล่ียงได้เป็นกรณีฉุกเฉินท่ีจะต้องเร่ง
ด าเนินมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งท้ังโครงการคนละครึ่ง 
และโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีได้ท าการศึกษานั้น ก็เป็นหนึ่งในโครงการของรัฐบาลท่ีมีเพื่อต้องการ
ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงวิกฤตโรคระบาดเช่นกัน  

1)  โครงการคนละครึ่ง เป็นโครงการท่ีภาครัฐช่วยออกค่าใช้จ่ายให้ครึ่งหนึ่ง แต่ไม่เกิน 150 
บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดระยะเวลาโครงการ โครงการคนละครึ่ง ระยะท่ี 1 
พระราชก าหนดเงินกู้  1 ล้านล้านบาท ได้ประกาศใช้เมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2563 ให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วงเงิน 1 ล้านล้านบาท เพื่อให้รัฐบาล
มีเครื่องมือในการจัดการงบประมาณเพื่อรับมือโควิด แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับ
ผลกระทบจากโควิด 355,000 ล้านบาท โดยมีส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 
เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการคนละครึ่ง  

2) โครงการ ม.33 เรารักกัน เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพ  
แบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจ่ายวงเงิน 
จ านวน 4,000 บาทต่อคน โครงการ ม.33 เรารักกัน เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ 
เยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน ตามบัญชีแนบท้ายพระราชก าหนดเงินกู้ หน่วยงาน
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ผู้รับผิดชอบคือ ส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โดยหลักการและเหตุผลของโครงการมีว่า
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่อ
อันตรายท่ีมีผู้ติดเช้ือและผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเป็นจ านวนมากท่ัวโลก ในประเทศไทยปัจจุบัน
ยังไม่มีแนวโน้มส้ินสุดลงและมีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ซึ่งขยายขอบเขตการแพร่ระบาดของโรค
เป็นวงกว้างและกระจายไปในหลายพื้นที่ ท าให้เศรษฐกิจของประเทศได้รับผลกระทบอย่างหนัก  
อันส่งผลให้ประชาชนเดือดร้อนและประสบความยากล าบากในการด ารงชีพ รัฐบาลจึงได้จัดท า
โครงการ ม.33 เรารักกัน 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
  

1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยโครงการคนละครึ่ง  
และโครงการ ม.33 เรารักกัน ของประชาชนในเขตจังหวัดกระบี่ 

2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยโครงการคนละครึ่ง 
และโครงการ ม.33 เรารักกัน ของประชาชนในเขตจังหวัดกระบี่ 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
  

การศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรม
การใช้จ่ายต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยโครงการคนละครึ่ง  และโครงการ ม.33 เรารักกัน 
ของประชาชนในเขตจังหวัดกระบี่ 

1) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดเห็น 
พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา อังกฤษ - ไทย ฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542: 246-247) ได้ให้

ความหมายไว้ว่า แนวความคิดเห็น ซึ่งเป็นค าสมาสระระหว่าง “ทัศนะ” แปลว่า “ความเห็น” กับ
ค าว่า “คติ” แปลว่า “แบบอย่างหรือแนวทาง” เมื่อรวมกันมีความหมายว่า ความรู้สึกท่ีเห็นด้วยและ
ไม่เห็นด้วยเรื่องหนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

Webster (1967 อ้างถึงใน คัมภีร์พันธุ์ ข าภิบาล, 2544) ความคิดเห็น (Opinion) หมายถึง 
ความเช่ือท่ีไม่ได้ต้ังอยู่บนความรู้อันแท้จริงแต่ต้ังอยู่ท่่ีใจ ความคิด และการลงความเห็น ของแต่ละ
บุคคลท่ีเห็นว่าน่าจะเป็นจริงตามท่ีคิดไว้   

2) แนวคิดนโยบายสาธารณะ (สมบัติ ธ ารงธัญวงค์, 2540 : 21-22) ได้ให้ความหมาย
นโยบายสาธารณะไว้ว่า ก าหนดการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ ในการแก้ไข
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ปัญหาสาธารณะของประชาชน และพัฒนาประเทศท้ังในกิจกรรมภาครัฐและเอกชน เพื่อประโยชน์ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น เป้าหมายเพื่อแก้ปัญหา
สาธารณะ และท าให้คุณภาพของชีวิตประชาชนดีขึ้น นอกจากนี้คลอมคลุมถึงการพัฒนาประเทศ
ในทุกมิติ ซึ่งการปฏิบัติการดังกล่าวจะต้องใช้ชุดปฏิบัติท่ีต้องร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3) แนวคิดการน านโยบายไปปฏิบัติ  (สมบัติ ธ ารงธัญวงค์ , 2540: 450-451) ได้สรุป
ความหมายของการน านโยบายไปปฏิบัติของ Walter Williams การน านโยบายไปปฏิบัติ คือ 
ความสามารถขององค์การในการรวมคนและทรัพยากรในหน่วยงาน เพื่อให้ปฏิบัติงานได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของนโยบายท่ีน าไปปฏิบัติ 

4) แนวคิดแรงจูงใจในการซื้อสินค้า นักวิชาการด้านพฤติกรรมผู้บริโภคจ านวนมากได้ให้
ความหมายแรงจูงใจ (Motivation) ไว้ว่า แรงจูงใจเป็นภาวะในการเพิ่มพฤติกรรมการกระท าของ
บุคคล โดยบุคคลจงใจกระท าพฤติกรรมนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้องการ (Domjan, 1996) 

5) แนวคิดพฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน (พฤติกรรมการบริโภค) โดย อรนี บุญมีนิมิต (2540) 
กล่าวว่า พฤติกรรมการบริโภค หมายถึง พฤติกรรมท่ีบุคคลท าการค้นหา การซื้อ การประเมินผล และ
การใช้จ่ายในผลิตภัณฑ์และบริการ โดยคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา 

6) นโยบายรายจ่ายท่ีมีต่อระดับรายได้ดุลยภาพ (มนตรี โสคติยานุรักษ์, 2560: 93-10) 
ภาครัฐใช้จ่ายในรูปแบบการซื้อสินค้าและบริการกับรูปแบบเงินโอน ซึ่งส่งผลให้รายได้ประชาชาติ
เกิดการเปล่ียนแปลง แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

 (1)  กรณีใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการ อาทิ การก่อสร้างถนน ก่อสร้างเส้นทาง
รถไฟฟ้า เหล่านี้มีผลให้รายได้ประชาชาติเพิ่มสูงขึ้น  มากน้อยขึ้นอยู่กับตัวคูณ โดยค่าตัวคูณของ
การซื้อ หมายถึงอัตราส่วนระหว่าการเปล่ียนแปลงรายได้ประชาชาติกับการเปล่ียนแปลงในการซื้อ
สินค้าและบริการของรัฐบาล 

 (2)  กรณีใช้จ่ายในรูปของเงินโอน เงินท่ีภาครัฐต้ังใจจ่ายให้เอกชนในรูปแบบของการให้
สวัสดิการด้านต่าง ๆ โดยท่ีผู้รับไม่ต้องท าการผลิต อาทิ โครงการคนละครึ่ง เราชนะ เรารักกัน เป็นต้น 
ส่งผลให้รายได้บุคคลเพิ่มสูงขึ้น จะสูงเพียงใดขึ้นอยู่กับค่าของตัวคูณของเงินโอน หมายถึง อัตราส่วน
ระหว่าการเปล่ียนแปลงรายได้ประชาชาติกับการเปล่ียนแปลงในการใช้จ่ายเงินโอนของภาครัฐ 

ดารา ทีปะปาล (2542) กล่าวว่า พฤติกรรมการบริโภค หมายถึงการกระท าใด ๆ ของผู้บริโภค
ท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเลือกสรร การซื้อ การใช้สินค้าและบริการ รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจซื้อ 
ซึ่งเป็นตัวน าหรือตัวก าหนดการกระท าดังกล่าว เพื่อตอบสนองความจ าเป็นและความต้องการของ
ผู้บริโภคให้ได้รับความพึงพอใจ 
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สมจิตร ล้วนจ าเริญ (2537) กล่าวว่า พฤติกรรมการบริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคล
แต่ละบุคคลท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้รับและการใช้สินค่าหรือบริการทางเศรษฐกิจ รวมถึง 
กระบวนการตัดสินใจท่ีเกิดขึ้นก่อนและเป็นตัวก าหนดให้เกิดการกระท าต่าง ๆ ขึ้น 

ศศิธร มูลตรีแก้ว (2546) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจของลูกค้าในการซื้อสินค้าและบริการร้านเซเว่น 
อีเลฟเว่น ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างจากผู้ท่ีใช้บริการร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ผลการศึกษา
พบว่าแรงจูงใจของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าและบริการร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการบริการ จัดอยู่ในระดับมาก แต่แรงจูงใจด้าน
การส่งเสริมการตลาด และด้านอื่น ๆ จัดอยู่ในระดับปานกลาง ผลการศึกษายังพบอีกว่าเพศหญิง
มีแรงจูงใจในการซื้อสินค้าและบริการร้านเซเว่น อี เลฟเว่น มากกว่าเพศชาย และระดับการศึกษา
ท่ีแตกต่างกันส่งผลให้ผู้บริโภคมีแรงจูงใจในการซื้อสินค้าและบริการ แตกต่างกันในทุกด้าน 

พลอยพรหม เจิมศิลป์ (2564) ปัจจัยส่วนบุคคลของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และจ านวนสมาชิกที่ต้องดูแล ส่งผลต่อ
การด ารงชีพแตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และจ านวนสมาชิกที่ต้องดูแล ส่งผลต่อ
การด ารงชีพแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 และพฤติกรรมการใช้เงินของคนวัยท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ การจดบันทึกการรับจ่าย การแบ่งแยกค่าใช้จ่ายเพื่อการออมและ
การลงทุน การใช้จ่ายค่าใช้จ่ายคงท่ี การใช้จ่ายค่าใช้จ่ายผันแปร ส่งผลต่อการด ารงชีพแตกต่างกัน 
ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการใช้เงินของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ การจดบันทึก 
การรับจ่าย การแบ่งแยกค่าใช้จ่ายเพื่อการออมและการ ลงทุน การใช้จ่ายค่าใช้จ่ายคงท่ี การใช้จ่าย  
ค่าใช้จ่ายผันแปร ส่งผลต่อการด ารงชีพแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05  

 
วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 

  
การศึกษาเรื่อง “การศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายท่ีมีต่อมาตรการกระตุ้น

เศรษฐกิจด้วยโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ของประชาชนจังหวัดกระบี่” โดยผู้วิจัย
ได้ใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
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ปัญหาสาธารณะของประชาชน และพัฒนาประเทศท้ังในกิจกรรมภาครัฐและเอกชน เพื่อประโยชน์ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น เป้าหมายเพื่อแก้ปัญหา
สาธารณะ และท าให้คุณภาพของชีวิตประชาชนดีขึ้น นอกจากนี้คลอมคลุมถึงการพัฒนาประเทศ
ในทุกมิติ ซึ่งการปฏิบัติการดังกล่าวจะต้องใช้ชุดปฏิบัติท่ีต้องร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3) แนวคิดการน านโยบายไปปฏิบัติ  (สมบัติ ธ ารงธัญวงค์ , 2540: 450-451) ได้สรุป
ความหมายของการน านโยบายไปปฏิบัติของ Walter Williams การน านโยบายไปปฏิบัติ คือ 
ความสามารถขององค์การในการรวมคนและทรัพยากรในหน่วยงาน เพื่อให้ปฏิบัติงานได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของนโยบายท่ีน าไปปฏิบัติ 

4) แนวคิดแรงจูงใจในการซื้อสินค้า นักวิชาการด้านพฤติกรรมผู้บริโภคจ านวนมากได้ให้
ความหมายแรงจูงใจ (Motivation) ไว้ว่า แรงจูงใจเป็นภาวะในการเพิ่มพฤติกรรมการกระท าของ
บุคคล โดยบุคคลจงใจกระท าพฤติกรรมนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้องการ (Domjan, 1996) 

5) แนวคิดพฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน (พฤติกรรมการบริโภค) โดย อรนี บุญมีนิมิต (2540) 
กล่าวว่า พฤติกรรมการบริโภค หมายถึง พฤติกรรมท่ีบุคคลท าการค้นหา การซื้อ การประเมินผล และ
การใช้จ่ายในผลิตภัณฑ์และบริการ โดยคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา 

6) นโยบายรายจ่ายท่ีมีต่อระดับรายได้ดุลยภาพ (มนตรี โสคติยานุรักษ์, 2560: 93-10) 
ภาครัฐใช้จ่ายในรูปแบบการซื้อสินค้าและบริการกับรูปแบบเงินโอน ซึ่งส่งผลให้รายได้ประชาชาติ
เกิดการเปล่ียนแปลง แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

 (1)  กรณีใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการ อาทิ การก่อสร้างถนน ก่อสร้างเส้นทาง
รถไฟฟ้า เหล่านี้มีผลให้รายได้ประชาชาติเพิ่มสูงขึ้น  มากน้อยขึ้นอยู่กับตัวคูณ โดยค่าตัวคูณของ
การซื้อ หมายถึงอัตราส่วนระหว่าการเปล่ียนแปลงรายได้ประชาชาติกับการเปล่ียนแปลงในการซื้อ
สินค้าและบริการของรัฐบาล 

 (2)  กรณีใช้จ่ายในรูปของเงินโอน เงินท่ีภาครัฐต้ังใจจ่ายให้เอกชนในรูปแบบของการให้
สวัสดิการด้านต่าง ๆ โดยท่ีผู้รับไม่ต้องท าการผลิต อาทิ โครงการคนละครึ่ง เราชนะ เรารักกัน เป็นต้น 
ส่งผลให้รายได้บุคคลเพิ่มสูงขึ้น จะสูงเพียงใดขึ้นอยู่กับค่าของตัวคูณของเงินโอน หมายถึง อัตราส่วน
ระหว่าการเปล่ียนแปลงรายได้ประชาชาติกับการเปล่ียนแปลงในการใช้จ่ายเงินโอนของภาครัฐ 

ดารา ทีปะปาล (2542) กล่าวว่า พฤติกรรมการบริโภค หมายถึงการกระท าใด ๆ ของผู้บริโภค
ท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเลือกสรร การซื้อ การใช้สินค้าและบริการ รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจซื้อ 
ซึ่งเป็นตัวน าหรือตัวก าหนดการกระท าดังกล่าว เพื่อตอบสนองความจ าเป็นและความต้องการของ
ผู้บริโภคให้ได้รับความพึงพอใจ 
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สมจิตร ล้วนจ าเริญ (2537) กล่าวว่า พฤติกรรมการบริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคล
แต่ละบุคคลท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้รับและการใช้สินค่าหรือบริการทางเศรษฐกิจ รวมถึง 
กระบวนการตัดสินใจท่ีเกิดขึ้นก่อนและเป็นตัวก าหนดให้เกิดการกระท าต่าง ๆ ขึ้น 

ศศิธร มูลตรีแก้ว (2546) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจของลูกค้าในการซื้อสินค้าและบริการร้านเซเว่น 
อีเลฟเว่น ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างจากผู้ท่ีใช้บริการร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ผลการศึกษา
พบว่าแรงจูงใจของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าและบริการร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการบริการ จัดอยู่ในระดับมาก แต่แรงจูงใจด้าน
การส่งเสริมการตลาด และด้านอื่น ๆ จัดอยู่ในระดับปานกลาง ผลการศึกษายังพบอีกว่าเพศหญิง
มีแรงจูงใจในการซื้อสินค้าและบริการร้านเซเว่น อี เลฟเว่น มากกว่าเพศชาย และระดับการศึกษา
ท่ีแตกต่างกันส่งผลให้ผู้บริโภคมีแรงจูงใจในการซื้อสินค้าและบริการ แตกต่างกันในทุกด้าน 

พลอยพรหม เจิมศิลป์ (2564) ปัจจัยส่วนบุคคลของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และจ านวนสมาชิกที่ต้องดูแล ส่งผลต่อ
การด ารงชีพแตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และจ านวนสมาชิกที่ต้องดูแล ส่งผลต่อ
การด ารงชีพแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 และพฤติกรรมการใช้เงินของคนวัยท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ การจดบันทึกการรับจ่าย การแบ่งแยกค่าใช้จ่ายเพื่อการออมและ
การลงทุน การใช้จ่ายค่าใช้จ่ายคงท่ี การใช้จ่ายค่าใช้จ่ายผันแปร ส่งผลต่อการด ารงชีพแตกต่างกัน 
ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการใช้เงินของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ การจดบันทึก 
การรับจ่าย การแบ่งแยกค่าใช้จ่ายเพื่อการออมและการ ลงทุน การใช้จ่ายค่าใช้จ่ายคงท่ี การใช้จ่าย  
ค่าใช้จ่ายผันแปร ส่งผลต่อการด ารงชีพแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05  

 
วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 

  
การศึกษาเรื่อง “การศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายท่ีมีต่อมาตรการกระตุ้น

เศรษฐกิจด้วยโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ของประชาชนจังหวัดกระบี่” โดยผู้วิจัย
ได้ใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
วิธีการวิจัย 

 
ประชากรในพื้นท่ีจังหวัดกระบี่ กรณีศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของ

ประชาชนในจังหวัดกระบี่ท่ีมีต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาด้วยโครงการคนละครึ่ง และ
โครงการ ม.33 เรารักกัน อย่างไรก็ตามการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เนื่องจากมีขีดจ ากัดของสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้
ในการศึกษาครั้งนี้ จ านวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย (Sample Random Sampling) โดยจะมี
การสุ่มแจกแบบสอบถามไปท่ีกลุ่มสังคมออนไลน์ในพื้นท่ีเพื่อช่วยกระจายแบบสอบถาม ผ่าน Google 
Form จนครบจ านวน 400 ชุด ตามกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการ และท าการประมวลด้วยโปรแกรม
ประมวลผลส าเร็จรูป (SPSS) ใช้วิธีการประมวลผลทางหลักสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
โดยน าข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ซึ่งสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์  ได้แก่ 1) ร้อยละ 
(Percentage) 2) ค่าเฉล่ีย (�̅�𝑥) 3) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และในการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ปัจจัยส่วนบุคคลใช้การทดสอบค่าที (t-Test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA: F-Test) โดยก าหนดความมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
สมมติฐานในการศึกษา 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายท่ีมีต่อมาตรการกระตุ้น

เศรษฐกิจด้วยโครงการคนละครึ่งและโครงการ ม.33 เรารักกัน ของประชาชนจังหวัดกระบี่” ผู้วิจัยได้
ต้ังสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยโครงการคนละคร่ึง 
และโครงการ ม.33 เรารักกัน ของประชาชนในเขตจังหวัดกระบี่ 
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1) เพศแตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาด้วยโครงการ
คนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 

2) การศึกษาแตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาด้วย
โครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 

3) รายได้เฉล่ียแตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาด้วย
โครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ด้วยโครงการคนละคร่ึง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ของประชาชนในเขตจังหวัดกระบี่ 

1) เพศแตกต่างกันจะมีผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยโครงการ
คนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 

2) อาชีพแตกต่างกันจะมีผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย
โครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 

3) รายได้เฉล่ียแตกต่างกันจะมีผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย
โครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 

 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยโครงการ

คนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ของประชาชนจังหวัดกระบี่ ผลการศึกษาได้น าเสนอในรูปแบบ
ตารางประกอบการอธิบาย ซึ่งแบ่งเป็น 4 ส่วน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 
โครงการคนละครึ่ง ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 

- 29 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีต าแหน่งเป็นลูกจ้าง/พนักงาน
บริษัท ระยะเวลาการท างานอยู่ระหว่าง 1 - 4 ปี และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ี 10,001 - 20,000 บาท 

โครงการ ม.33 เรารักกัน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 30 - 39 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีต าแหน่งเป็น
ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท ระยะเวลาการท างานอยู่ระหว่าง 1 - 4 ปี และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ี 
10,001 - 20,000 บาท  

การวิเคราะห์ระดับการศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายต่อมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจโครงการคนละคร่ึง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ของประชาชนจังหวัดกระบี่ 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
วิธีการวิจัย 

 
ประชากรในพื้นท่ีจังหวัดกระบี่ กรณีศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของ

ประชาชนในจังหวัดกระบี่ท่ีมีต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาด้วยโครงการคนละครึ่ง และ
โครงการ ม.33 เรารักกัน อย่างไรก็ตามการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เนื่องจากมีขีดจ ากัดของสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้
ในการศึกษาครั้งนี้ จ านวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย (Sample Random Sampling) โดยจะมี
การสุ่มแจกแบบสอบถามไปท่ีกลุ่มสังคมออนไลน์ในพื้นท่ีเพื่อช่วยกระจายแบบสอบถาม ผ่าน Google 
Form จนครบจ านวน 400 ชุด ตามกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการ และท าการประมวลด้วยโปรแกรม
ประมวลผลส าเร็จรูป (SPSS) ใช้วิธีการประมวลผลทางหลักสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
โดยน าข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ซึ่งสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์  ได้แก่ 1) ร้อยละ 
(Percentage) 2) ค่าเฉล่ีย (�̅�𝑥) 3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และในการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ปัจจัยส่วนบุคคลใช้การทดสอบค่าที (t-Test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA: F-Test) โดยก าหนดความมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
สมมติฐานในการศึกษา 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายท่ีมีต่อมาตรการกระตุ้น

เศรษฐกิจด้วยโครงการคนละครึ่งและโครงการ ม.33 เรารักกัน ของประชาชนจังหวัดกระบี่” ผู้วิจัยได้
ต้ังสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยโครงการคนละคร่ึง 
และโครงการ ม.33 เรารักกัน ของประชาชนในเขตจังหวัดกระบี่ 
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1) เพศแตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาด้วยโครงการ
คนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 

2) การศึกษาแตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาด้วย
โครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 

3) รายได้เฉล่ียแตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาด้วย
โครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ด้วยโครงการคนละคร่ึง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ของประชาชนในเขตจังหวัดกระบี่ 

1) เพศแตกต่างกันจะมีผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยโครงการ
คนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 

2) อาชีพแตกต่างกันจะมีผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย
โครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 

3) รายได้เฉล่ียแตกต่างกันจะมีผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย
โครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 

 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยโครงการ

คนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ของประชาชนจังหวัดกระบี่ ผลการศึกษาได้น าเสนอในรูปแบบ
ตารางประกอบการอธิบาย ซึ่งแบ่งเป็น 4 ส่วน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 
โครงการคนละครึ่ง ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 

- 29 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีต าแหน่งเป็นลูกจ้าง/พนักงาน
บริษัท ระยะเวลาการท างานอยู่ระหว่าง 1 - 4 ปี และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ี 10,001 - 20,000 บาท 

โครงการ ม.33 เรารักกัน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 30 - 39 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีต าแหน่งเป็น
ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท ระยะเวลาการท างานอยู่ระหว่าง 1 - 4 ปี และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ี 
10,001 - 20,000 บาท  

การวิเคราะห์ระดับการศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายต่อมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจโครงการคนละคร่ึง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ของประชาชนจังหวัดกระบี่ 
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โครงการคนละครึ่ง ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดกระบี่ท่ีมี
ต่อความคิดเห็นต่อโครงการคนละครึ่ง แยกเป็นรายละเอียดแต่ละด้าน ส าหรับระดับการศึกษา
ความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในจังหวัดกระบี่ต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
โครงการคนละครึ่ง จากภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจโครงการคนละครึ่ง เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.58  

โครงการ ม.33 เรารักกัน ส าหรับการศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของ
ประชาชนในจังหวัดกระบี่ต่อมาตรการเยียวยาด้วย โครงการ ม.33 เรารักกัน จากภาพรวมพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการ ม.33 เรารักกัน เห็นด้วยอยู่ใน
ระดับปานกลาง ท่ีค่าเฉล่ีย 3.48  

ระดับความถ่ีในการใช้จ่ายของประชาชนในจังหวัดกระบี่ต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
และเยียวยาด้วย  

โครงการคนละครึ่ง จากภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการใช้จ่ายตามประเภท
ร้านค้าในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการคนละครึ่ง ความถี่อยู่ในระดับ 2 - 3 วัน/สัปดาห์ ท่ี
ค่าเฉลี่ย 2.03 และเมื่อแยกเป็นรายประเภทร้านค้าพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการใช้จ่ายร้าน
โชห่วย/หาบเร่แผงลอย/ตลาดสด ความถ่ีในการใช้จ่ายอยู่ในระดับ 4 วัน/สัปดาห์ ท่ีค่าเฉล่ีย 2 .80 
ซึ่งเป็นตัวเลขท่ีมากท่ีสุดของพฤติกรรมการใช้จ่ายในบริบทของสถานท่ีและกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความถี่
ในการใช้จ่ายตามประเภทสินค้าและบริการในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการคนละครึ่ง พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการใช้จ่ายสินค้าประเภทอาหารและเครื่องด่ืม ความถี่ในการใช้จ่ายอยู่ใน
ระดับ 5 วัน/สัปดาห์ ท่ีค่าเฉล่ีย 3.53 ซึ่งเป็นค่าเฉล่ียสูงสุด  

โครงการ ม.33 เรารักกัน จากภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความถ่ีในการใช้จ่ายตามประเภท
ร้านค้าในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการ ม.33 เรารักกัน ความถี่อยู่ในระดับ 2 - 3 วัน/สัปดาห์ 
ที่ค่าเฉล่ีย 2.06 และกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความถี่ในการใช้จ่ายตามประเภทสินค้าและบริการในมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจโครงการม.33 เรารักกัน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการใช้จ่ายสินค้าประเภท 
อาหารและเครื่องด่ืม ความถ่ีในการใช้จ่ายอยู่ในระดับ 4 วัน/สัปดาห์ ท่ีค่าเฉล่ีย 3.50  

การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยโครงการคนละคร่ึง  

และโครงการ ม.33 เรารักกัน ของประชาชนในเขตจังหวัดกระบี่ 
1) เพศแตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาด้วยโครงการ

คนละครึ่ง และโครงการ ม33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 
 โครงการคนละครึ่ง จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างเพศกับความคิดเห็นของ

ประชาชนต่อมาตรการโครงการคนละครึ่ง พบว่า ประชาชนท่ีมีเพศชายมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.55 และ
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ประชาชนท่ีมีเพศหญิง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.61 เม่ือทดสอบด้วยสถิติ t-test พบว่า ประชาชนท่ีมีเพศ
ต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อมาตรการโครงการคนละครึ่งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท้ังใน
ภาพรวมและรายด้าน ท่ีระดับ 0.05 เป็นยอมรับสมมติฐานท่ี 1 ข้อท่ี 1  

 โครงการ ม.33 เรารักกัน จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างเพศกับความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อมาตรการโครงการ ม.33 เรารักกัน พบว่า ประชาชนท่ีมีเพศชาย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.27 
และประชาชนท่ีมีเพศหญิง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.37 เม่ือทดสอบด้วยสถิติ t-test พบว่า ประชาชนท่ีมี
เพศต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อมาตรการโครงการ ม .33 เรารักกัน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติ ท้ังในภาพรวมและรายด้าน ท่ีระดับ 0.05 เป็นการยอมรับสมมติฐานท่ี 1 ข้อท่ี 1   

2) การศึกษาแตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาด้วย
โครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 

 โครงการคนละครึ่ง จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างการศึกษากับความคิดเห็นของ
ประชาชนในจังหวัดกระบี่ ต่อมาตรการโครงการคนละครึ่ง พบว่า ประชาชนท่ีมี ระดับต่ ากว่า
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และระดับปริญญาตรี ระดับการศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่าและปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากับ 3.62 ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
มีค่าเฉล่ีย 3.54 และระดับการศึกษาปริญญาโท มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากับ 3.30 และเมื่อทดสอบด้วย
สถิติ F-test พบว่า ประชาชนในจังหวัดกระบี่ท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีระดับความคิดเห็น
ต่อมาตรการโครงการคนละครึ่ง ไม่แตกต่างกันในภาพรวม แต่หากเป็นรายด้านจะมี 3 ด้านท่ียอมรับ
สมมติฐานท่ีระดับ 0.05 นั้น คือ ข้อ 3 ความคิดเห็นด้านการประชาสัมพันธ์ ข้อ 6 ความคิดเห็นด้าน
งบประมาณท่ีใช้ในโครงการ และ ข้อ 7 ความคิดเห็นด้านผู้ให้บริการ อีก 4 ด้านท่ีปฏิเสธสมมติฐานท่ี
ระดับ 0.05 ได้แก่ ข้อ 1 ความคิดเห็นและความพึงพอใจ ข้อ 2 ความคิดเห็นด้านแอปพลิเคช่ันเป๋าตัง 
ข้อ 4 ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมของระยะเวลา และ ข้อ 5 ความคิดเห็นด้านเทคโนโลยี   
ภาพรวมทุกด้านเป็นการปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1 ข้อท่ี 2  

 โครงการ ม.33 เรารักกัน จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างการศึกษากับความคิดเห็น
ของประชาชนในจังหวัดกระบ่ีต่อมาตรการโครงการ ม .33 เรารักกัน พบว่าประชาชนท่ีมีระดับ
การศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากับ 3.54 และระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 3.41 และเมื่อทดสอบด้วยสถิติ F-test พบว่า 
ประชาชนในจังหวัดกระบี่ท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีระดับความคิดเห็นต่อมาตรการ
โครงการ ม.33 เรารักกัน แตกต่างกันในภาพรวม ท่ีนัยส าคัญระดับ 0.05 เป็นการยอมรับสมมติฐานท่ี 
1 ข้อท่ี 2  

3) รายได้เฉล่ียแตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาด้วย
โครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน  
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โครงการคนละครึ่ง ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดกระบี่ท่ีมี
ต่อความคิดเห็นต่อโครงการคนละครึ่ง แยกเป็นรายละเอียดแต่ละด้าน ส าหรับระดับการศึกษา
ความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในจังหวัดกระบ่ีต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
โครงการคนละครึ่ง จากภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจโครงการคนละครึ่ง เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.58  

โครงการ ม.33 เรารักกัน ส าหรับการศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของ
ประชาชนในจังหวัดกระบี่ต่อมาตรการเยียวยาด้วย โครงการ ม.33 เรารักกัน จากภาพรวมพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการ ม.33 เรารักกัน เห็นด้วยอยู่ใน
ระดับปานกลาง ท่ีค่าเฉล่ีย 3.48  

ระดับความถ่ีในการใช้จ่ายของประชาชนในจังหวัดกระบี่ต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
และเยียวยาด้วย  

โครงการคนละครึ่ง จากภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการใช้จ่ายตามประเภท
ร้านค้าในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการคนละครึ่ง ความถี่อยู่ในระดับ 2 - 3 วัน/สัปดาห์ ท่ี
ค่าเฉลี่ย 2.03 และเมื่อแยกเป็นรายประเภทร้านค้าพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการใช้จ่ายร้าน
โชห่วย/หาบเร่แผงลอย/ตลาดสด ความถี่ในการใช้จ่ายอยู่ในระดับ 4 วัน/สัปดาห์ ท่ีค่าเฉล่ีย 2 .80 
ซึ่งเป็นตัวเลขท่ีมากท่ีสุดของพฤติกรรมการใช้จ่ายในบริบทของสถานท่ีและกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความถี่
ในการใช้จ่ายตามประเภทสินค้าและบริการในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการคนละครึ่ง พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการใช้จ่ายสินค้าประเภทอาหารและเครื่องด่ืม ความถี่ในการใช้จ่ายอยู่ใน
ระดับ 5 วัน/สัปดาห์ ท่ีค่าเฉล่ีย 3.53 ซึ่งเป็นค่าเฉล่ียสูงสุด  

โครงการ ม.33 เรารักกัน จากภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความถ่ีในการใช้จ่ายตามประเภท
ร้านค้าในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการ ม.33 เรารักกัน ความถี่อยู่ในระดับ 2 - 3 วัน/สัปดาห์ 
ที่ค่าเฉล่ีย 2.06 และกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความถี่ในการใช้จ่ายตามประเภทสินค้าและบริการในมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจโครงการม.33 เรารักกัน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการใช้จ่ายสินค้าประเภท 
อาหารและเครื่องด่ืม ความถ่ีในการใช้จ่ายอยู่ในระดับ 4 วัน/สัปดาห์ ท่ีค่าเฉล่ีย 3.50  

การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยโครงการคนละคร่ึง  

และโครงการ ม.33 เรารักกัน ของประชาชนในเขตจังหวัดกระบี่ 
1) เพศแตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาด้วยโครงการ

คนละครึ่ง และโครงการ ม33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 
 โครงการคนละครึ่ง จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างเพศกับความคิดเห็นของ

ประชาชนต่อมาตรการโครงการคนละครึ่ง พบว่า ประชาชนท่ีมีเพศชายมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.55 และ
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ประชาชนท่ีมีเพศหญิง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.61 เมื่อทดสอบด้วยสถิติ t-test พบว่า ประชาชนท่ีมีเพศ
ต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อมาตรการโครงการคนละครึ่งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท้ังใน
ภาพรวมและรายด้าน ท่ีระดับ 0.05 เป็นยอมรับสมมติฐานท่ี 1 ข้อท่ี 1  

 โครงการ ม.33 เรารักกัน จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างเพศกับความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อมาตรการโครงการ ม.33 เรารักกัน พบว่า ประชาชนท่ีมีเพศชาย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.27 
และประชาชนท่ีมีเพศหญิง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.37 เมื่อทดสอบด้วยสถิติ t-test พบว่า ประชาชนท่ีมี
เพศต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อมาตรการโครงการ ม .33 เรารักกัน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติ ท้ังในภาพรวมและรายด้าน ท่ีระดับ 0.05 เป็นการยอมรับสมมติฐานท่ี 1 ข้อท่ี 1   

2) การศึกษาแตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาด้วย
โครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 

 โครงการคนละครึ่ง จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างการศึกษากับความคิดเห็นของ
ประชาชนในจังหวัดกระบี่ ต่อมาตรการโครงการคนละครึ่ง พบว่า ประชาชนท่ีมี ระดับต่ ากว่า
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และระดับปริญญาตรี ระดับการศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่าและปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากับ 3.62 ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
มีค่าเฉล่ีย 3.54 และระดับการศึกษาปริญญาโท มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากับ 3.30 และเมื่อทดสอบด้วย
สถิติ F-test พบว่า ประชาชนในจังหวัดกระบี่ท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีระดับความคิดเห็น
ต่อมาตรการโครงการคนละครึ่ง ไม่แตกต่างกันในภาพรวม แต่หากเป็นรายด้านจะมี 3 ด้านท่ียอมรับ
สมมติฐานท่ีระดับ 0.05 นั้น คือ ข้อ 3 ความคิดเห็นด้านการประชาสัมพันธ์ ข้อ 6 ความคิดเห็นด้าน
งบประมาณท่ีใช้ในโครงการ และ ข้อ 7 ความคิดเห็นด้านผู้ให้บริการ อีก 4 ด้านท่ีปฏิเสธสมมติฐานท่ี
ระดับ 0.05 ได้แก่ ข้อ 1 ความคิดเห็นและความพึงพอใจ ข้อ 2 ความคิดเห็นด้านแอปพลิเคช่ันเป๋าตัง 
ข้อ 4 ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมของระยะเวลา และ ข้อ 5 ความคิดเห็นด้านเทคโนโลยี   
ภาพรวมทุกด้านเป็นการปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1 ข้อท่ี 2  

 โครงการ ม.33 เรารักกัน จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างการศึกษากับความคิดเห็น
ของประชาชนในจังหวัดกระบี่ต่อมาตรการโครงการ ม .33 เรารักกัน พบว่าประชาชนท่ีมีระดับ
การศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากับ 3.54 และระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 3.41 และเมื่อทดสอบด้วยสถิติ F-test พบว่า 
ประชาชนในจังหวัดกระบี่ท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีระดับความคิดเห็นต่อมาตรการ
โครงการ ม.33 เรารักกัน แตกต่างกันในภาพรวม ท่ีนัยส าคัญระดับ 0.05 เป็นการยอมรับสมมติฐานท่ี 
1 ข้อท่ี 2  

3) รายได้เฉล่ียแตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาด้วย
โครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน  
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 โครงการคนละครึ่ง จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างรายได้เฉล่ียกับความคิดเห็นของ
ประชาชนในจังหวัดกระบ่ีต่อมาตรการโครงการคนละครึ่ง พบว่า ประชาชนท่ีมีรายได้เฉล่ียมากกว่า
ต่ ากว่า 10,000 บาทมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากับ 3.66 และรายได้เฉล่ียมากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป 
มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากับ 3.45 และเมื่อทดสอบด้วยสถิติ F-test พบว่า ประชาชนในจังหวัดกระบี่
ที่มีระดับรายได้แตกต่างกัน จะมีระดับความคิดเห็นต่อมาตรการโครงการคนละครึ่งแตกต่างกัน
ท้ังในภาพรวมและรายด้าน ท่ีระดับ 0.05 เป็นการยอมรับสมมติฐานท่ี  1 ข้อท่ี 3 

 โครงการ ม.33 เรารักกัน จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างรายได้เฉล่ียกับความคิดเห็น
ของประชาชนในจังหวัดกระบี่ต่อมาตรการโครงการ ม.33 เรารักกัน พบว่า ประชาชนท่ีมีรายได้เฉล่ีย
มากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.89 และรายได้เฉลี่ยต่ ากว่า 10,000 บาท 
มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดเท่ากับ 3.31 และเมื่อทดสอบด้วยสถิติ F-test พบว่า ประชาชนในจงัหวดักระบี่
ท่ีมีระดับรายได้แตกต่างกัน จะมีระดับความคิดเห็นต่อมาตรการโครงการ ม.33 เรารักกัน แตกต่างกัน
ท้ังในภาพรวมและรายด้าน ท่ีระดับ 0.05 เป็นการปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1 ข้อท่ี 3  

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ด้วยโครงการคนละคร่ึง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ของประชาชนในเขตจังหวัดกระบี่ 

1) เพศแตกต่างกันจะมีผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยโครงการ
คนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 

 โครงการคนละครึ่ง จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างเพศกับรูปแบบลักษณะความถ่ี
ในการใช้จ่ายเงินของประชาชนต่อมาตรการโครงการคนละครึ่ง พบว่าประชาชนท่ีมีเพศชาย มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 2.30 และประชาชนท่ีมีเพศหญิง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.40 เมื่อทดสอบด้วยสถิติ t-test พบว่า 
ประชาชนท่ีมีเพศต่างกันจะมีรูปแบบลักษณะความถ่ีในการใช้จ่ายเงินต่อมาตรการโครงการคนละครึ่ง
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท้ังในภาพรวมและรายด้าน ท่ีระดับ 0.05 เป็นยอมรับสมมติฐาน
ท่ี 2 ข้อท่ี 1  

 โครงการ ม.33 เรารักกัน จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างเพศกับรูปแบบลักษณะ
ความถี่ในการใช้จ่ายเงินของประชาชนต่อมาตรการโครงการ ม.33 เรารักกัน พบว่าประชาชนท่ีมี
เพศชาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.05 และประชาชนที่มีเพศหญิง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.08 เมื่อทดสอบ
ด้วยสถิติ t-test พบว่า ประชาชนท่ีมีเพศต่างกันจะมีรูปแบบลักษณะความถี่ในการใช้จ่ายเงินความถ่ี
ในการใช้จ่ายเงินต่อมาตรการโครงการ ม.33 เรารักกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท้ังใน
ภาพรวมและรายด้าน ท่ีระดับ 0.05 เป็นการยอมรับสมมติฐานท่ี 2 ข้อท่ี 1  

2) อาชีพแตกต่างกันจะมีผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย
โครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 
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 โครงการคนละครึ่ง จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างอาชีพกับรูปแบบลักษณะ
ความถ่ีในการใช้จ่ายเงินของประชาชนในจังหวัดกระบี่ต่อมาตรการโครงการคนละครึ่ง พบว่าผู้มีอาชีพ
เกษตรกร มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากับ 2.23 และนักศึกษา มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากับ 1.96 และเมื่อ
ทดสอบด้วยสถิติ F-test พบว่า ประชาชนในจังหวัดกระบี่ท่ีประกอบอาชีพแตกต่างกัน จะมีรูปแบบ
ลักษณะความถี่ในการใช้จ่ายเงินต่อมาตรการโครงการคนละครึ่ง แตกต่างกันทั้งในภาพรวมและ
รายด้าน ท่ีระดับ 0.05 เป็นการยอมรับสมมุติฐานท่ี 2 ข้อท่ี 2  

 โครงการ ม.33 เรารักกัน จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างอาชีพกับรูปแบบลักษณะ
ความถี่ในการใช้จ่ายเงินของประชาชนในจังหวัดกระบี่ต่อมาตรการโครงการ ม.33 เรารักกัน พบว่า 
ประชาชนท่ีประกอบอาชีพเป็นพนักงานราชการ ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากับ 2.23  และลูกจ้าง/พนักงาน
บริษัท มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 2.06 และเมื่อทดสอบด้วยสถิติ F-test พบว่า ประชาชน
ในจังหวัดกระบี่ประกอบอาชีพแตกต่างกัน จะมีรูปแบบลักษณะความถ่ีในการใช้จ่ายเงินต่อมาตรการ
โครงการ ม.33 เรารักกัน แตกต่างกันท้ังในภาพรวมและรายด้าน ท่ีระดับ 0.05 เป็นการยอมรับ
สมมติฐานท่ี 2 ข้อท่ี 2   

3) รายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกันจะมีผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจด้วยโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน แตกต่างกัน 

 โครงการคนละครึ่ง จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างรายได้เฉล่ียกับรูปแบบลักษณะ
ความถี่ในการใช้จ่ายเงินของประชาชนในจังหวัดกระบ่ีต่อมาตรการโครงการคนละครึ่ง พบว่า 
ประชาชนท่ีมีรายได้เฉล่ียต่ ากว่า 10,000 บาท มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากับ 2.24 และรายได้เฉล่ีย 
20,001 - 30,000 มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากับ 1.95 และเมื่อทดสอบด้วยสถิติ F-test พบว่า ประชาชน
ในจังหวัดกระบี่ท่ีมีระดับรายได้แตกต่างกัน จะมีรูปแบบลักษณะความถี่ในการใช้จ่ายเงินต่อมาตรการ
โครงการคนละครึ่ง แตกต่างกันท้ังในภาพรวมและรายด้าน ท่ีระดับ 0.05 เป็นการยอมรับสมมติฐาน
ท่ี 2 ข้อท่ี 3  

 โครงการ ม.33 เรารักกัน จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างรายได้เฉล่ียกับรูปแบบ
ลักษณะความถี่ในการใช้จ่ายเงินของประชาชนในจังหวัดกระบี่ต่อมาตรการโครงการ ม.33 เรารักกัน 
พบว่า ประชาชนท่ีมีรายได้เฉล่ียต่ ากว่า 10,000 บาท มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากับ 2.40 และรายได้เฉล่ีย 
20,001 - 40,000 มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากับ 2.03 และเมื่อทดสอบด้วยสถิติ F-test พบว่า ประชาชน
ในจังหวัดกระบี่ท่ีมีระดับรายได้แตกต่างกัน จะมีรูปแบบลักษณะความถี่ในการใช้จ่ายเงินต่อมาตรการ
โครงการ ม.33 เรารักกัน แตกต่างกันท้ังในภาพรวมและรายด้าน ท่ีระดับ 0.05 เป็นการยอมรับ
สมมติฐานท่ี 2 ข้อท่ี 3   
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 โครงการคนละครึ่ง จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างรายได้เฉล่ียกับความคิดเห็นของ
ประชาชนในจังหวัดกระบี่ต่อมาตรการโครงการคนละครึ่ง พบว่า ประชาชนท่ีมีรายได้เฉล่ียมากกว่า
ต่ ากว่า 10,000 บาทมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากับ 3.66 และรายได้เฉล่ียมากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป 
มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากับ 3.45 และเมื่อทดสอบด้วยสถิติ F-test พบว่า ประชาชนในจังหวัดกระบี่
ที่มีระดับรายได้แตกต่างกัน จะมีระดับความคิดเห็นต่อมาตรการโครงการคนละครึ่งแตกต่างกัน
ท้ังในภาพรวมและรายด้าน ท่ีระดับ 0.05 เป็นการยอมรับสมมติฐานท่ี  1 ข้อท่ี 3 

 โครงการ ม.33 เรารักกัน จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างรายได้เฉล่ียกับความคิดเห็น
ของประชาชนในจังหวัดกระบี่ต่อมาตรการโครงการ ม.33 เรารักกัน พบว่า ประชาชนท่ีมีรายได้เฉล่ีย
มากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.89 และรายได้เฉลี่ยต่ ากว่า 10,000 บาท 
มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดเท่ากับ 3.31 และเมื่อทดสอบด้วยสถิติ F-test พบว่า ประชาชนในจงัหวดักระบี่
ท่ีมีระดับรายได้แตกต่างกัน จะมีระดับความคิดเห็นต่อมาตรการโครงการ ม.33 เรารักกัน แตกต่างกัน
ท้ังในภาพรวมและรายด้าน ท่ีระดับ 0.05 เป็นการปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1 ข้อท่ี 3  

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ด้วยโครงการคนละคร่ึง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ของประชาชนในเขตจังหวัดกระบี่ 

1) เพศแตกต่างกันจะมีผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยโครงการ
คนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 

 โครงการคนละครึ่ง จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างเพศกับรูปแบบลักษณะความถ่ี
ในการใช้จ่ายเงินของประชาชนต่อมาตรการโครงการคนละครึ่ง พบว่าประชาชนท่ีมีเพศชาย มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 2.30 และประชาชนท่ีมีเพศหญิง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.40 เมื่อทดสอบด้วยสถิติ t-test พบว่า 
ประชาชนท่ีมีเพศต่างกันจะมีรูปแบบลักษณะความถ่ีในการใช้จ่ายเงินต่อมาตรการโครงการคนละครึ่ง
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท้ังในภาพรวมและรายด้าน ท่ีระดับ 0.05 เป็นยอมรับสมมติฐาน
ท่ี 2 ข้อท่ี 1  

 โครงการ ม.33 เรารักกัน จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างเพศกับรูปแบบลักษณะ
ความถี่ในการใช้จ่ายเงินของประชาชนต่อมาตรการโครงการ ม.33 เรารักกัน พบว่าประชาชนท่ีมี
เพศชาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.05 และประชาชนที่มีเพศหญิง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.08 เมื่อทดสอบ
ด้วยสถิติ t-test พบว่า ประชาชนท่ีมีเพศต่างกันจะมีรูปแบบลักษณะความถี่ในการใช้จ่ายเงินความถ่ี
ในการใช้จ่ายเงินต่อมาตรการโครงการ ม.33 เรารักกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท้ังใน
ภาพรวมและรายด้าน ท่ีระดับ 0.05 เป็นการยอมรับสมมติฐานท่ี 2 ข้อท่ี 1  

2) อาชีพแตกต่างกันจะมีผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย
โครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ท่ีแตกต่างกัน 
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 โครงการคนละครึ่ง จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างอาชีพกับรูปแบบลักษณะ
ความถ่ีในการใช้จ่ายเงินของประชาชนในจังหวัดกระบี่ต่อมาตรการโครงการคนละครึ่ง พบว่าผู้มีอาชีพ
เกษตรกร มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากับ 2.23 และนักศึกษา มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากับ 1.96 และเมื่อ
ทดสอบด้วยสถิติ F-test พบว่า ประชาชนในจังหวัดกระบี่ท่ีประกอบอาชีพแตกต่างกัน จะมีรูปแบบ
ลักษณะความถี่ในการใช้จ่ายเงินต่อมาตรการโครงการคนละครึ่ง แตกต่างกันทั้งในภาพรวมและ
รายด้าน ท่ีระดับ 0.05 เป็นการยอมรับสมมุติฐานท่ี 2 ข้อท่ี 2  

 โครงการ ม.33 เรารักกัน จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างอาชีพกับรูปแบบลักษณะ
ความถี่ในการใช้จ่ายเงินของประชาชนในจังหวัดกระบี่ต่อมาตรการโครงการ ม.33 เรารักกัน พบว่า 
ประชาชนท่ีประกอบอาชีพเป็นพนักงานราชการ ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากับ 2.23  และลูกจ้าง/พนักงาน
บริษัท มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 2.06 และเมื่อทดสอบด้วยสถิติ F-test พบว่า ประชาชน
ในจังหวัดกระบี่ประกอบอาชีพแตกต่างกัน จะมีรูปแบบลักษณะความถ่ีในการใช้จ่ายเงินต่อมาตรการ
โครงการ ม.33 เรารักกัน แตกต่างกันท้ังในภาพรวมและรายด้าน ท่ีระดับ 0.05 เป็นการยอมรับ
สมมติฐานท่ี 2 ข้อท่ี 2   

3) รายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกันจะมีผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจด้วยโครงการคนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน แตกต่างกัน 

 โครงการคนละครึ่ง จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างรายได้เฉล่ียกับรูปแบบลักษณะ
ความถี่ในการใช้จ่ายเงินของประชาชนในจังหวัดกระบี่ต่อมาตรการโครงการคนละครึ่ง พบว่า 
ประชาชนท่ีมีรายได้เฉล่ียต่ ากว่า 10,000 บาท มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากับ 2.24 และรายได้เฉล่ีย 
20,001 - 30,000 มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากับ 1.95 และเมื่อทดสอบด้วยสถิติ F-test พบว่า ประชาชน
ในจังหวัดกระบี่ท่ีมีระดับรายได้แตกต่างกัน จะมีรูปแบบลักษณะความถี่ในการใช้จ่ายเงินต่อมาตรการ
โครงการคนละครึ่ง แตกต่างกันท้ังในภาพรวมและรายด้าน ท่ีระดับ 0.05 เป็นการยอมรับสมมติฐาน
ท่ี 2 ข้อท่ี 3  

 โครงการ ม.33 เรารักกัน จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างรายได้เฉล่ียกับรูปแบบ
ลักษณะความถี่ในการใช้จ่ายเงินของประชาชนในจังหวัดกระบี่ต่อมาตรการโครงการ ม.33 เรารักกัน 
พบว่า ประชาชนท่ีมีรายได้เฉล่ียต่ ากว่า 10,000 บาท มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากับ 2.40 และรายได้เฉล่ีย 
20,001 - 40,000 มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากับ 2.03 และเมื่อทดสอบด้วยสถิติ F-test พบว่า ประชาชน
ในจังหวัดกระบี่ท่ีมีระดับรายได้แตกต่างกัน จะมีรูปแบบลักษณะความถี่ในการใช้จ่ายเงินต่อมาตรการ
โครงการ ม.33 เรารักกัน แตกต่างกันท้ังในภาพรวมและรายด้าน ท่ีระดับ 0.05 เป็นการยอมรับ
สมมติฐานท่ี 2 ข้อท่ี 3   
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อภิปรายผล 
  

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามระหว่างเพศชาย
และเพศหญิงมีจ านวนท่ีใกล้เคียงกัน โดยเพศหญิงมีจ านวนมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 
30 - 39 ปี มีการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท ในภาพรวมของแต่ละด้านในการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการศึกษาความคิดเห็น 
แสดงผลการศึกษาท่ีระดับดี และการศึกษารูปแบบการใช้สอยแสดงผลการศึกษาในระดับท่ีมีการใช้
สอย 2 - 3 วันต่อสัปดาห์ ของท้ัง 2 โครงการ ส่วนท่ีสามารถสะท้อนได้ว่าเมื่อรัฐบาลได้ประกาศเริ่มต้น
โครงการ ทางประชาชนได้สมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจ านวนเต็มโคต้าพร้อมกับมีการใช้จ่ายเกิดขึ้น
ตามโครงสร้างระบบจริง ๆ โดยมีการเผยตัวเลขจากที่กระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนใช้จ่าย
มาต้ังแต่วันท่ี 23 ตุลาคมจนถึงวันท่ี 11 ธันวาคม 2563 มียอดใช้จ่ายรวมกว่า 42,044 ล้านบาท และ
มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการกว่า 968,000 ร้านค้า โครงการคนละครึ่ง เป็นโครงการท่ีได้รับความนิยม
อย่างมากในหมู่ประชาชน โดยกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลส ารวจของส านักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะส้ัน
ของภาครัฐ พบว่า “โครงการคนละครึ่ง” ได้รับความนิยมเข้าร่วมมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50.18 
(ผู้จัดการออนไลน์, 2563) ชี้ชัดว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเกิดขึ้นจากแรงจูงใจของผู้บริโภคที่มี
ความต้องการที่จะซื้อสินค้าและบริการครึ่งราคา จึงเกิดการกระตุ้นการใช้จ่ายของทั้งประเทศได้ 
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษของ ดารา ทีปะปาล (2542) และ Domjan (1996) 

การศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการ
คนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ การศึกษา 
อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่าย
ท่ีแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ พลอยพรหม เจิมศิลป์ (2564) 
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

ผู้วิจัยท าการศึกษาวิจัย จึงมีข้อเสนอแนะในส่วนท่ีเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขในโครงการตาม
นโยบายของรัฐบาลท่ีได้ท าการศึกษานั้นก็คือ ความคิดเห็นและรูปแบบลักษณะการใช้สอยของ
ประชาชนในจังหวัดกระบ่ีที่มีต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยโครงการคนละครึ่ง  และโครงการ 
ม.33 เรารักกัน 
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จากการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นและรูปแบบลักษณะการใช้สอยของประชาชนในจังหวัด
กระบี่ ที่มีต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยโครงการคนละครึ่ง  และโครงการ ม.33  เรารักกัน 
เป็นโครงการท่ีมีความส าคัญต่อสถานการณ์เศรษฐกิจ จึงควรเปิดโอกาสในการเข้าร่วมโครงการและ
ให้ความรู้สร้างความเข้าใจในการใช้งานโครงการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งบประมาณ ส าหรับ
การเข้าถึงโครงการของรัฐนั้นมีปัจจัยหลาย ๆ ด้านท่ีจะท าให้โครงการนั้น ๆ ด าเนินไปได้ด้วยดีประสบ
ความส าเร็จ เช่น การวางโครงสร้างการออกแบบรูปแบบการใช้จ่าย การประยุกต์น าเอาเทคโนโลยี
ต่าง ๆ มาใช้ในกระบวนกัน ซึ่งท้ังนี้หากผู้ท่ีรับผิดชอบไม่ได้ศึกษาโครงสร้างของประชากรในประเทศ 
ก็ก่อให้เกิดปัญหาการเข้าถึงระบบ ซึ่งในประเทศไทยก็มีปัญหาเช่นนี้อยู่มากพอควร เพราะโครงการ
ต่าง ๆ อาศัยโทรศัพท์เคล่ือนท่ีแทบ 100% แต่รัฐก็แก้ไขโดยวิธีการใช้บัตรประชาชนไปติดต่อ
ธนาคารกรุงไทย เพื่อยืนยันตัวตนและรับสิทธิแทน  

ดังนั้น รัฐบาลผู้ก าหนดนโยบายกระตุ้นและเยียวยาเศรษฐกิจในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือโคโรนาไวรัส (COVID-19) ต้องให้ความสนใจกับปัจจัยประชากร เพศ การศึกษา 
สถานภาพ รายได้ อาชีพ และระยะเวลาในการท างาน เพราะส่ิงท่ีกล่าวข้างต้นนั้นเป็นเหตุท่ีจะท าให้
รัฐคาดคะเนได้ว่าโครงการหรือรูปแบบโครงการจะน ามาให้คนกลุ่มไหน  และจะต้องมีระบบอย่างไร
ที่จะน ามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและเสมอภาคมากท่ีสุด เพื่อก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจท่ีได้ผล
อย่างเต็มท่ีเต็มก าลัง 
 

ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษามุ่งไปท่ี “ความคิดเห็นและรูปแบบลักษณะความถ่ีในการใช้สอยของ
ประชาชนของจังหวัดกระบี่” จึงควรมีการศึกษาในบริบทอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการศึกษาใน
บริบทของผู้ประกอบการต่าง ๆ ท่ีเข้าร่วมใรโครงการคนละครึ่ง  และโครงการ ม.33 เรารักกัน จัก
ได้เป็นการน าข้อมูลเปรียบเทียบความคิดเห็นท้ังในด้านของประชาชนผู้ร่วมโครงการของรัฐ และอีก
ฝ่ายคือผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการของรัฐ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการใช้แก้ไขจุดบกพร่อง พัฒนา
ปรับปรุงโครงการอ่ืน ๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมาในอนาคต เพื่อที่จะสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์
ในการก าหนดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาในสถานการณ์วิกฤติอื่น ๆ ต่อไป 
 

เอกสารอ้างอิง 
 

กาญจนา หงส์ทอง. (2551). เข็มทิศการเงิน. กรุงเทพฯ: กรุงเทพธุรกิจบิซบุ๊ค.   
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อภิปรายผล 
  

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามระหว่างเพศชาย
และเพศหญิงมีจ านวนท่ีใกล้เคียงกัน โดยเพศหญิงมีจ านวนมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 
30 - 39 ปี มีการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท ในภาพรวมของแต่ละด้านในการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการศึกษาความคิดเห็น 
แสดงผลการศึกษาท่ีระดับดี และการศึกษารูปแบบการใช้สอยแสดงผลการศึกษาในระดับท่ีมีการใช้
สอย 2 - 3 วันต่อสัปดาห์ ของท้ัง 2 โครงการ ส่วนท่ีสามารถสะท้อนได้ว่าเมื่อรัฐบาลได้ประกาศเริ่มต้น
โครงการ ทางประชาชนได้สมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจ านวนเต็มโคต้าพร้อมกับมีการใช้จ่ายเกิดขึ้น
ตามโครงสร้างระบบจริง ๆ โดยมีการเผยตัวเลขจากที่กระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนใช้จ่าย
มาต้ังแต่วันท่ี 23 ตุลาคมจนถึงวันท่ี 11 ธันวาคม 2563 มียอดใช้จ่ายรวมกว่า 42,044 ล้านบาท และ
มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการกว่า 968,000 ร้านค้า โครงการคนละครึ่ง เป็นโครงการท่ีได้รับความนิยม
อย่างมากในหมู่ประชาชน โดยกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลส ารวจของส านักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะส้ัน
ของภาครัฐ พบว่า “โครงการคนละครึ่ง” ได้รับความนิยมเข้าร่วมมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50.18 
(ผู้จัดการออนไลน์, 2563) ชี้ชัดว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเกิดขึ้นจากแรงจูงใจของผู้บริโภคที่มี
ความต้องการที่จะซื้อสินค้าและบริการครึ่งราคา จึงเกิดการกระตุ้นการใช้จ่ายของทั้งประเทศได้ 
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษของ ดารา ทีปะปาล (2542) และ Domjan (1996) 

การศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่ายต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการ
คนละครึ่ง และโครงการ ม.33 เรารักกัน ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ การศึกษา 
อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้จ่าย
ท่ีแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ พลอยพรหม เจิมศิลป์ (2564) 
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

ผู้วิจัยท าการศึกษาวิจัย จึงมีข้อเสนอแนะในส่วนท่ีเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขในโครงการตาม
นโยบายของรัฐบาลท่ีได้ท าการศึกษานั้นก็คือ ความคิดเห็นและรูปแบบลักษณะการใช้สอยของ
ประชาชนในจังหวัดกระบี่ที่มีต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยโครงการคนละครึ่ง  และโครงการ 
ม.33 เรารักกัน 
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จากการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นและรูปแบบลักษณะการใช้สอยของประชาชนในจังหวัด
กระบี่ ที่มีต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยโครงการคนละครึ่ง  และโครงการ ม.33  เรารักกัน 
เป็นโครงการท่ีมีความส าคัญต่อสถานการณ์เศรษฐกิจ จึงควรเปิดโอกาสในการเข้าร่วมโครงการและ
ให้ความรู้สร้างความเข้าใจในการใช้งานโครงการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งบประมาณ ส าหรับ
การเข้าถึงโครงการของรัฐนั้นมีปัจจัยหลาย ๆ ด้านท่ีจะท าให้โครงการนั้น ๆ ด าเนินไปได้ด้วยดีประสบ
ความส าเร็จ เช่น การวางโครงสร้างการออกแบบรูปแบบการใช้จ่าย การประยุกต์น าเอาเทคโนโลยี
ต่าง ๆ มาใช้ในกระบวนกัน ซึ่งท้ังนี้หากผู้ท่ีรับผิดชอบไม่ได้ศึกษาโครงสร้างของประชากรในประเทศ 
ก็ก่อให้เกิดปัญหาการเข้าถึงระบบ ซึ่งในประเทศไทยก็มีปัญหาเช่นนี้อยู่มากพอควร เพราะโครงการ
ต่าง ๆ อาศัยโทรศัพท์เคล่ือนท่ีแทบ 100% แต่รัฐก็แก้ไขโดยวิธีการใช้บัตรประชาชนไปติดต่อ
ธนาคารกรุงไทย เพื่อยืนยันตัวตนและรับสิทธิแทน  

ดังนั้น รัฐบาลผู้ก าหนดนโยบายกระตุ้นและเยียวยาเศรษฐกิจในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือโคโรนาไวรัส (COVID-19) ต้องให้ความสนใจกับปัจจัยประชากร เพศ การศึกษา 
สถานภาพ รายได้ อาชีพ และระยะเวลาในการท างาน เพราะส่ิงท่ีกล่าวข้างต้นนั้นเป็นเหตุท่ีจะท าให้
รัฐคาดคะเนได้ว่าโครงการหรือรูปแบบโครงการจะน ามาให้คนกลุ่มไหน  และจะต้องมีระบบอย่างไร
ที่จะน ามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและเสมอภาคมากท่ีสุด เพื่อก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจท่ีได้ผล
อย่างเต็มท่ีเต็มก าลัง 
 

ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษามุ่งไปท่ี “ความคิดเห็นและรูปแบบลักษณะความถ่ีในการใช้สอยของ
ประชาชนของจังหวัดกระบี่” จึงควรมีการศึกษาในบริบทอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการศึกษาใน
บริบทของผู้ประกอบการต่าง ๆ ท่ีเข้าร่วมใรโครงการคนละครึ่ง  และโครงการ ม.33 เรารักกัน จัก
ได้เป็นการน าข้อมูลเปรียบเทียบความคิดเห็นท้ังในด้านของประชาชนผู้ร่วมโครงการของรัฐ และอีก
ฝ่ายคือผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการของรัฐ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการใช้แก้ไขจุดบกพร่อง พัฒนา
ปรับปรุงโครงการอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมาในอนาคต เพื่อที่จะสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์
ในการก าหนดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาในสถานการณ์วิกฤติอื่น ๆ ต่อไป 
 

เอกสารอ้างอิง 
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* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

 

 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏบิัติงานของบุคลากร 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวดัสุราษฎร์ธานี 
 

อันธิกา ไทยเอียด * 
 

บทคัดย่อ 
 

การค้นคว้าอิสระ เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัย
เชิงส ารวจ (Survey Research) และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัย
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่าง ท่ีเป็น
บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 41 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) และน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติ เพื่อหาค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
และใช้สถิติใช้สถิติ t-test เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของตัวแปรอิสระท่ีมี 2 กลุ่ม และสถิติ One-way 
ANOVA ส าหรับเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระท่ีมี 3 กลุ่มขึ้นไป ท่ีระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 และสถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวที่เป็นอิสระต่อกัน 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างท้ังหมดมีระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน 
พบว่า ปัจจัยท่ีมีระดับการใช้มากท่ีสุดคือด้านผลจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
เม่ือพิจารณาในประเด็นย่อยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการใช้เทคโนโลยีในเรื่องเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างานมากท่ีสุด 

ในเรื่องปัญหาและอุปสรรคของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน 

                                                             
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 



694 
 

 

สุดฤทัย จันทร์แช่มช้อย. (2550). องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนด้านการเงินของนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรีช้ันปีท่ี1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.  

สุพานี โสพร. (2548). การวางแผนทางการเงินเพือ่ท่ีอยู่อาศัยของบุคลากรสายงผู้พักอาศัยใน หอพัก
จุฬานิวาสของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.   

อรนี บุญมีนิมิต. (2540). พฤติกรรมการซื้อสินค้าท่ีระลึกของนักท่องเท่ียวชาวไทย ในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่. 

Domjan, M.  (1996).  The Principles of Learning and Behavior Belmont.  California: 
Thomson. Wadsworth. 

World Health Organization.  (2020).  WHO Guidelines on Physical Activity and 
Sedentary Behavior.  Retrieved from chrome-extension:// 
efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fapp
s.who.int%2Firis%2Fbitstream%2Fhandle%2F10665%2F336656%2F978924001
5128-eng.pdf&clen=4041257&chunk=true.

 

 

 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏบิัติงานของบุคลากร 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวดัสุราษฎร์ธานี 
 

อันธิกา ไทยเอียด * 
 

บทคัดย่อ 
 

การค้นคว้าอิสระ เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัย
เชิงส ารวจ (Survey Research) และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัย
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่าง ท่ีเป็น
บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 41 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) และน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติ เพื่อหาค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
และใช้สถิติใช้สถิติ t-test เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของตัวแปรอิสระท่ีมี 2 กลุ่ม และสถิติ One-way 
ANOVA ส าหรับเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระท่ีมี 3 กลุ่มขึ้นไป ท่ีระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 และสถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน  (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวที่เป็นอิสระต่อกัน 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างท้ังหมดมีระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน 
พบว่า ปัจจัยท่ีมีระดับการใช้มากท่ีสุดคือด้านผลจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการใช้เทคโนโลยีในเรื่องเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างานมากท่ีสุด 

ในเรื่องปัญหาและอุปสรรคของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน 

                                                             
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

 

 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏบิัติงานของบุคลากร 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวดัสุราษฎร์ธานี 
 

อันธิกา ไทยเอียด * 
 

บทคัดย่อ 
 

การค้นคว้าอิสระ เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัย
เชิงส ารวจ (Survey Research) และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัย
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่าง ท่ีเป็น
บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 41 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) และน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติ เพื่อหาค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
และใช้สถิติใช้สถิติ t-test เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของตัวแปรอิสระท่ีมี 2 กลุ่ม และสถิติ One-way 
ANOVA ส าหรับเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระท่ีมี 3 กลุ่มขึ้นไป ท่ีระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 และสถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน  (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวที่เป็นอิสระต่อกัน 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างท้ังหมดมีระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน 
พบว่า ปัจจัยท่ีมีระดับการใช้มากท่ีสุดคือด้านผลจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการใช้เทคโนโลยีในเรื่องเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างานมากท่ีสุด 

ในเรื่องปัญหาและอุปสรรคของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน 

                                                             
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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พบว่า มีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับมากคือ ด้านเครือข่าย เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อย พบว่า  
มีปัญหาในเรื่องขาดบุคลากรในการดูแลระบบเครือข่ายในหน่วยงานมากท่ีสุด 

ผลการวิเคราะห์สมมติฐานท่ี 1 พบว่า บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ีมี
คุณลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และในส่วนของ
การทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบว่า ปัจจัยด้านปัญหาและอุปสรรค ในภาพรวมไม่ส่งผลต่อระดับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ี 0.05  
 
ค าส าคัญ: เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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บทน า 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) กลายมาเป็นส่วนส าคัญท่ีมีอิทธิพล
ต่อชีวิตความเป็นอยู่ การเปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจโลก ปัจจุบันทุกคนสามารถใช้
คอมพิวเตอร์ได้ครอบคลุมเกือบทุกท่ีทุกเวลา เพราะโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยยังไม่ครอบคลุม
ทั้งประเทศ รัฐบาลมีความพยายามอย่างมากในการขยายโอกาสการใช้คอมพิวเตอร์ให้ครอบคลุม
ท้ังประเทศ รากฐานในการพัฒนาประเทศคือการให้การศึกษากับประชาชน ช่องทางหนึ่งคือการน า
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ทางการศึกษา ซึ่งสนับสนุนการใช้งานผ่านระบบเครือข่าย ในยุคสารสนเทศ 
ยุคข้อมูลข่าวสาร ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ถือว่าเป็นยุคที่มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในชีวิตประจ าวันเพื่อช่วยอ านวยความสะดวกในหลาย ๆ ด้าน จึงท าให้ผลิตภัณฑ์ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นท่ีต้องการและได้รับการยอมรับมากท่ีสุด โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ท่ีมีผลต่อการด ารงชีวิตของเรามากขึ้น เพราะวิทยาการท่ีก้าวหน้าผลักดันให้เกิดการใช้
เทคโนโลยีในการติดต่อส่ือสารกันมากขึ้น สังคมสารสนเทศเป็นสังคมท่ีเกิดจากความเจริญก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์ ท าให้สังคมเปล่ียนแปลงเป็นพลวัตร (Dynamic) เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เทคโนโลยีท่ีส าคัญน่าสนใจ เพราะเก่ียวข้องกับการด ารงชีวิตของมนุษย์ และมีผลกระทบต่อวิถีชีวิต
ของคนและของประเทศชาติ การท าความเข้าใจเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นเรื่อง
จ าเป็นส าหรับทุกคน เพื่อท่ีจะสามารถตัดสินใจเลือกน าเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ได้อย่างเหมาะสมและ
เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทต่อการท างาน การด ารงชีวิตในปัจจุบันและ
อนาคตอย่างมาก เทคโนโลยีใหม่ ๆ จะเป็นแรงผลักดันและส่งเสริมความส าเร็จขององค์การ 

ในค าจ ากัดความของ เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology) มีความหมาย
ครอบคลุมถึงความรู้ในกระบวนงานที่อาศัยเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์  
การติดต่อสื่อสาร การน าข้อมูลมาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในทุก ๆ ด้าน ซึ่งจะส่งผลต่อ
ความได้เปรียบทางเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาการท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
ของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างมากมายท้ังในภาคเอกชนและรัฐบาล 
ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มศักยภาพในการแข่งขันกันผลิตสินค้า
และบริการ เพื่อสร้างคุณค่า เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
หรือผู้รับบริการ   

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดต้ังขึ้นตามค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ท่ี 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 3 เมษายน 
พุทธศักราช 2560 ก าหนดให้มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมาย
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พบว่า มีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับมากคือ ด้านเครือข่าย เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อย พบว่า  
มีปัญหาในเรื่องขาดบุคลากรในการดูแลระบบเครือข่ายในหน่วยงานมากท่ีสุด 

ผลการวิเคราะห์สมมติฐานท่ี 1 พบว่า บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ีมี
คุณลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และในส่วนของ
การทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบว่า ปัจจัยด้านปัญหาและอุปสรรค ในภาพรวมไม่ส่งผลต่อระดับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ี 0.05  
 
ค าส าคัญ: เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) กลายมาเป็นส่วนส าคัญท่ีมีอิทธิพล
ต่อชีวิตความเป็นอยู่ การเปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจโลก ปัจจุบันทุกคนสามารถใช้
คอมพิวเตอร์ได้ครอบคลุมเกือบทุกท่ีทุกเวลา เพราะโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยยังไม่ครอบคลุม
ทั้งประเทศ รัฐบาลมีความพยายามอย่างมากในการขยายโอกาสการใช้คอมพิวเตอร์ให้ครอบคลุม
ท้ังประเทศ รากฐานในการพัฒนาประเทศคือการให้การศึกษากับประชาชน ช่องทางหนึ่งคือการน า
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ทางการศึกษา ซึ่งสนับสนุนการใช้งานผ่านระบบเครือข่าย ในยุคสารสนเทศ 
ยุคข้อมูลข่าวสาร ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ถือว่าเป็นยุคที่มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในชีวิตประจ าวันเพื่อช่วยอ านวยความสะดวกในหลาย ๆ ด้าน จึงท าให้ผลิตภัณฑ์ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นท่ีต้องการและได้รับการยอมรับมากท่ีสุด โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ท่ีมีผลต่อการด ารงชีวิตของเรามากขึ้น เพราะวิทยาการท่ีก้าวหน้าผลักดันให้เกิดการใช้
เทคโนโลยีในการติดต่อส่ือสารกันมากขึ้น สังคมสารสนเทศเป็นสังคมท่ีเกิดจากความเจริญก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์ ท าให้สังคมเปล่ียนแปลงเป็นพลวัตร (Dynamic) เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เทคโนโลยีท่ีส าคัญน่าสนใจ เพราะเกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของมนุษย์ และมีผลกระทบต่อวิถีชีวิต
ของคนและของประเทศชาติ การท าความเข้าใจเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นเรื่อง
จ าเป็นส าหรับทุกคน เพื่อท่ีจะสามารถตัดสินใจเลือกน าเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ได้อย่างเหมาะสมและ
เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทต่อการท างาน การด ารงชีวิตในปัจจุบันและ
อนาคตอย่างมาก เทคโนโลยีใหม่ ๆ จะเป็นแรงผลักดันและส่งเสริมความส าเร็จขององค์การ 

ในค าจ ากัดความของ เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology) มีความหมาย
ครอบคลุมถึงความรู้ในกระบวนงานที่อาศัยเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์  
การติดต่อสื่อสาร การน าข้อมูลมาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในทุก ๆ ด้าน ซึ่งจะส่งผลต่อ
ความได้เปรียบทางเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาการท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
ของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างมากมายท้ังในภาคเอกชนและรัฐบาล 
ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มศักยภาพในการแข่งขันกันผลิตสินค้า
และบริการ เพื่อสร้างคุณค่า เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
หรือผู้รับบริการ   

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดต้ังขึ้นตามค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ท่ี 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 3 เมษายน 
พุทธศักราช 2560 ก าหนดให้มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมาย
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ก าหนด การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่นโยบายและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ 
ที่มอบหมาย โดยมีศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้างในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีรองศึกษาธิการจังหวัดช่วยเหลืองานศึกษาธิการจังหวัด
และให้มีอ านาจหน้าท่ีในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 

1)   รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะท างาน รวมทั้งปฏิบัติงาน
ราชการท่ีเป็นไปตามอ านาจและหน้าท่ีของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย 

2)   จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
3)   สั่งการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ

หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง  
ศึกษาธิการ 

4)  จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล   
เพื่อการศึกษา 

5)   ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
6)   ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7)   ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนว

การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
8)   ด าเนินการเกี่ยวกับกรตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ

หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
9)   ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา 
10) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
11) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย รวมท้ัง

ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ าท่ัวไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ใน
จังหวัด 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้มีการแบ่งหน่วยงานภายในส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายใน 
ส านักงานศึกษาธิการภาค และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ลงวันท่ี 12 มิถุนายน 2560 โดยได้ก าหนดให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด แบ่งงานออกเป็น 8 กลุ่ม/
หน่วย ดังนี้ 

1)   กลุ่มอ านวยการและประสานงาน 
2) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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3) กลุ่มนโยบายและแผน 
4) กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
5) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
6) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
7) กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
8) หน่วยตรวจสอบภายใน 
ท้ังนี้ ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค ได้ก าหนดให้

จัดกรอบอัตราก าลังบุคลากรของส านักงานเลขาธิการคุรุสภาซึ่งปฏิบัติงานอยู่ ณ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ให้มาปฏิบัติงานในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และก าหนดแนวทาง
ในการด าเนินงานตามภารกิจของคุรุสภา ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยต้ังเป็นกลุ่มคุรุสภา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นองค์การหนึ่งท่ีต้องน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาใช้ในระบบการปฏิบัติงานเพื่อความรวดเร็ว ทันสมัย ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์การ เนื่องจาก
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมีบทบาทในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของในภูมิภาค และ
การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน บุคลากร และ
ภาคส่วนต่าง ๆ ได้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อร่วมขับเคล่ือนงาน
การศึกษาของประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ประสานความร่วมมือให้เกิดการบูรณาการร่วมกันมีระบบการก ากับ ติดตามประเมินผล ตรวจสอบ
และถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติรวมท้ังการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
เฉพาะพื้นที่ เพื่อการให้บริการด้านการศึกษาที่รวดเร็วทั่วถึงและเท่าเทียม เกิดประโยชน์ต่อผู้เรยีน
เป็นส าคัญ ครู บุคลากรทางการศึกษา ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ สังคม
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานทางการศึกษาท่ีมีการด าเนินงาน
เก่ียวข้องกับครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร และองค์คณะต่าง ๆ ท้ังในด้านการบริหารงาน
วิชาการ งานบริหารงานบุคคล และงานสนับสนุนอื่น ๆ ในการด าเนินงานต้องอาศัยองค์ประกอบด้าน
ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการด าเนินตามภารกิจของหน่วยงานในด้านการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน บุคลากรมีการท างานโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในทุกกลุ่มงาน  เนื่องจากเป็นหน่วยงาน
ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในช่วงหนึ่งถึงสองปีแรก ท าให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ใช้งาน ซึ่งต่อมาได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ใช้ของบุคลากรมากยิ่งขึ้น และส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีระบบ My Office ซึ่งเป็น
ระบบส านักงานกึ่งอัตโนมัติ เพื่อเป็นระบบการใช้งานหลักของหน่วยงาน ซึ่งสามารถใช้ได้ครอบคลุม
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ก าหนด การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่นโยบายและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ 
ที่มอบหมาย โดยมีศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้างในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีรองศึกษาธิการจังหวัดช่วยเหลืองานศึกษาธิการจังหวัด
และให้มีอ านาจหน้าท่ีในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 

1)   รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะท างาน รวมทั้งปฏิบัติงาน
ราชการท่ีเป็นไปตามอ านาจและหน้าท่ีของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย 

2)   จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
3)   สั่งการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ

หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง  
ศึกษาธิการ 

4)  จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล   
เพื่อการศึกษา 

5)   ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
6)   ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7)   ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนว

การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
8)   ด าเนินการเกี่ยวกับกรตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ

หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
9)   ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา 
10) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
11) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย รวมท้ัง

ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ าท่ัวไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ใน
จังหวัด 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้มีการแบ่งหน่วยงานภายในส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายใน 
ส านักงานศึกษาธิการภาค และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ลงวันท่ี 12 มิถุนายน 2560 โดยได้ก าหนดให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด แบ่งงานออกเป็น 8 กลุ่ม/
หน่วย ดังนี้ 

1)   กลุ่มอ านวยการและประสานงาน 
2) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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3) กลุ่มนโยบายและแผน 
4) กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
5) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
6) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
7) กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
8) หน่วยตรวจสอบภายใน 
ท้ังนี้ ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค ได้ก าหนดให้

จัดกรอบอัตราก าลังบุคลากรของส านักงานเลขาธิการคุรุสภาซึ่งปฏิบัติงานอยู่ ณ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ให้มาปฏิบัติงานในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และก าหนดแนวทาง
ในการด าเนินงานตามภารกิจของคุรุสภา ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยต้ังเป็นกลุ่มคุรุสภา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นองค์การหนึ่งท่ีต้องน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาใช้ในระบบการปฏิบัติงานเพื่อความรวดเร็ว ทันสมัย ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์การ เนื่องจาก
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมีบทบาทในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของในภูมิภาค และ
การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน บุคลากร และ
ภาคส่วนต่าง ๆ ได้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อร่วมขับเคล่ือนงาน
การศึกษาของประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ประสานความร่วมมือให้เกิดการบูรณาการร่วมกันมีระบบการก ากับ ติดตามประเมินผล ตรวจสอบ
และถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติรวมท้ังการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
เฉพาะพื้นที่ เพื่อการให้บริการด้านการศึกษาที่รวดเร็วทั่วถึงและเท่าเทียม เกิดประโยชน์ต่อผู้เรยีน
เป็นส าคัญ ครู บุคลากรทางการศึกษา ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ สังคม
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานทางการศึกษาท่ีมีการด าเนินงาน
เกี่ยวข้องกับครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร และองค์คณะต่าง ๆ ท้ังในด้านการบริหารงาน
วิชาการ งานบริหารงานบุคคล และงานสนับสนุนอื่น ๆ ในการด าเนินงานต้องอาศัยองค์ประกอบด้าน
ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการด าเนินตามภารกิจของหน่วยงานในด้านการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน บุคลากรมีการท างานโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในทุกกลุ่มงาน  เนื่องจากเป็นหน่วยงาน
ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในช่วงหนึ่งถึงสองปีแรก ท าให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ใช้งาน ซึ่งต่อมาได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ใช้ของบุคลากรมากยิ่งขึ้น และส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีระบบ My Office ซึ่งเป็น
ระบบส านักงานกึ่งอัตโนมัติ เพื่อเป็นระบบการใช้งานหลักของหน่วยงาน ซึ่งสามารถใช้ได้ครอบคลุม
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ทุกกลุ่มงาน รวมท้ังยังเป็นระบบท่ีทุกกลุ่มงานสามารถท างานเช่ือมโยงระหว่างกันได้ รวมถึงมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอีกองค์ประกอบส าคัญที่ช่วยให้การท างาน  
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานยังช่วยในเรื่อง
ความถูกต้อง ความแม่นย า และรวดเร็วทันต่อการน ามาใช้ประโยชน์ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี
การพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายทั้งในภาคเอกชนและรฐับาล 
ในส่วนของภาคเอกชนได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มศักยภาพในการแข่งขันกัน
ผลิตสินค้าและบริการเพื่อสร้างคุณค่าและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ขณะท่ีภาครัฐยังมิได้ใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีสารสนเทศมากนักในการสร้างและน าเสนอบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน ซึ่งอาจ
เป็นจุดด้อยของภาครัฐท่ียังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือประชาชน
ได้อย่างท่ัวถึง 

จากเหตุผลและความจ าเป็นด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การ ผู้วิจัยจึงต้องการ
ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี เพื่อศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโดยจ าแนกตามคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล และทราบถึงปัญหาและอุปสรรค ที่ส่งผลต่อระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยผลจากการศึกษาจะเป็น
ประโยชน์เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ 
ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในองค์การให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อองค์การและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการหรือประชาชนได้มากยิ่งขึ้น 

 
ค าถามการวิจัย 

 
1) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

สุราษฎร์ธานีอยู่ในระดับใด 
2) ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ส่งผลต่อระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือไม่  
3) ปัจจัยด้านปัญหาและอุปสรรค ส่งผลต่อระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือไม่ 
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วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 

1) เพื่อศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
การศึกษาครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ในการศึกษาการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีข้ันตอน ดังนี้  
1)  ศึกษาเอกสาร หลักแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางการสร้าง

แบบสอบถาม  
2) สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคลและปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
3) ส่งแบบสอบถามเก็บรวมรวบรวมข้อมูลน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป

ทางสถิติ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ t-test One-way ANOVA และ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา
เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
รายละเอียดดังภาพท่ี 1 
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ทุกกลุ่มงาน รวมท้ังยังเป็นระบบท่ีทุกกลุ่มงานสามารถท างานเช่ือมโยงระหว่างกันได้ รวมถึงมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอีกองค์ประกอบส าคัญที่ช่วยให้การท างาน  
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานยังช่วยในเรื่อง
ความถูกต้อง ความแม่นย า และรวดเร็วทันต่อการน ามาใช้ประโยชน์ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี
การพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายทั้งในภาคเอกชนและรฐับาล 
ในส่วนของภาคเอกชนได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มศักยภาพในการแข่งขันกัน
ผลิตสินค้าและบริการเพื่อสร้างคุณค่าและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ขณะท่ีภาครัฐยังมิได้ใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีสารสนเทศมากนักในการสร้างและน าเสนอบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน ซึ่งอาจ
เป็นจุดด้อยของภาครัฐท่ียังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือประชาชน
ได้อย่างท่ัวถึง 

จากเหตุผลและความจ าเป็นด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การ ผู้วิจัยจึงต้องการ
ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี เพื่อศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโดยจ าแนกตามคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล และทราบถึงปัญหาและอุปสรรค ที่ส่งผลต่อระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยผลจากการศึกษาจะเป็น
ประโยชน์เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ 
ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในองค์การให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อองค์การและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการหรือประชาชนได้มากยิ่งขึ้น 

 
ค าถามการวิจัย 

 
1) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

สุราษฎร์ธานีอยู่ในระดับใด 
2) ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ส่งผลต่อระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือไม่  
3) ปัจจัยด้านปัญหาและอุปสรรค ส่งผลต่อระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือไม่ 
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วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 

1) เพื่อศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
การศึกษาครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ในการศึกษาการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีข้ันตอน ดังนี้  
1)  ศึกษาเอกสาร หลักแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางการสร้าง

แบบสอบถาม  
2) สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคลและปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
3) ส่งแบบสอบถามเก็บรวมรวบรวมข้อมูลน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป

ทางสถิติ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ t-test One-way ANOVA และ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา
เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
รายละเอียดดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
สรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

  
ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง จากผลการศึกษาพบว่า บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  

สุราษฎร์ธานีท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 41 คน เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุ ต้ังแต่ 51 ปี     
ขึ้นไป มากที่สุด ส่วนใหญ่การศึกษาระดับปริญญาโท มีต าแหน่งศึกษานิเทศก์มากที่สุด ส่วนใหญ่
เคยเข้ารับการฝึกอบรมความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดใช้โปรแกรม 
Microsoft Office 

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีท้ังหมด 41 คน มีระดับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
เม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ปัจจัยท่ีมีระดับการใช้มากท่ีสุดคือ ด้านผลจากการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ อยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการใช้
เทคโนโลยีในเรื่องเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานมากท่ีสุด 

ตัวแปรอิสระ 
(Independent Variables) 

ตัวแปรตาม 
(Dependent Variables) 

คุณลักษณะส่วนบุคคล 
1)   เพศ  
2)   อายุ 
3)   ระดับการศึกษา 
4)   ต าแหน่ง 
5)   การฝึกอบรม 
6)   ความสามารถด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  
ปัญหาและอุปสรรค 
1)   ฮาร์ดแวร์  
2)   ซอฟต์แวร์ 
3)   บุคลากร 
4)   เครือข่าย 
5)   ผู้ติดต้ังระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

  
  

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1)   ลักษณะการใช้ 
   2)   วัตถุประสงค์ในการใช้ 
   3)   ผลจากการใช้ 
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ปัญหาและอุปสรรคของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 41 คน มีระดับปัญหาและอุปสรรค
ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านเครือข่าย มีปัญหาและอุปสรรคอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อยพบว่า มีปัญหาในเรื่องขาดบุคลากรในการดูแลระบบเครือข่าย
ในหน่วยงานมากท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากผลการศึกษาพบว่า บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้ให้
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ จ านวน 19 คน พบว่า เรื่องท่ีมีผู้ให้ข้อเสนอแนะมากท่ีสุดสามล าดับแรก คือ 
ข้อเสนอแนะเรื่อง ควรพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต ด้านความเร็วและการกระจายสัญญาณอย่างท่ัวถึง 
รองลงมาคือ ควรมีบุคลากรด้านไอทีในหน่วยงานและควรจัดหาอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีท่ีมีความทันสมัย 

การทดสอบสมมติฐาน จากสมมติฐานท่ี 1 ท่ีว่า การทดสอบปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล
ส่งผลต่อระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
แตกต่างกันหรือไม่ ผลการทดสอบพบว่า บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ีมี
คุณลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 

ในส่วนของการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ท่ีว่า ปัจจัยด้านปัญหาและอุปสรรคส่งผลต่อระดับ   
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ปัจจัยด้าน
ปัญหาและอุปสรรค ในภาพรวม ไม่ส่งผลต่อระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05  

จากผลการศึกษาในเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีระดับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า มีระดับการใช้
ในด้านผลจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากท่ีสุด โดยเฉพาะเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
ท้ังนี้เป็นเพราะการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในส านักงานนั้นจะให้งานมีความสะดวกรวดเร็ว 
ถูกต้อง แม่นย า น ามาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และเผยแพร่ การส่ือสารโทรคมนาคม และ
อุปกรณ์สนับสนุน การปฏิบัติงานสารสนเทศอื่น ๆ ท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้งานร่วมกันให้ได้มาซึ่ง
ประโยชน์สูงมีประสิทธิภาพ ความถูกต้องแม่นย า ทันต่อเหตุการณ์ สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องผลจาก
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2552) ท่ีว่า ใน
กระบวนงานท่ีอาศัยเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์  การติดต่อส่ือสาร การน า
ข้อมูลมาใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในทุก ๆ ด้าน จะส่งผลต่อความได้ เปรียบทางเศรษฐกิจ 
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ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
สรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

  
ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง จากผลการศึกษาพบว่า บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  

สุราษฎร์ธานีท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 41 คน เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุ ต้ังแต่ 51 ปี     
ขึ้นไป มากที่สุด ส่วนใหญ่การศึกษาระดับปริญญาโท มีต าแหน่งศึกษานิเทศก์มากที่สุด ส่วนใหญ่
เคยเข้ารับการฝึกอบรมความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดใช้โปรแกรม 
Microsoft Office 

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีท้ังหมด 41 คน มีระดับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ปัจจัยท่ีมีระดับการใช้มากท่ีสุดคือ ด้านผลจากการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ อยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการใช้
เทคโนโลยีในเรื่องเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานมากท่ีสุด 

ตัวแปรอิสระ 
(Independent Variables) 

ตัวแปรตาม 
(Dependent Variables) 

คุณลักษณะส่วนบุคคล 
1)   เพศ  
2)   อายุ 
3)   ระดับการศึกษา 
4)   ต าแหน่ง 
5)   การฝึกอบรม 
6)   ความสามารถด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  
ปัญหาและอุปสรรค 
1)   ฮาร์ดแวร์  
2)   ซอฟต์แวร์ 
3)   บุคลากร 
4)   เครือข่าย 
5)   ผู้ติดต้ังระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

  
  

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1)   ลักษณะการใช้ 
   2)   วัตถุประสงค์ในการใช้ 
   3)   ผลจากการใช้ 
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ปัญหาและอุปสรรคของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 41 คน มีระดับปัญหาและอุปสรรค
ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านเครือข่าย มีปัญหาและอุปสรรคอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อยพบว่า มีปัญหาในเรื่องขาดบุคลากรในการดูแลระบบเครือข่าย
ในหน่วยงานมากท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากผลการศึกษาพบว่า บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้ให้
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ จ านวน 19 คน พบว่า เรื่องท่ีมีผู้ให้ข้อเสนอแนะมากท่ีสุดสามล าดับแรก คือ 
ข้อเสนอแนะเรื่อง ควรพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต ด้านความเร็วและการกระจายสัญญาณอย่างท่ัวถึง 
รองลงมาคือ ควรมีบุคลากรด้านไอทีในหน่วยงานและควรจัดหาอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีท่ีมีความทันสมัย 

การทดสอบสมมติฐาน จากสมมติฐานท่ี 1 ท่ีว่า การทดสอบปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล
ส่งผลต่อระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
แตกต่างกันหรือไม่ ผลการทดสอบพบว่า บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ีมี
คุณลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 

ในส่วนของการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ท่ีว่า ปัจจัยด้านปัญหาและอุปสรรคส่งผลต่อระดับ   
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ปัจจัยด้าน
ปัญหาและอุปสรรค ในภาพรวม ไม่ส่งผลต่อระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05  

จากผลการศึกษาในเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีระดับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า มีระดับการใช้
ในด้านผลจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากท่ีสุด โดยเฉพาะเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
ท้ังนี้เป็นเพราะการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในส านักงานนั้นจะให้งานมีความสะดวกรวดเร็ว 
ถูกต้อง แม่นย า น ามาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และเผยแพร่ การส่ือสารโทรคมนาคม และ
อุปกรณ์สนับสนุน การปฏิบัติงานสารสนเทศอื่น ๆ ท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้งานร่วมกันให้ได้มาซึ่ง
ประโยชน์สูงมีประสิทธิภาพ ความถูกต้องแม่นย า ทันต่อเหตุการณ์ สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องผลจาก
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2552) ท่ีว่า ใน
กระบวนงานท่ีอาศัยเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์  การติดต่อส่ือสาร การน า
ข้อมูลมาใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในทุก ๆ ด้าน จะส่งผลต่อความได้ เปรียบทางเศรษฐกิจ 
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สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชนพัฒนาการท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศได้
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างมากมายท้ังในภาคเอกชนและรัฐบาล ดังนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมี
บทบาทเกี่ยวข้องกับทุกคน ทุกส านักงาน ทุกองค์กร และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของกัญญรัตน์ 
อ่อนศรี (2553) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
จังหวัดสระบุรี จากการศึกษาพบว่า ผลจากการใช้ส่วนใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการเป็นแหล่งข้อมูลหรือประกอบการปฏิบัติงาน น าข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจ 
และลดความซ้ าซ้อนในการเก็บข้อมูล 

ในส่วนของระดับปัญหาและอุปสรรคของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า 
มีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับมาก คือ ด้านเครือข่าย เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อยพบว่า มีปัญหา
ในเรื่องขาดบุคลากรในการดูแลระบบเครือข่ายในหน่วยงานมากท่ีสุด  ท้ังนี้อาจเป็นเพราะระบบ
เครือข่ายหรือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ และเป็นการใช้เกี่ยวกับระบบ
การท างานท่ีอาจต้องใช้ผู้เช่ียวชาญเฉพาะ เมื่อเกิดปัญหาผู้ใช้ระบบหรือผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจจะไม่ทราบวิธีแก้ไข ท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการท างาน สอดคล้องกับการศึกษาของ
กัญญรัตน์ อ่อนศรี (2553) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี จากการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคส่วนใหญ่ของการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศส่วนใหญ่  อยู่ในระดับปานกลาง ด้านบุคลากร คือ บุคลากรส่วนใหญ่จะไม่
สามารถแก้ปัญหาเบืองต้นได้เม่ือโปรแกรมมีปัญหาขาดความรู้ด้านฮาร์ดแวร์ และสอดคล้องกับผล
การศึกษาของณัฐวดี ศิลปะศักด์ิขจร และธีรศักด์ิ อุ่นอารมย์เลิศ (2558) การศึกษาสภาพการใช้ 
ปัญหาและอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาภายในโรงเรียนสังกัดเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาด้านบุคลากรนั้นอยู่ในระดับ
ปานกลาง พบว่าจ านวนผู้ดูแลรักษาและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศมีไม่เพียงพอ 
รองลงมาคือ บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน้อย  

จากสมมติฐานท่ี 1 ท่ีว่า การทดสอบปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลส่งผลต่อระดับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี แตกต่างกันหรือไม่ 
ผลการทดสอบ พบว่า บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่ีมีคุณลักษณะส่วนบุคคล
แตกต่างกัน มีระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 จะเห็นว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้น บุคลากรจะใช้เพื่อท างานในส่วนต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
ท้ังนี้เป็นเพราะลักษณะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ในส านักงานจะใช้ในเรื่องเดียวกันหรือ
ใกล้เคียงกัน ดังนั้นบุคลากรท่ีแตกต่างกันก็สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไม่แตกต่างกัน สอดคล้อง
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กับผลการศึกษาของวรรณศร จันทโสลิด (2560) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในองค์กร กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า เพศ (เพศทางโลก
และเพศทางธรรม) และระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการใช้ ICT ไม่แตกต่างกัน 
และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของเฉลิมพล แสงแก้ว และภาสพันธ์ โนทา (2561) การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการสถานกีฬาของงานบริการสถานกีฬา กองการกีฬา ส านักงาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัย ขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า ประเด็นเพศ และลักษณะผู้ใช้บริการไม่มี
ความสัมพันธ์กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 

ในส่วนของการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ที่ว่า ปัจจัยด้านปัญหาและอุปสรรคส่งผลต่อระดับ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ปัจจัยด้าน
ปัญหาและอุปสรรค ในภาพรวม ไม่ส่งผลต่อระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 จากผลการศึกษาในเรื่องของปัญหา
และอุปสรรคของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
พบว่ามีปัญหาในระดับปานกลาง คือ มีปัญหาไม่มากนัก อีกทั้งโปรแกรมหลัก ๆ ของการท างาน
ในบุคลากรส่วนใหญ่เป็นโปรแกรม Microsoft Office ท่ัวไป ไม่ใช่โปรแกรมเฉพาะหรือต้องใช้
ผู้เช่ียวชาญ ดังนั้นจึงไม่ส่งผลต่อระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานีมากนัก สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วิชัย พรหมบุตร (2555) ได้ศึกษาสภาพ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครู
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
ผลการศึกษาเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี” ได้ข้อสรุปเป็นข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ ดังนี้ 
1) กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับมาก คือ ด้าน

เครือข่าย ควรพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต ด้านความเร็วและการกระจายสัญญาณอย่างท่ัวถึง เพื่อสามารถ
ใช้ในการค้นหาข้อมูล การส่ง/รับข้อมูล การประสานงานและอื่น ๆ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพต่อไป 
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สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชนพัฒนาการท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศได้
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างมากมายท้ังในภาคเอกชนและรัฐบาล ดังนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมี
บทบาทเกี่ยวข้องกับทุกคน ทุกส านักงาน ทุกองค์กร และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของกัญญรัตน์ 
อ่อนศรี (2553) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
จังหวัดสระบุรี จากการศึกษาพบว่า ผลจากการใช้ส่วนใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการเป็นแหล่งข้อมูลหรือประกอบการปฏิบัติงาน น าข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจ 
และลดความซ้ าซ้อนในการเก็บข้อมูล 

ในส่วนของระดับปัญหาและอุปสรรคของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า 
มีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับมาก คือ ด้านเครือข่าย เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อยพบว่า มีปัญหา
ในเรื่องขาดบุคลากรในการดูแลระบบเครือข่ายในหน่วยงานมากท่ีสุด  ท้ังนี้อาจเป็นเพราะระบบ
เครือข่ายหรือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ และเป็นการใช้เกี่ยวกับระบบ
การท างานท่ีอาจต้องใช้ผู้เช่ียวชาญเฉพาะ เมื่อเกิดปัญหาผู้ใช้ระบบหรือผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจจะไม่ทราบวิธีแก้ไข ท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการท างาน สอดคล้องกับการศึกษาของ
กัญญรัตน์ อ่อนศรี (2553) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี จากการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคส่วนใหญ่ของการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศส่วนใหญ่  อยู่ในระดับปานกลาง ด้านบุคลากร คือ บุคลากรส่วนใหญ่จะไม่
สามารถแก้ปัญหาเบืองต้นได้เม่ือโปรแกรมมีปัญหาขาดความรู้ด้านฮาร์ดแวร์ และสอดคล้องกับผล
การศึกษาของณัฐวดี ศิลปะศักด์ิขจร และธีรศักด์ิ อุ่นอารมย์เลิศ (2558) การศึกษาสภาพการใช้ 
ปัญหาและอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาภายในโรงเรียนสังกัดเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาด้านบุคลากรนั้นอยู่ในระดับ
ปานกลาง พบว่าจ านวนผู้ดูแลรักษาและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศมีไม่เพียงพอ 
รองลงมาคือ บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน้อย  

จากสมมติฐานท่ี 1 ท่ีว่า การทดสอบปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลส่งผลต่อระดับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี แตกต่างกันหรือไม่ 
ผลการทดสอบ พบว่า บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่ีมีคุณลักษณะส่วนบุคคล
แตกต่างกัน มีระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 จะเห็นว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้น บุคลากรจะใช้เพื่อท างานในส่วนต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
ท้ังนี้เป็นเพราะลักษณะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ในส านักงานจะใช้ในเรื่องเดียวกันหรือ
ใกล้เคียงกัน ดังนั้นบุคลากรท่ีแตกต่างกันก็สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไม่แตกต่างกัน สอดคล้อง
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กับผลการศึกษาของวรรณศร จันทโสลิด (2560) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในองค์กร กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า เพศ (เพศทางโลก
และเพศทางธรรม) และระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการใช้ ICT ไม่แตกต่างกัน 
และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของเฉลิมพล แสงแก้ว และภาสพันธ์ โนทา (2561) การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการสถานกีฬาของงานบริการสถานกีฬา กองการกีฬา ส านักงาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัย ขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า ประเด็นเพศ และลักษณะผู้ใช้บริการไม่มี
ความสัมพันธ์กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 

ในส่วนของการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ที่ว่า ปัจจัยด้านปัญหาและอุปสรรคส่งผลต่อระดับ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ปัจจัยด้าน
ปัญหาและอุปสรรค ในภาพรวม ไม่ส่งผลต่อระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 จากผลการศึกษาในเรื่องของปัญหา
และอุปสรรคของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
พบว่ามีปัญหาในระดับปานกลาง คือ มีปัญหาไม่มากนัก อีกทั้งโปรแกรมหลัก ๆ ของการท างาน
ในบุคลากรส่วนใหญ่เป็นโปรแกรม Microsoft Office ท่ัวไป ไม่ใช่โปรแกรมเฉพาะหรือต้องใช้
ผู้เช่ียวชาญ ดังนั้นจึงไม่ส่งผลต่อระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานีมากนัก สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วิชัย พรหมบุตร (2555) ได้ศึกษาสภาพ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครู
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
ผลการศึกษาเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี” ได้ข้อสรุปเป็นข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ ดังนี้ 
1) กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับมาก คือ ด้าน

เครือข่าย ควรพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต ด้านความเร็วและการกระจายสัญญาณอย่างท่ัวถึง เพื่อสามารถ
ใช้ในการค้นหาข้อมูล การส่ง/รับข้อมูล การประสานงานและอื่น ๆ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพต่อไป 
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2) กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคด้านฮาร์ดแวร์จากการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในเรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีมีอยู่ล้าสมัย  ดังนั้นควรมีการน าเสนอผู้บริหาร    
เพื่อพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีความทันสมัย สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3) กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในเรื่องปัญหาด้านซอฟท์แวร์ในเรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์       
ติดไวรัส/มัลแวร์/โทรจัน  ดังนั้นจึงควรมีการติดตั้งระบบจัดการไวรัส /มัลแวร์/โทรจัน และมี
การตรวจสอบการใช้งานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อป้องการการท าลายข้อมูลจากไวรัสดังกล่าว 

4) กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในเรื่องปัญหาด้านบุคลากรในเร่ืองบุคลากรท่ีสามารถให้
ค าปรึกษาด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีไม่เพียงพอ ดังนั้นควรมีการอบรมให้ความรู้บุคลากร
ในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสม หรืออาจมีการจัดเตรียมบริษัทหรือผู้เช่ียวชาญท่ีสามารถ
ให้ความช่วยเหลือในเรื่องค าปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทันท่วงที เพื่อให้การท างาน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

5) กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในเรื่องปัญหาด้านผู้ติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในเรื่องความล่าช้าในการรอรับบริการซ่อม ดังนั้นควรมีการวางแผนจัดเตรียมบุคลากรหรือบริษัท
ท่ีรับบริการซ่อมให้พร้อมส าหรับส านักงาน หากมีปัญหาในเรื่องการซ่อมแซมก็สามารถเรียกใช้บริการ
ได้อย่างรวดเร็ว แก้ปัญหาได้เร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้น 

จากการศึกษาเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี” มีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป โดยงานวิจัยนี้เป็นการสอบถาม
เกี่ยวกับระดับการใช้และปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเท่านั้น ซึ่งข้อมูลท่ีได้อาจไม่เพียงพอในการน ามา
พัฒนาปรับปรุงการท างานท่ีรอบด้าน จึงควรมีการศึกษาเปรียบเทียบในเรื่องความพร้อมของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมและสามารถตอบสนอง
ต่อยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และมีการเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่น เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาปรับใช้
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการท างานต่อไป 
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2) กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคด้านฮาร์ดแวร์จากการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในเรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีมีอยู่ล้าสมัย  ดังนั้นควรมีการน าเสนอผู้บริหาร    
เพื่อพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีความทันสมัย สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3) กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในเรื่องปัญหาด้านซอฟท์แวร์ในเรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์       
ติดไวรัส/มัลแวร์/โทรจัน  ดังนั้นจึงควรมีการติดตั้งระบบจัดการไวรัส /มัลแวร์/โทรจัน และมี
การตรวจสอบการใช้งานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อป้องการการท าลายข้อมูลจากไวรัสดังกล่าว 

4) กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในเรื่องปัญหาด้านบุคลากรในเร่ืองบุคลากรท่ีสามารถให้
ค าปรึกษาด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีไม่เพียงพอ ดังนั้นควรมีการอบรมให้ความรู้บุคลากร
ในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสม หรืออาจมีการจัดเตรียมบริษัทหรือผู้เช่ียวชาญท่ีสามารถ
ให้ความช่วยเหลือในเรื่องค าปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทันท่วงที เพื่อให้การท างาน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

5) กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในเรื่องปัญหาด้านผู้ติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในเรื่องความล่าช้าในการรอรับบริการซ่อม ดังนั้นควรมีการวางแผนจัดเตรียมบุคลากรหรือบริษัท
ท่ีรับบริการซ่อมให้พร้อมส าหรับส านักงาน หากมีปัญหาในเรื่องการซ่อมแซมก็สามารถเรียกใช้บริการ
ได้อย่างรวดเร็ว แก้ปัญหาได้เร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้น 

จากการศึกษาเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี” มีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป โดยงานวิจัยนี้เป็นการสอบถาม
เกี่ยวกับระดับการใช้และปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเท่านั้น ซึ่งข้อมูลท่ีได้อาจไม่เพียงพอในการน ามา
พัฒนาปรับปรุงการท างานท่ีรอบด้าน จึงควรมีการศึกษาเปรียบเทียบในเรื่องความพร้อมของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมและสามารถตอบสนอง
ต่อยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และมีการเปรียบเทียบกับหน่วยงานอ่ืน เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาปรับใช้
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการท างานต่อไป 
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ประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมูบ่้านผู้ทรงคุณวุฒิ 

อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
 

เอกวิทย์ นนทฤทธิ์ * 
 

บทคัดย่อ 
 

คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการหมู่บ้าน มีหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยเหลือ
แนะน า ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ใหญ่บ้าน เกี่ยวกับกิจการอันเป็นอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายหรือระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ หรือท่ีนายอ าเภอมอบหมาย หรือตามท่ีผู้ใหญ่บ้านร้องขอ และให้
คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นองค์กรหลักท่ีรับผิดชอบในการบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาหมูบ้าน และ
บริหารจัดการกิจกรรมท่ีด าเนินงานภายในหมูบ้านร่วมกับองคกรอื่นทุกภาคส่วน ซึ่งคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ประกอบด้วย กรรมการหมู่บ้านจ านวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มกรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่ง
ประกอบด้วย ประเภทเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร  และกลุ่ม
กรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีผ่านมาพบว่า กรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทน
กลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ มีส่วนร่วมในการท่ีค่อนข้างน้อย สาเหตุท่ีส าคัญ 
คือ “กรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้าน
ผู้ทรงคุณวุฒิ ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาท อ านาจ และหน้าท่ี” ส่งผลให้การบริหารจัดการ
ภายในหมู่บ้านและการรักษาผลประโยชน์ของหมู่บ้านไม่เป็นไปในทิศทางท่ีควรจะเป็น ดังนั้น ผู้ศึกษา
จึงมีความสนใจท่ีจะแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

ในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น ผู้ศึกษาได้น าหลักการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) 
มาเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหากรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือ
องค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาท อ านาจ และหน้าท่ี 
โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ของสมาชิกในกลุ่มปฏิบัติ โดยจัดกิจกรรมการประชุมเพื่อแลกเปล่ียน
ความรู้ ประสบการณ์ มุมมองท่ีแตกต่าง สะท้อนแนวทางการแก้ไขปัญหา และน าแนวทางท่ีได้ไป
ทดลองปฏิบัติจริง มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสาเหตุท่ีท าให้กรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือ
ผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทอ านาจ 

                                                             
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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และหน้าท่ี และหาแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของกรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่ง
ประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในบทบาท อ านาจ และหน้าที่ ซี่งผลการด าเนินการการประยุกต์การเรียนรู้จาก
การปฏิบัติ สามารถสรุปสาเหตุท่ีได้ ดังนี้ 1) สาเหตุจากลักษณะเนื้อหาสาระท่ีเกี่ยวข้องกับบทบาท 
อ านาจ และหน้าท่ี 2) สาเหตุจากการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ และ 3) สาเหตุจากกรรมการ
หมู่บ้านโดยต าแหน่ง ประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิเอง 
ซึ่งสาเหตุท่ี 1 และสาเหตุท่ี 2 เป็นสาเหตุท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่สามารถแก้ไขเปล่ียนแปลงได้ 
ดังนั้น แนวทางในการแก้ไขสาเหตุท่ี 1 และสาเหตุท่ี 2 จึงเป็นการให้กรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่ง
ประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามให้สอดคล้องกับความต้องการในการรับการความรู้ ดังนี้ 1) เลือกรับ
การถ่ายทอดความรู้โดยมีวิทยากรและมีคู่มือการปฏิบัติงานเป็นอันดับแรก และเลือกให้มีคู่มือ
ปฏิบัติงานเป็นอันดับท้าย 2) เลือกระยะเวลาการให้ความรู้ 1 - 2 ช่ัวโมงต่อครั้ง เป็นล าดับแรก และ
เลือกระยะเวลาการให้ความรู้มากกว่า 5 ช่ัวโมงต่อครั้ง เป็นล าดับสุดท้าย  3) เลือกความถี่การให้
ความรู้ 60 วันต่อครั้ง เป็นล าดับแรก และเลือกความถี่การให้ความรู้ 15 วันต่อครั้ง เป็นล าดับสุดท้าย 
3) เลือกศาลาประจ าหมู่บ้าน เป็นสถานท่ีถ่ายทอดความรู้ เป็นล าดับแรก และเลือกโรงแรมในพื้นท่ี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นล าดับสุดท้าย 4) เลือกจ านวนคน 11 - 20 คน ต่อการถ่ายทอดความรู้ต่อครั้ง 
เป็นล าดับแรก และเลือกจ านวนคน 21 - 30 คน ต่อการถ่ายทอดความรู้ต่อครั้ง เป็นล าดับสุดท้าย 
ส าหรับสาเหตุท่ี 3 จากกรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และ
กรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ แนวทางในการแก้ไขปัญหา คือ 1) ให้มีการประชุมพบปะทุก 15 วัน  
2) แจกหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อผู้เกี่ยวข้องท่ีสามารถให้ค าปรึกษาการปฏิบัติงาน และ 3) การแจก
คู่มือการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษาครั้งนี้ 1) ควรน าแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานไปทดลองใช้ในระยะเวลาท่ีสามารถด าเนินการได้ครบทุกแนวทาง เพื่อให้แน่ใจว่าใช้
ได้ผลจริง 2) ควรมีการประชุมสมาชิกกลุ่มอย่างสม่ าเสมอ 3 เดือน/ครั้ง  เพื่อติดตามความคืบหน้า 
ปัญหา อุปสรรค และปรับแนวทางเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาในช่วงขณะนั้น 
 
ค าส าคัญ: ส่วนร่วม กรรมการหมู่บ้าน  

 

 

แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของกรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่ง
ประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมูบ่้านผู้ทรงคุณวุฒิ 

อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
 

เอกวิทย์ นนทฤทธิ์ * 
 

บทคัดย่อ 
 

คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการหมู่บ้าน มีหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยเหลือ
แนะน า ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ใหญ่บ้าน เกี่ยวกับกิจการอันเป็นอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายหรือระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ หรือท่ีนายอ าเภอมอบหมาย หรือตามท่ีผู้ใหญ่บ้านร้องขอ และให้
คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นองค์กรหลักท่ีรับผิดชอบในการบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาหมูบ้าน และ
บริหารจัดการกิจกรรมท่ีด าเนินงานภายในหมูบ้านร่วมกับองคกรอื่นทุกภาคส่วน ซึ่งคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ประกอบด้วย กรรมการหมู่บ้านจ านวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มกรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่ง
ประกอบด้วย ประเภทเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร  และกลุ่ม
กรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีผ่านมาพบว่า กรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทน
กลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ มีส่วนร่วมในการท่ีค่อนข้างน้อย สาเหตุท่ีส าคัญ 
คือ “กรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้าน
ผู้ทรงคุณวุฒิ ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาท อ านาจ และหน้าท่ี” ส่งผลให้การบริหารจัดการ
ภายในหมู่บ้านและการรักษาผลประโยชน์ของหมู่บ้านไม่เป็นไปในทิศทางท่ีควรจะเป็น ดังนั้น ผู้ศึกษา
จึงมีความสนใจท่ีจะแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

ในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น ผู้ศึกษาได้น าหลักการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) 
มาเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหากรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือ
องค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาท อ านาจ และหน้าท่ี 
โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ของสมาชิกในกลุ่มปฏิบัติ โดยจัดกิจกรรมการประชุมเพื่อแลกเปล่ียน
ความรู้ ประสบการณ์ มุมมองท่ีแตกต่าง สะท้อนแนวทางการแก้ไขปัญหา และน าแนวทางท่ีได้ไป
ทดลองปฏิบัติจริง มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสาเหตุท่ีท าให้กรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือ
ผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทอ านาจ 

                                                             
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของกรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่ง
ประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมูบ่้านผู้ทรงคุณวุฒิ 

อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
 

เอกวิทย์ นนทฤทธิ์ * 
 

บทคัดย่อ 
 

คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการหมู่บ้าน มีหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยเหลือ
แนะน า ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ใหญ่บ้าน เกี่ยวกับกิจการอันเป็นอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายหรือระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ หรือท่ีนายอ าเภอมอบหมาย หรือตามท่ีผู้ใหญ่บ้านร้องขอ และให้
คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นองค์กรหลักท่ีรับผิดชอบในการบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาหมูบ้าน และ
บริหารจัดการกิจกรรมท่ีด าเนินงานภายในหมูบ้านร่วมกับองคกรอื่นทุกภาคส่วน ซึ่งคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ประกอบด้วย กรรมการหมู่บ้านจ านวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มกรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่ง
ประกอบด้วย ประเภทเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร  และกลุ่ม
กรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีผ่านมาพบว่า กรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทน
กลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ มีส่วนร่วมในการท่ีค่อนข้างน้อย สาเหตุท่ีส าคัญ 
คือ “กรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้าน
ผู้ทรงคุณวุฒิ ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาท อ านาจ และหน้าท่ี” ส่งผลให้การบริหารจัดการ
ภายในหมู่บ้านและการรักษาผลประโยชน์ของหมู่บ้านไม่เป็นไปในทิศทางท่ีควรจะเป็น ดังนั้น ผู้ศึกษา
จึงมีความสนใจท่ีจะแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

ในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น ผู้ศึกษาได้น าหลักการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) 
มาเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหากรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือ
องค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาท อ านาจ และหน้าท่ี 
โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ของสมาชิกในกลุ่มปฏิบัติ โดยจัดกิจกรรมการประชุมเพื่อแลกเปล่ียน
ความรู้ ประสบการณ์ มุมมองท่ีแตกต่าง สะท้อนแนวทางการแก้ไขปัญหา และน าแนวทางท่ีได้ไป
ทดลองปฏิบัติจริง มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสาเหตุท่ีท าให้กรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือ
ผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทอ านาจ 

                                                             
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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และหน้าท่ี และหาแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของกรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่ง
ประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในบทบาท อ านาจ และหน้าที่ ซี่งผลการด าเนินการการประยุกต์การเรียนรู้จาก
การปฏิบัติ สามารถสรุปสาเหตุท่ีได้ ดังนี้ 1) สาเหตุจากลักษณะเนื้อหาสาระท่ีเกี่ยวข้องกับบทบาท 
อ านาจ และหน้าท่ี 2) สาเหตุจากการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ และ 3) สาเหตุจากกรรมการ
หมู่บ้านโดยต าแหน่ง ประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิเอง 
ซึ่งสาเหตุท่ี 1 และสาเหตุท่ี 2 เป็นสาเหตุท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่สามารถแก้ไขเปล่ียนแปลงได้ 
ดังนั้น แนวทางในการแก้ไขสาเหตุท่ี 1 และสาเหตุท่ี 2 จึงเป็นการให้กรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่ง
ประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามให้สอดคล้องกับความต้องการในการรับการความรู้ ดังนี้ 1) เลือกรับ
การถ่ายทอดความรู้โดยมีวิทยากรและมีคู่มือการปฏิบัติงานเป็นอันดับแรก และเลือกให้มีคู่มือ
ปฏิบัติงานเป็นอันดับท้าย 2) เลือกระยะเวลาการให้ความรู้ 1 - 2 ช่ัวโมงต่อครั้ง เป็นล าดับแรก และ
เลือกระยะเวลาการให้ความรู้มากกว่า 5 ช่ัวโมงต่อครั้ง เป็นล าดับสุดท้าย  3) เลือกความถี่การให้
ความรู้ 60 วันต่อครั้ง เป็นล าดับแรก และเลือกความถี่การให้ความรู้ 15 วันต่อครั้ง เป็นล าดับสุดท้าย 
3) เลือกศาลาประจ าหมู่บ้าน เป็นสถานท่ีถ่ายทอดความรู้ เป็นล าดับแรก และเลือกโรงแรมในพื้นท่ี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นล าดับสุดท้าย 4) เลือกจ านวนคน 11 - 20 คน ต่อการถ่ายทอดความรู้ต่อครั้ง 
เป็นล าดับแรก และเลือกจ านวนคน 21 - 30 คน ต่อการถ่ายทอดความรู้ต่อครั้ง เป็นล าดับสุดท้าย 
ส าหรับสาเหตุท่ี 3 จากกรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และ
กรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ แนวทางในการแก้ไขปัญหา คือ 1) ให้มีการประชุมพบปะทุก 15 วัน  
2) แจกหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อผู้เกี่ยวข้องท่ีสามารถให้ค าปรึกษาการปฏิบัติงาน และ 3) การแจก
คู่มือการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษาครั้งนี้ 1) ควรน าแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานไปทดลองใช้ในระยะเวลาท่ีสามารถด าเนินการได้ครบทุกแนวทาง เพื่อให้แน่ใจว่าใช้
ได้ผลจริง 2) ควรมีการประชุมสมาชิกกลุ่มอย่างสม่ าเสมอ 3 เดือน/ครั้ง  เพื่อติดตามความคืบหน้า 
ปัญหา อุปสรรค และปรับแนวทางเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาในช่วงขณะนั้น 
 
ค าส าคัญ: ส่วนร่วม กรรมการหมู่บ้าน  

 

 

แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของกรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่ง
ประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมูบ่้านผู้ทรงคุณวุฒิ 

อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
 

เอกวิทย์ นนทฤทธิ์ * 
 

บทคัดย่อ 
 

คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการหมู่บ้าน มีหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยเหลือ
แนะน า ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ใหญ่บ้าน เกี่ยวกับกิจการอันเป็นอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายหรือระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ หรือท่ีนายอ าเภอมอบหมาย หรือตามท่ีผู้ใหญ่บ้านร้องขอ และให้
คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นองค์กรหลักท่ีรับผิดชอบในการบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาหมูบ้าน และ
บริหารจัดการกิจกรรมท่ีด าเนินงานภายในหมูบ้านร่วมกับองคกรอื่นทุกภาคส่วน ซึ่งคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ประกอบด้วย กรรมการหมู่บ้านจ านวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มกรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่ง
ประกอบด้วย ประเภทเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร  และกลุ่ม
กรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีผ่านมาพบว่า กรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทน
กลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ มีส่วนร่วมในการท่ีค่อนข้างน้อย สาเหตุท่ีส าคัญ 
คือ “กรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้าน
ผู้ทรงคุณวุฒิ ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาท อ านาจ และหน้าท่ี” ส่งผลให้การบริหารจัดการ
ภายในหมู่บ้านและการรักษาผลประโยชน์ของหมู่บ้านไม่เป็นไปในทิศทางท่ีควรจะเป็น ดังนั้น ผู้ศึกษา
จึงมีความสนใจท่ีจะแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

ในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น ผู้ศึกษาได้น าหลักการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) 
มาเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหากรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือ
องค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาท อ านาจ และหน้าท่ี 
โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ของสมาชิกในกลุ่มปฏิบัติ โดยจัดกิจกรรมการประชุมเพื่อแลกเปล่ียน
ความรู้ ประสบการณ์ มุมมองท่ีแตกต่าง สะท้อนแนวทางการแก้ไขปัญหา และน าแนวทางท่ีได้ไป
ทดลองปฏิบัติจริง มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสาเหตุท่ีท าให้กรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือ
ผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทอ านาจ 

                                                             
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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บทน า 
 

กฎหมายได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการหมู่บ้านคณะหนึ่ง แบ่งคณะกรรมการหมู่บ้านออกเป็น 
2 กลุ่ม คือ กลุ่มคณะกรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ประกอบด้วย ก านันหรือ
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน แพทย์ประจ าต าบล นายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาเทศเทศบาลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีมีภูมิล าเนาใน
หมู่บ้าน ประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร ประกอบด้วย  ผู้แทนกลุ่มอาชีพหรือผู้แทนกลุ่ม
องค์กรในหมู่บ้าน เช่น ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชนประจ า
หมูบ่้าน (อช.) ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 
ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจ าหมู่บ้าน (อพม .) ผู้น าอาสาสมัคร
เกษตรประจ าหมู่บ้าน (อกม.) ประธานกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้น าชลประทานประจ าหมู่บ้าน เป็นต้น  

คณะกรรมการหมู่บ้านมีหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยเหลือแนะน าให้ค าปรึกษาแก่ผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับ
กิจการอันเป็นอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ หรือท่ีนายอ าเภอ
มอบหมาย หรือตามที่ผู้ใหญ่บ้านร้องขอ และให้คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบ
ในการบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาหมูบ้าน และบริหารจัดการกิจกรรมท่ีด าเนินงานภายในหมูบ้าน
ร่วมกับองคกรอื่นทุกภาคส่วน  

อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอ าเภอท่ีแบ่งหน่วยการปกครองออกเป็น 8 ต าบล 
85 หมู่บ้าน มีคณะกรรมการหมู่บ้านรวมทั้งส้ิน จ านวน 928 คน แบ่งองค์ประกอบออกได้ ดังนี้ 

1)  กลุ่มกรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่ง จ านวน 790 คน คิดเป็นร้อยละ 75 แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท ดังนี้ 

 (1)  ประเภทเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน แพทย์
ประจ าต าบล ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) จ านวน 529 คน คิดเป็นร้อยละ 57 

 (2)  ประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร (อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชนประจ าหมู่บ้าน (อช.) อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจ าหมู่บ้าน (อพม.) 
อาสาสมัครเกษตรประจ าหมู่บ้าน (อกม.)) จ านวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 28  

2) กลุ่มกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 15  
พิจารณาจากจ านวนครั้งของการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งแบ่งตามประเภท

ภารกิจ และจ านวนของคณะกรรมการหมู่บ้านที่เข้าร่วมปฏิบัติงาน พบว่า  คณะกรรมการหมู่บ้าน
โดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และคณะกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิขาด
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานประเภทตามกฎหมายมากกว่าด้านอื่น ๆ จึงอาจพิจารณาได้ว่าเกิดจาก
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ขาดการส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีตามกฎหมาย ท าให้เกิดความไม่มั่นใจในการปฏิบัติงาน
เพราะกลัวว่าจะเกิดความเส่ียงจากการปฏิบัติงานท่ีอาจท าให้ตนกลายเป็นผู้กระท าความผิดเสียเอง 
ท้ังนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการท่ีอ าเภอคีรีรัฐนิคมได้มีถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แต่เฉพาะกรรมการหมู่บ้าน
โดยต าแหน่งประเภทเจ้าหน้าท่ีของรัฐ อีกท้ังการปฏิบัติงานประเภทตามลักษณะพื้นท่ีซึ่งจะเกี่ยวข้อง
กับงานท่ัวไป ๆ เกิดขึ้นจากการขาดการให้ความส าคัญจากส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมกระท่ัง
การขาดการเชิญชวน ชักน า จากการมีหนังสือเรียนเชิญร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และการไม่ได้รับการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ท่ีได้จากการปฏิบัติงานไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบทรัพย์สินหรือรูปแบบอื่นใดก็ตามท่ีน ามาซึ่ง
ความภาคภูมิใจและแสดงเห็นถึงความส าคัญของการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งปัจจัย
ดังกล่าวเหล่านั้นล้วนเป็นส่ิงส าคัญท่ีมีผลจูงใจให้มีส่วนร่วมท่ีมากขึ้น นอกจากนี้  สมภพ เผือกผ่อง 
(2562) ได้ให้ความเห็นไว้ว่าการส่งเสริมองค์ความรู้จากส่วนราชการในพื้นท่ีก็เป็นเงื่อนไขส าคัญท่ีส่งผล
ต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน 

ประธานกรรมการหมู่บ้านมีความพยายามในการแก้ไขปัญหา แต่ไม่สามารถสร้างการมีส่วน
ร่วมที่เพิ่มข้ึนได้ จากการใช้ขั้นตอน ดังนี้ 

1) เชิญชวนโดยใช้ส่ือสังคมออนไลน์เพื่อแก้ไขปัญหาการรับทราบข้อมูลข่าวสาร  
2) จูงใจโดยสวัสดิการของหมู่บ้าน เช่น การให้สิทธิคณะกรรมการหมู่บ้านใช้น้ าประปา

หมู่บ้านเพื่อการอุปโภคบริโภคฟรี การได้รับสิทธิในการรับการสมทบทุนเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ
ฟรี หรือการกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้านโดยปลอดดอกเบ้ีย 

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้คณะกรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภท
ผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และคณะกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิมีส่วนร่วมในทุก ๆ ขั้นตอน
ตามแนวคิดของโคเฮนและนอร์แมน อัฟฮอฟฟ์ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะน ากระบวนการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติ (Action Learning) มาเป็นเครื่องมือเพื่อหาแนวทางท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกรรมการ
หมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิของ
อ าเภอคีรีรัฐนิคม 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1)  เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีท าให้แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของ
กรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้าน
ผู้ทรงคุณวุฒิอ าเภอคีรีรัฐนิคมแบบเดิม ไม่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานท่ีเพิ่มขึ้นได้ 



711710 
 

 

บทน า 
 

กฎหมายได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการหมู่บ้านคณะหนึ่ง แบ่งคณะกรรมการหมู่บ้านออกเป็น 
2 กลุ่ม คือ กลุ่มคณะกรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ประกอบด้วย ก านันหรือ
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน แพทย์ประจ าต าบล นายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาเทศเทศบาลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีมีภูมิล าเนาใน
หมู่บ้าน ประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร ประกอบด้วย  ผู้แทนกลุ่มอาชีพหรือผู้แทนกลุ่ม
องค์กรในหมู่บ้าน เช่น ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชนประจ า
หมูบ่้าน (อช.) ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 
ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจ าหมู่บ้าน (อพม .) ผู้น าอาสาสมัคร
เกษตรประจ าหมู่บ้าน (อกม.) ประธานกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้น าชลประทานประจ าหมู่บ้าน เป็นต้น  

คณะกรรมการหมู่บ้านมีหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยเหลือแนะน าให้ค าปรึกษาแก่ผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับ
กิจการอันเป็นอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ หรือท่ีนายอ าเภอ
มอบหมาย หรือตามที่ผู้ใหญ่บ้านร้องขอ และให้คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบ
ในการบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาหมูบ้าน และบริหารจัดการกิจกรรมท่ีด าเนินงานภายในหมูบ้าน
ร่วมกับองคกรอื่นทุกภาคส่วน  

อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอ าเภอท่ีแบ่งหน่วยการปกครองออกเป็น 8 ต าบล 
85 หมู่บ้าน มีคณะกรรมการหมู่บ้านรวมทั้งส้ิน จ านวน 928 คน แบ่งองค์ประกอบออกได้ ดังนี้ 

1)  กลุ่มกรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่ง จ านวน 790 คน คิดเป็นร้อยละ 75 แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท ดังนี้ 

 (1)  ประเภทเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน แพทย์
ประจ าต าบล ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) จ านวน 529 คน คิดเป็นร้อยละ 57 

 (2)  ประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร (อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชนประจ าหมู่บ้าน (อช.) อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจ าหมู่บ้าน (อพม.) 
อาสาสมัครเกษตรประจ าหมู่บ้าน (อกม.)) จ านวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 28  

2) กลุ่มกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 15  
พิจารณาจากจ านวนครั้งของการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งแบ่งตามประเภท

ภารกิจ และจ านวนของคณะกรรมการหมู่บ้านที่เข้าร่วมปฏิบัติงาน พบว่า  คณะกรรมการหมู่บ้าน
โดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และคณะกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิขาด
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานประเภทตามกฎหมายมากกว่าด้านอื่น ๆ จึงอาจพิจารณาได้ว่าเกิดจาก
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ขาดการส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีตามกฎหมาย ท าให้เกิดความไม่มั่นใจในการปฏิบัติงาน
เพราะกลัวว่าจะเกิดความเส่ียงจากการปฏิบัติงานท่ีอาจท าให้ตนกลายเป็นผู้กระท าความผิดเสียเอง 
ท้ังนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการท่ีอ าเภอคีรีรัฐนิคมได้มีถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แต่เฉพาะกรรมการหมู่บ้าน
โดยต าแหน่งประเภทเจ้าหน้าท่ีของรัฐ อีกท้ังการปฏิบัติงานประเภทตามลักษณะพื้นท่ีซึ่งจะเกี่ยวข้อง
กับงานท่ัวไป ๆ เกิดขึ้นจากการขาดการให้ความส าคัญจากส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมกระท่ัง
การขาดการเชิญชวน ชักน า จากการมีหนังสือเรียนเชิญร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และการไม่ได้รับการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ท่ีได้จากการปฏิบัติงานไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบทรัพย์สินหรือรูปแบบอื่นใดก็ตามท่ีน ามาซึ่ง
ความภาคภูมิใจและแสดงเห็นถึงความส าคัญของการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งปัจจัย
ดังกล่าวเหล่านั้นล้วนเป็นส่ิงส าคัญท่ีมีผลจูงใจให้มีส่วนร่วมท่ีมากขึ้น นอกจากนี้  สมภพ เผือกผ่อง 
(2562) ได้ให้ความเห็นไว้ว่าการส่งเสริมองค์ความรู้จากส่วนราชการในพื้นท่ีก็เป็นเงื่อนไขส าคัญท่ีส่งผล
ต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน 

ประธานกรรมการหมู่บ้านมีความพยายามในการแก้ไขปัญหา แต่ไม่สามารถสร้างการมีส่วน
ร่วมที่เพิ่มข้ึนได้ จากการใช้ขั้นตอน ดังนี้ 

1) เชิญชวนโดยใช้ส่ือสังคมออนไลน์เพื่อแก้ไขปัญหาการรับทราบข้อมูลข่าวสาร  
2) จูงใจโดยสวัสดิการของหมู่บ้าน เช่น การให้สิทธิคณะกรรมการหมู่บ้านใช้น้ าประปา

หมู่บ้านเพื่อการอุปโภคบริโภคฟรี การได้รับสิทธิในการรับการสมทบทุนเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ
ฟรี หรือการกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้านโดยปลอดดอกเบ้ีย 

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้คณะกรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภท
ผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และคณะกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิมีส่วนร่วมในทุก ๆ ขั้นตอน
ตามแนวคิดของโคเฮนและนอร์แมน อัฟฮอฟฟ์ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะน ากระบวนการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติ (Action Learning) มาเป็นเครื่องมือเพื่อหาแนวทางท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกรรมการ
หมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิของ
อ าเภอคีรีรัฐนิคม 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1)  เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีท าให้แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของ
กรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้าน
ผู้ทรงคุณวุฒิอ าเภอคีรีรัฐนิคมแบบเดิม ไม่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานท่ีเพิ่มขึ้นได้ 
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2)  เพื่อหาแนวทางเพิ่มการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของกรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่ง
ประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิของอ าเภอคีรีรัฐนิคม 
 

วิธีการศึกษา 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้การศึกษาเชิงคุณภาพโดยวิธีการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action 
Learning) และการใช้แนวคิดทฤษฎีตลอดจนผลการศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของกรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือ
องค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ทฤษฎีแผนผังก้างปลา หมายถึง แผนผังสาเหตุและผลที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัญหา (Problem) กับสาเหตุทั้งหมดที่เป็นไปได้ที่อาจก่อให้เกิดปัญหานั้น  (Possible Cause) 
(ลลัลดา ชมโฉม, 2559) 

แนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ หมายถึง การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงทั้งที่เกิดจาก
การท างานด้วยตนเองหรือการแลกเปล่ียนประสบการณ์กับผู้อื่น มีการน าปัญหาในการท างานมาเป็น
โจทย์ในการเรียนรู้อีกท้ังต้องมีการคิดหาวิธีในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
ท้ังตัวผู้ศึกษาและองค์การ  
 

ผลการศึกษา 
 

จากการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) เพื่อหาแนวทาง
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของกรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทน
กลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

สรุปปัญหาและสาเหตุของการไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของกรรมการหมู่บ้านโดย
ต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้แนวคิด
แผนผังก้างปลา (Cause Effect or Fishbone Diagram) มาเป็นเทคนิคในการระดมสมอง โดยมุ่งเน้น
วิเคราะห์สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยแผนผังก้างปลาแสดงสมมติฐานของ
ความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบระหว่างสาเหตุต่าง ๆ ดังภาพ ต่อไปนี้ 
 

 

713 
 

 

 
 
ภาพที่ 1 แผนผังวิเคราะห์สาเหตุของการไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของกรรมการหมู่บ้าน

โดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

สรุปสาเหตุได้ ดังนี้ 
1) ขาดความรู้ในบทบาท อ านาจ หน้าท่ี ของคณะกรรมการหมู่บ้าน เนื่องจากไม่มีการอบรม

ให้ความรู้จากหน่วยงานภาครัฐ การบริหารจัดการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของคณะกรรมการหมู่บ้าน   

2)  ขาดขวัญก าลังใจ เนื่องจากไม่มีค่าตอบแทนท้ังท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน การไม่ได้
รับความส าคัญ ตลอดจนไม่มีการยกย่องเชิดชูเกียรติจากการปฏิบัติงาน 

3)  การส่ือสารข้อมูลข่าวสารไม่ท่ัวถึง เนื่องจากข้อจ ากัดเรื่องอุปกรณ์ส่ือสาร และรูปแบบ
การประชาสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการ  

4) ความไม่ยืดหยุ่นของเวลาในการปฏิบัติงาน เนื่องจากมักจะก าหนดการปฏิบั ติงาน
เช่นเดียวกับเวลาราชการ ซึ่งไม่สอดคล้องกับบริบทสังคม 

จากการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่ม เสนอว่า สาเหตุของปัญหาล าดับท่ี 1 - 3 เป็น
สาเหตุท่ีสามารถแก้ไขได้ทันที ซึ่งผู้อ านวยการกลุ่มในฐานะปลัดอ าเภอฝ่ายปกครอง อ าเภอคีรีรัฐนิคม 
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2)  เพื่อหาแนวทางเพิ่มการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของกรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่ง
ประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิของอ าเภอคีรีรัฐนิคม 
 

วิธีการศึกษา 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้การศึกษาเชิงคุณภาพโดยวิธีการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action 
Learning) และการใช้แนวคิดทฤษฎีตลอดจนผลการศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของกรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือ
องค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ทฤษฎีแผนผังก้างปลา หมายถึง แผนผังสาเหตุและผลที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัญหา (Problem) กับสาเหตุทั้งหมดที่เป็นไปได้ที่อาจก่อให้เกิดปัญหานั้น  (Possible Cause) 
(ลลัลดา ชมโฉม, 2559) 

แนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ หมายถึง การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงทั้งที่เกิดจาก
การท างานด้วยตนเองหรือการแลกเปล่ียนประสบการณ์กับผู้อื่น มีการน าปัญหาในการท างานมาเป็น
โจทย์ในการเรียนรู้อีกท้ังต้องมีการคิดหาวิธีในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
ท้ังตัวผู้ศึกษาและองค์การ  
 

ผลการศึกษา 
 

จากการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) เพื่อหาแนวทาง
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของกรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทน
กลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

สรุปปัญหาและสาเหตุของการไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของกรรมการหมู่บ้านโดย
ต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้แนวคิด
แผนผังก้างปลา (Cause Effect or Fishbone Diagram) มาเป็นเทคนิคในการระดมสมอง โดยมุ่งเน้น
วิเคราะห์สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยแผนผังก้างปลาแสดงสมมติฐานของ
ความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบระหว่างสาเหตุต่าง ๆ ดังภาพ ต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 1 แผนผังวิเคราะห์สาเหตุของการไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของกรรมการหมู่บ้าน

โดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

สรุปสาเหตุได้ ดังนี้ 
1) ขาดความรู้ในบทบาท อ านาจ หน้าท่ี ของคณะกรรมการหมู่บ้าน เนื่องจากไม่มีการอบรม

ให้ความรู้จากหน่วยงานภาครัฐ การบริหารจัดการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของคณะกรรมการหมู่บ้าน   

2)  ขาดขวัญก าลังใจ เนื่องจากไม่มีค่าตอบแทนท้ังท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน การไม่ได้
รับความส าคัญ ตลอดจนไม่มีการยกย่องเชิดชูเกียรติจากการปฏิบัติงาน 

3)  การส่ือสารข้อมูลข่าวสารไม่ท่ัวถึง เนื่องจากข้อจ ากัดเรื่องอุปกรณ์ส่ือสาร และรูปแบบ
การประชาสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการ  

4) ความไม่ยืดหยุ่นของเวลาในการปฏิบัติงาน เนื่องจากมักจะก าหนดการปฏิบั ติงาน
เช่นเดียวกับเวลาราชการ ซึ่งไม่สอดคล้องกับบริบทสังคม 

จากการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่ม เสนอว่า สาเหตุของปัญหาล าดับท่ี 1 - 3 เป็น
สาเหตุท่ีสามารถแก้ไขได้ทันที ซึ่งผู้อ านวยการกลุ่มในฐานะปลัดอ าเภอฝ่ายปกครอง อ าเภอคีรีรัฐนิคม 
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จะได้แจ้งให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะประธานกรรมการหมู่บ้านน าข้อเสนอแนะของกลุ่มไปแก้ไข
ปรับปรุงได้โดยทันที เนื่องจากเป็นสาเหตุของปัญหาท่ีไม่มีความสลับซับซ้อน 

ท้ังนี้ กลุ่มเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อหาแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของ
กรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้าน
ผู้ทรงคุณวุฒิ อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เลือกหาแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก
สาเหตุท่ีกรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้าน
ผู้ทรงคุณวุฒิ ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาท อ านาจ และหน้าท่ี ซึ่งวิเคราะห์หาสาเหตุด้วยแผนผัง
ก้างปลาได้ ดังนี้ 

 

 
 
ภาพที่ 2 แผนผังสาเหตุท่ีท าให้กรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือ

องค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาท อ านาจ 
และหน้าท่ี 

 
โดยสรุปสาเหตุหลัก ๆ ของการขาดความรู้ ความเข้าใจในบทบาท อ านาจ และหน้าท่ี ได้ 3 

สาเหตุ ดังนี้ 
สาเหตุท่ี 1 ลักษณะของเนื้อหาความรู้บทบาท อ านาจ หน้าท่ี ได้แก่ ความยาก/ง่ายของ

เนื้อหา วิทยากรบรรยายเข้าใจยาก  
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สาเหตุท่ี 2 การบริหารจัดการการให้ความรู้ของหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ การจัดท าเอกสาร
เกี่ยวกับเนื้อหาความรู้ในบทบาท อ านาจ หน้าท่ี การให้ความรู้ไม่ครอบคลุมกรรมการหมู่บ้านทุกกลุ่ม 
สถานที่ที่ใช้ให้ความรู้ ระยะเวลาการให้ความรู้แต่ละครั้ง ความถี่ของการให้ความรู้ จ านวนผู้เขา้รับ
การให้ความรู้แต่ละครั้ง 

สาเหตุท่ี 3 ตัวกรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และ
กรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบทบาท อ านาจ หน้าท่ี และข้อจ ากัด
ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ เช่น ข้อจ ากัดการใช้อินเตอร์เน็ตและเครื่องมือหาข้อมูล  
 
 การก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา  

1) ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขสาเหตุท่ี 1 ลักษณะเนื้อหาความรู้ 
 ปัญหาท่ีเกิดจากสาเหตุท่ี 1 เป็นสาเหตุปัญหาท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอก การแก้ไขปัญหา

เรื่องความยากง่ายของเนื้อหาคงแก้ไขได้ยาก แต่จะแก้ไขได้ด้วยตัวผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีจะสามารถ
สรุปให้ได้ใจความ ถูกต้อง รวบรัด และอธิบายให้เห็นภาพได้มากน้อยแค่ไหน อีกท้ังหากบรรยายโดย
ภาษาถิ่นใต้ก็จะช่วยให้มีความเข้าใจท่ีมากขึ้นได้ ท้ังนี้ ต้องสอบถามความคิดเห็นของกรรมการหมู่บ้าน
โดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ว่าต้องการ
อย่างไรเพื่อ  จะได้ก าหนดให้เหมาะสมตามความต้องการตามหลักการมีส่วนร่วม 

2)  ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข สาเหตุท่ี 2 การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ 

 ปัญหาท่ีเกิดจากสาเหตุท่ี 2 เป็นสาเหตุปัญหาท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอก ในระยะเร่งด่วน
การแก้ไขปัญหาท่ีง่ายท่ีสุดคือการจัดท าเอกสารคู่มือให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาท อ านาจ และหน้าท่ีของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน ส่วนการจัดอบรมให้ความรู้ จ านวนครั้ง จ านวนคนต่อครั้งหรือสถานท่ีนั้นเป็น
เรื่องท่ีผูกพันงบประมาณ แต่สามารถแก้ไขได้ด้วยการจัดกลุ่มย่อยซึ่งสามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้อง
ใช้งบประมาณและน่าจะได้ผลดี เนื่องจากคนน้อย ผู้เข้าอบรมสามารถสอบถามหรือแลกเปล่ียนเรียนรู้
ได้อย่างท่ัวถึง ท้ังนี้ ต้องสอบถามความคิดเห็นกรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทน
กลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิด้วย  

เพื่อแก้ไขสาเหตุปัญหาท่ี 1 และสาเหตุปัญหาท่ี 2 กลุ่มได้เสนอแนวทางแก้ไข ดังนี้ 
 (1)  จัดท าแบบสอบถามให้กรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่ม

หรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบในการให้ความรู้ 
เลือกช่วงเวลา หรือความถ่ีในการรับการอบรมให้ความรู้ เพื่อน าข้อมูลมาเป็นข้อมูลในการวางแผนการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาท อ านาจ และหน้าท่ี ของกรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือ
ผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยมีเกณฑ์ท่ีต้องไปพิจารณาหาแนว
ทางแก้ไขปัญหา ดังนี้  
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จะได้แจ้งให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะประธานกรรมการหมู่บ้านน าข้อเสนอแนะของกลุ่มไปแก้ไข
ปรับปรุงได้โดยทันที เนื่องจากเป็นสาเหตุของปัญหาท่ีไม่มีความสลับซับซ้อน 

ท้ังนี้ กลุ่มเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อหาแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของ
กรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้าน
ผู้ทรงคุณวุฒิ อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เลือกหาแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก
สาเหตุท่ีกรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้าน
ผู้ทรงคุณวุฒิ ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาท อ านาจ และหน้าท่ี ซึ่งวิเคราะห์หาสาเหตุด้วยแผนผัง
ก้างปลาได้ ดังนี้ 

 

 
 
ภาพที่ 2 แผนผังสาเหตุท่ีท าให้กรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือ

องค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาท อ านาจ 
และหน้าท่ี 

 
โดยสรุปสาเหตุหลัก ๆ ของการขาดความรู้ ความเข้าใจในบทบาท อ านาจ และหน้าท่ี ได้ 3 

สาเหตุ ดังนี้ 
สาเหตุท่ี 1 ลักษณะของเนื้อหาความรู้บทบาท อ านาจ หน้าท่ี ได้แก่ ความยาก/ง่ายของ

เนื้อหา วิทยากรบรรยายเข้าใจยาก  
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สาเหตุท่ี 2 การบริหารจัดการการให้ความรู้ของหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ การจัดท าเอกสาร
เกี่ยวกับเนื้อหาความรู้ในบทบาท อ านาจ หน้าท่ี การให้ความรู้ไม่ครอบคลุมกรรมการหมู่บ้านทุกกลุ่ม 
สถานที่ที่ใช้ให้ความรู้ ระยะเวลาการให้ความรู้แต่ละครั้ง ความถี่ของการให้ความรู้ จ านวนผู้เขา้รับ
การให้ความรู้แต่ละครั้ง 

สาเหตุท่ี 3 ตัวกรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และ
กรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบทบาท อ านาจ หน้าท่ี และข้อจ ากัด
ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ เช่น ข้อจ ากัดการใช้อินเตอร์เน็ตและเครื่องมือหาข้อมูล  
 
 การก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา  

1) ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขสาเหตุท่ี 1 ลักษณะเนื้อหาความรู้ 
 ปัญหาท่ีเกิดจากสาเหตุท่ี 1 เป็นสาเหตุปัญหาท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอก การแก้ไขปัญหา

เรื่องความยากง่ายของเนื้อหาคงแก้ไขได้ยาก แต่จะแก้ไขได้ด้วยตัวผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีจะสามารถ
สรุปให้ได้ใจความ ถูกต้อง รวบรัด และอธิบายให้เห็นภาพได้มากน้อยแค่ไหน อีกท้ังหากบรรยายโดย
ภาษาถิ่นใต้ก็จะช่วยให้มีความเข้าใจท่ีมากขึ้นได้ ท้ังนี้ ต้องสอบถามความคิดเห็นของกรรมการหมู่บ้าน
โดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ว่าต้องการ
อย่างไรเพื่อ  จะได้ก าหนดให้เหมาะสมตามความต้องการตามหลักการมีส่วนร่วม 

2)  ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข สาเหตุท่ี 2 การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ 

 ปัญหาท่ีเกิดจากสาเหตุท่ี 2 เป็นสาเหตุปัญหาท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอก ในระยะเร่งด่วน
การแก้ไขปัญหาท่ีง่ายท่ีสุดคือการจัดท าเอกสารคู่มือให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาท อ านาจ และหน้าท่ีของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน ส่วนการจัดอบรมให้ความรู้ จ านวนครั้ง จ านวนคนต่อครั้งหรือสถานท่ีนั้นเป็น
เรื่องท่ีผูกพันงบประมาณ แต่สามารถแก้ไขได้ด้วยการจัดกลุ่มย่อยซึ่งสามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้อง
ใช้งบประมาณและน่าจะได้ผลดี เนื่องจากคนน้อย ผู้เข้าอบรมสามารถสอบถามหรือแลกเปล่ียนเรียนรู้
ได้อย่างท่ัวถึง ท้ังนี้ ต้องสอบถามความคิดเห็นกรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทน
กลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิด้วย  

เพื่อแก้ไขสาเหตุปัญหาท่ี 1 และสาเหตุปัญหาท่ี 2 กลุ่มได้เสนอแนวทางแก้ไข ดังนี้ 
 (1)  จัดท าแบบสอบถามให้กรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่ม

หรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบในการให้ความรู้ 
เลือกช่วงเวลา หรือความถ่ีในการรับการอบรมให้ความรู้ เพื่อน าข้อมูลมาเป็นข้อมูลในการวางแผนการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาท อ านาจ และหน้าท่ี ของกรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือ
ผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยมีเกณฑ์ท่ีต้องไปพิจารณาหาแนว
ทางแก้ไขปัญหา ดังนี้  
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  (1.1)  ความยาก/ง่าย ของเนื้อหาบทบาท อ านาจ หน้าท่ี 

  (1.2)  ระยะเวลาท่ีใช้ในการให้ความรู้ 
  (1.3)  สถานท่ีท่ีใช้ให้ความรู้ 
  (1.4)  เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ 
  (1.5)  ตัววิทยากร ผู้บรรยายให้ความรู้ ส่ือสารไม่เข้าใจ 

  (1.6)  จ านวนผู้ท่ีเข้าร่วมต่อครั้ง 

  (1.7)  ความท่ัวถึงของกรรมการหมู่บ้าน 

  (1.8)  ความถ่ีของการให้ความรู้ 
 (2)  จัดท าแผนปฏิบัติการให้ปลัดอ าเภอประจ าต าบลหรือประธานกรรมการหมู่บ้าน

ประชุมพบปะกรรมการหมู่บ้านทุกสัปดาห์ ในการสร้างความเข้าใจ สอบถาม ปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน และรับทราบรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา 

3)  ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข สาเหตุท่ี 3 จากตัวกรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภท
ผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ปัญหาท่ีเกิดจากสาเหตุท่ี 3 เป็นสาเหตุภายใน ท่ีเกิดจากข้อจ ากัดของตัวกรรมการ
หมู่บ้านเอง โดยทางกลุ่มเสนอให้มีการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 

 (1) ให้กรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และ
กรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

 (2) ให้หมู่บ้านจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตามความต้องการในข้อ 1) มาแจกจ่ายแก่
กรรมการหมู่บ้านทุกกลุ่ม 

 
สรุปผลการศึกษา 

 
ปัญหากรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น ากลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้าน

ผู้ทรงคุณวุฒิ ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาท อ านาจ และหน้าท่ี ซึ่งเป็นปัญหาท่ีส่งผลต่อการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของกรรมการหมู่บ้าน ท าให้การปฏิบัติงานต่าง ๆ ในหมู่บ้านไม่อาจเกิด
ผลส าเร็จได้อย่างท่ีควรจะเป็น ผู้วิจัยจึงได้น าหลักการเรียนรู้จากการปฏิบัติ และหลักการมีส่วนร่วมใน
ใช้ในการแก้ปัญหาครั้งนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้กรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทน
กลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาท และอ านาจ
หน้าท่ีท่ีมากขึ้น ซึ่งปรากฏผลการด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของกรรมการ
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หมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น ากลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแก้ไขปัญหา
ซึ่งมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1) สาเหตุปัญหากรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และ
กรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาท อ านาจ และหน้าท่ี 

 การขาดความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาท อ านาจ และหน้าที่ ส่งผลให้ไม่ค่อยมส่ีวนร่วม
ในการปฏิบัติงานท่ีผ่านมา จากการค้นหาสาเหตุตามทฤษฎีแผนผังก้างปลาพบสาเหตุหลัก 3 สาเหตุ 
ที ่ส่งผลให้กรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น ากลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้าน
ผู้ทรงคุณวุฒิ ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาท อ านาจ และหน้าท่ี ดังนี้ 

 สาเหตุท่ี 1 จากลักษณะของเนื้อหาสาระ ได้แก่ ความยาก/ง่าย และการถ่ายทอดความรู้ 
อยู่ในลักษณะเข้าใจได้ยาก 

 สาเหตุท่ี 2 จากการบริหารจัดการการให้ความรู้ของภาครัฐ ได้แก่ ระยะเวลาการอบรม
ให้ความรู้ ความถ่ีของการให้ความรู้ สถานท่ีท่ีให้ความรู้ จ านวนผู้รับการให้ความรู้ในแต่ละครั้ง การไม่
ครอบคลุมคณะกรรมการหมู่บ้านทุกคน และเอกสารเกี่ยวกับบทบาท อ านาจ และหน้าท่ี 

 สาเหตุท่ี 3 จากตัวกรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร 
และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ การขาดความรู้พื้นฐาน และการเข้าไม่ถึงแหล่งข้อมูล
เกี่ยวกับบทบาท อ านาจ และหน้าท่ี 

2)  แนวทางการด าเนินการการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหากรรมการหมู่บ้าน
โดยต าแหน่งประเภทผู้น ากลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ขาดความรู้ ความเข้าใจ 
ในบทบาท อ านาจ และหน้าท่ี 

 สาเหตุท่ี 1 จากลักษณะของเนื้อหาสาระ 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา โดยให้กรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทน

กลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นในการ “เลือก
รูปแบบวิธีการเรียนรู้ เนื้อหาสาระท่ีเกี่ยวกับบทบาท อ านาจ และหน้าท่ี” โดยการออกแบบ
แบบสอบถามให้กรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และกรรมการ
หมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ตอบแบบสอบถาม โดยผลจากการเก็บข้อมูลความต้องการจากกรรมการหมู่บ้าน
โดยต าแหน่งประเภทผู้น ากลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 40 คน ดังนี้ 

 รูปแบบวิธีการเรียนรู้  ผลการเรียงล าดับความคิดเห็นของกรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่ง
ประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่าเลือกให้มีวิทยากร
บรรยายและแจกจ่ายคู่มือ เป็นล าดับแรก เลือกให้มีวิทยากรบรรยาย เป็นล าดับท่ี 2 และเลือกให้มี
การแจกจ่ายคู่มือ เป็นล าดับสุดท้าย 
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  (1.1)  ความยาก/ง่าย ของเนื้อหาบทบาท อ านาจ หน้าท่ี 

  (1.2)  ระยะเวลาท่ีใช้ในการให้ความรู้ 
  (1.3)  สถานท่ีท่ีใช้ให้ความรู้ 
  (1.4)  เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ 
  (1.5)  ตัววิทยากร ผู้บรรยายให้ความรู้ ส่ือสารไม่เข้าใจ 

  (1.6)  จ านวนผู้ท่ีเข้าร่วมต่อครั้ง 

  (1.7)  ความท่ัวถึงของกรรมการหมู่บ้าน 

  (1.8)  ความถ่ีของการให้ความรู้ 
 (2)  จัดท าแผนปฏิบัติการให้ปลัดอ าเภอประจ าต าบลหรือประธานกรรมการหมู่บ้าน

ประชุมพบปะกรรมการหมู่บ้านทุกสัปดาห์ ในการสร้างความเข้าใจ สอบถาม ปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน และรับทราบรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา 

3)  ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข สาเหตุท่ี 3 จากตัวกรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภท
ผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ปัญหาท่ีเกิดจากสาเหตุท่ี 3 เป็นสาเหตุภายใน ท่ีเกิดจากข้อจ ากัดของตัวกรรมการ
หมู่บ้านเอง โดยทางกลุ่มเสนอให้มีการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 

 (1) ให้กรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และ
กรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

 (2) ให้หมู่บ้านจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตามความต้องการในข้อ 1) มาแจกจ่ายแก่
กรรมการหมู่บ้านทุกกลุ่ม 

 
สรุปผลการศึกษา 

 
ปัญหากรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น ากลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้าน

ผู้ทรงคุณวุฒิ ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาท อ านาจ และหน้าท่ี ซึ่งเป็นปัญหาท่ีส่งผลต่อการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของกรรมการหมู่บ้าน ท าให้การปฏิบัติงานต่าง ๆ ในหมู่บ้านไม่อาจเกิด
ผลส าเร็จได้อย่างท่ีควรจะเป็น ผู้วิจัยจึงได้น าหลักการเรียนรู้จากการปฏิบัติ และหลักการมีส่วนร่วมใน
ใช้ในการแก้ปัญหาครั้งนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้กรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทน
กลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาท และอ านาจ
หน้าท่ีท่ีมากขึ้น ซึ่งปรากฏผลการด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของกรรมการ
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หมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น ากลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแก้ไขปัญหา
ซึ่งมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1) สาเหตุปัญหากรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และ
กรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาท อ านาจ และหน้าท่ี 

 การขาดความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาท อ านาจ และหน้าที่ ส่งผลให้ไม่ค่อยมส่ีวนร่วม
ในการปฏิบัติงานท่ีผ่านมา จากการค้นหาสาเหตุตามทฤษฎีแผนผังก้างปลาพบสาเหตุหลัก 3 สาเหตุ 
ที ่ส่งผลให้กรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น ากลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้าน
ผู้ทรงคุณวุฒิ ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาท อ านาจ และหน้าท่ี ดังนี้ 

 สาเหตุท่ี 1 จากลักษณะของเนื้อหาสาระ ได้แก่ ความยาก/ง่าย และการถ่ายทอดความรู้ 
อยู่ในลักษณะเข้าใจได้ยาก 

 สาเหตุท่ี 2 จากการบริหารจัดการการให้ความรู้ของภาครัฐ ได้แก่ ระยะเวลาการอบรม
ให้ความรู้ ความถ่ีของการให้ความรู้ สถานท่ีท่ีให้ความรู้ จ านวนผู้รับการให้ความรู้ในแต่ละครั้ง การไม่
ครอบคลุมคณะกรรมการหมู่บ้านทุกคน และเอกสารเกี่ยวกับบทบาท อ านาจ และหน้าท่ี 

 สาเหตุท่ี 3 จากตัวกรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร 
และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ การขาดความรู้พื้นฐาน และการเข้าไม่ถึงแหล่งข้อมูล
เกี่ยวกับบทบาท อ านาจ และหน้าท่ี 

2)  แนวทางการด าเนินการการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหากรรมการหมู่บ้าน
โดยต าแหน่งประเภทผู้น ากลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ขาดความรู้ ความเข้าใจ 
ในบทบาท อ านาจ และหน้าท่ี 

 สาเหตุท่ี 1 จากลักษณะของเนื้อหาสาระ 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา โดยให้กรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทน

กลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นในการ “เลือก
รูปแบบวิธีการเรียนรู้ เนื้อหาสาระท่ีเกี่ยวกับบทบาท อ านาจ และหน้าท่ี” โดยการออกแบบ
แบบสอบถามให้กรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และกรรมการ
หมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ตอบแบบสอบถาม โดยผลจากการเก็บข้อมูลความต้องการจากกรรมการหมู่บ้าน
โดยต าแหน่งประเภทผู้น ากลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 40 คน ดังนี้ 

 รูปแบบวิธีการเรียนรู้  ผลการเรียงล าดับความคิดเห็นของกรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่ง
ประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่าเลือกให้มีวิทยากร
บรรยายและแจกจ่ายคู่มือ เป็นล าดับแรก เลือกให้มีวิทยากรบรรยาย เป็นล าดับท่ี 2 และเลือกให้มี
การแจกจ่ายคู่มือ เป็นล าดับสุดท้าย 
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 สาเหตุท่ี 2 จากการบริหารจัดการการให้ความรู้ของภาครัฐ  
 สาเหตุจากการบริหารจัดการการให้ความรู้ของภาครัฐ เป็นปัจจัยภายนอกท่ีไม่สามารถ

จัดการปัญหาได้โดยทันที แต่สามารถใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจจัดท าโครงการเพื่อให้ความรู้
แก่กรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้าน
ผู้ทรงคุณวุฒิ ท้ังนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาท อ านาจ และหน้าท่ี จึง
ออกแบบสอบถามให้กรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น ากลุ่มหรือองค์กร และกรรมการ
หมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิตอบแบบสอบถามพร้อมกับสาเหตุท่ี 1 ท่ีจะต้องด าเนินการพร้อม ๆ กัน ดังนี้ 

 (1)  ระยะเวลาการให้ความรู้ต่อครั้ง ผลการเรียงล าดับความคิดเห็นของกรรมการหมู่บ้าน
โดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า เลือก
ระยะเวลาการให้ความรู้ 1 – 2 ช่ัวโมงต่อครั้ง เป็นล าดับแรก เลือกระยะเวลาการให้ความรู้น้อยกว่า 1 
ช่ัวโมงต่อครั้ง เป็นล าดับท่ี 2 เลือกระยะเวลาการให้ความรู้ 3 – 4 ช่ัวโมงต่อครั้ง เป็นล าดับท่ี 3 และ
เลือกระยะเวลาการให้ความรู้มากกว่า 5 ช่ัวโมงต่อครั้ง เป็นล าดับสุดท้าย 

 (2)  ความถี่ในการให้ความรู้  ผลการเรียงล าดับความคิดเห็นของกรรมการหมู่บ้าน
โดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า เลือก
ความถี่การให้ความรู้ 60 วันต่อครั้ง เป็นล าดับแรก เลือกความถี่การให้ความรู้ 30 วันต่อครั้ง เป็น
ล าดับท่ี 2 เลือกความถ่ีการให้ความรู้ 45 วันต่อครั้ง เป็นล าดับท่ี 3 เลือกความถ่ีการให้ความรู้ 180 วัน
ต่อครั้ง เป็นล าดับท่ี 4 และเลือกความถ่ีการให้ความรู้ 15 วันต่อครั้ง เป็นล าดับสุดท้าย 

 (3)  สถานท่ีท่ีใช้ในการให้ความรู้ ผลการเรียงล าดับความคิดเห็นของกรรมการหมู่บ้าน
โดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า เลือก
ศาลาประจ าหมู่บ้าน เป็นล าดับแรก เลือกศาลาประชาคมอ าเภอคีรีรัฐนิคม เป็นล าดับท่ี 2 เลือกท่ี
ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นล าดับท่ี 3 และเลือกโรงแรมในพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น
ล าดับสุดท้าย 

 (4)  จ านวนคนท่ีเข้ารับการอบรมต่อครั้ง ผลการเรียงล าดับความคิดเห็นของกรรมการ
หมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ 
พบว่า เลือกจ านวนคน 11 - 20 คนต่อครั้ง เป็นล าดับแรก เลือกจ านวนคน 1 - 10 คนต่อครั้ง เป็น
ล าดับท่ี 2 และเลือกจ านวนคน 21 - 30 คนต่อครั้ง เป็นล าดับสุดท้าย 

 สาเหตุท่ี 3 จากตัวกรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร 
และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ 

 (1)  จากสาเหตุการขาดความรู้พื้นฐานในบทบาท อ านาจ และหน้าท่ี ให้ใช้ผลการตอบ
แบบสอบถามที่ใช้ในการแก้ไขประเด็นปัญหาที่ 1 และประเด็นปัญหาที่ 2 มาใช้ในการจัดท าคู่ มือ
การปฏิบัติงาน ท่ีประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ บทบาท อ านาจ และหน้าท่ีของคณะกรรมการหมู่บ้าน 
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ในลักษณะเป็นรูปเล่มคู่มือการปฏิบัติงานท่ีรวมเนื้อหาเกี่ยวกับ บทบาท อ านาจ และหน้าท่ี ในเล่ม
เดียวกัน ท้ังนี้ ไม่สามารถด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานได้ทันที เนื่องจากผูกพันกับงบประมาณ
จัดท า และห้วงระยะเวลาระหว่างการประชุมครั้งท่ี 2 - 3 ค่อนข้างส้ัน 

 (2)  จากสาเหตุการไม่เข้าถึงแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทอ านาจหน้าท่ี ให้มีการจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงาน ท่ีประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ บทบาท อ านาจ และหน้าท่ีของคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ในลักษณะเป็นรูปเล่มคู่มือการปฏิบัติงานท่ีรวมเนื้อหาเกี่ยวกับ บทบาท อ านาจ และหน้าท่ี 
ในเล่มเดียวกัน และให้มีประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน ประกอบด้วย กรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่ง
ประเภทเจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็นประจ าทุก 15 วัน ห้วงเวลาระหว่าง 16.00 น. เป็นต้นไป เพื่อแลกเปลี่ยนปัญหา แลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ และบอกเล่าประสบการณ์เพื่อให้เกิดความรู้ในการปฏิบัติงาน  และจัดให้มีการแจกจ่าย
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อผู้เกี่ยวข้องกับการขับเคล่ือนงานคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อให้ค าแนะน า และ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน  

ผลการศึกษากิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดความรู้ ความเข้าใจ 
ในบทบาท อ านาจ และหน้าท่ี ในกระบวนการการปฏิบัติงานของกรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่ง
ประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ของอ าเภอคีรีรัฐนิคม 
พบว่า กรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้าน
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความร่วมมือในทุก ๆ กิจกรรมท่ีได้ด าเนินการขึ้น 

ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไข/ป้องกันปัญหาที่ได้จากการศึกษา 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษากิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติในเรื่องแนวทางส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมในการปฏิบัติของกรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และ
กรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ มีดังนี้ 

1)  จัดกิจกรรมประชุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้แลกเปล่ียนเรียนรู้และรับทราบการปฏิบัติงาน
ทุก ๆ 15 วัน  

2)  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยการให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อ านาจ 
และหน้าท่ี จะต้องด าเนินการบนพื้นฐานความต้องการของกรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น า
หรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ 

3)  ควรมีกิจกรรมที่ให้คณะกรรมการหมู่บ้านได้มาพบปะกันในภาพรวมต าบลหรืออ าเภอ
จะท าให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ 
 
 
 



719718 
 

 

 สาเหตุท่ี 2 จากการบริหารจัดการการให้ความรู้ของภาครัฐ  
 สาเหตุจากการบริหารจัดการการให้ความรู้ของภาครัฐ เป็นปัจจัยภายนอกท่ีไม่สามารถ

จัดการปัญหาได้โดยทันที แต่สามารถใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจจัดท าโครงการเพื่อให้ความรู้
แก่กรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้าน
ผู้ทรงคุณวุฒิ ท้ังนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาท อ านาจ และหน้าท่ี จึง
ออกแบบสอบถามให้กรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น ากลุ่มหรือองค์กร และกรรมการ
หมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิตอบแบบสอบถามพร้อมกับสาเหตุท่ี 1 ท่ีจะต้องด าเนินการพร้อม ๆ กัน ดังนี้ 

 (1)  ระยะเวลาการให้ความรู้ต่อครั้ง ผลการเรียงล าดับความคิดเห็นของกรรมการหมู่บ้าน
โดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า เลือก
ระยะเวลาการให้ความรู้ 1 – 2 ช่ัวโมงต่อครั้ง เป็นล าดับแรก เลือกระยะเวลาการให้ความรู้น้อยกว่า 1 
ช่ัวโมงต่อครั้ง เป็นล าดับท่ี 2 เลือกระยะเวลาการให้ความรู้ 3 – 4 ช่ัวโมงต่อครั้ง เป็นล าดับท่ี 3 และ
เลือกระยะเวลาการให้ความรู้มากกว่า 5 ช่ัวโมงต่อครั้ง เป็นล าดับสุดท้าย 

 (2)  ความถี่ในการให้ความรู้  ผลการเรียงล าดับความคิดเห็นของกรรมการหมู่บ้าน
โดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า เลือก
ความถี่การให้ความรู้ 60 วันต่อครั้ง เป็นล าดับแรก เลือกความถี่การให้ความรู้ 30 วันต่อครั้ง เป็น
ล าดับท่ี 2 เลือกความถ่ีการให้ความรู้ 45 วันต่อครั้ง เป็นล าดับท่ี 3 เลือกความถ่ีการให้ความรู้ 180 วัน
ต่อครั้ง เป็นล าดับท่ี 4 และเลือกความถ่ีการให้ความรู้ 15 วันต่อครั้ง เป็นล าดับสุดท้าย 

 (3)  สถานท่ีท่ีใช้ในการให้ความรู้ ผลการเรียงล าดับความคิดเห็นของกรรมการหมู่บ้าน
โดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า เลือก
ศาลาประจ าหมู่บ้าน เป็นล าดับแรก เลือกศาลาประชาคมอ าเภอคีรีรัฐนิคม เป็นล าดับท่ี 2 เลือกท่ี
ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นล าดับท่ี 3 และเลือกโรงแรมในพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น
ล าดับสุดท้าย 

 (4)  จ านวนคนท่ีเข้ารับการอบรมต่อครั้ง ผลการเรียงล าดับความคิดเห็นของกรรมการ
หมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ 
พบว่า เลือกจ านวนคน 11 - 20 คนต่อครั้ง เป็นล าดับแรก เลือกจ านวนคน 1 - 10 คนต่อครั้ง เป็น
ล าดับท่ี 2 และเลือกจ านวนคน 21 - 30 คนต่อครั้ง เป็นล าดับสุดท้าย 

 สาเหตุท่ี 3 จากตัวกรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร 
และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ 

 (1)  จากสาเหตุการขาดความรู้พื้นฐานในบทบาท อ านาจ และหน้าท่ี ให้ใช้ผลการตอบ
แบบสอบถามที่ใช้ในการแก้ไขประเด็นปัญหาที่ 1 และประเด็นปัญหาที่ 2 มาใช้ในการจัดท าคู่ มือ
การปฏิบัติงาน ท่ีประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ บทบาท อ านาจ และหน้าท่ีของคณะกรรมการหมู่บ้าน 
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ในลักษณะเป็นรูปเล่มคู่มือการปฏิบัติงานท่ีรวมเนื้อหาเกี่ยวกับ บทบาท อ านาจ และหน้าท่ี ในเล่ม
เดียวกัน ท้ังนี้ ไม่สามารถด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานได้ทันที เนื่องจากผูกพันกับงบประมาณ
จัดท า และห้วงระยะเวลาระหว่างการประชุมครั้งท่ี 2 - 3 ค่อนข้างส้ัน 

 (2)  จากสาเหตุการไม่เข้าถึงแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทอ านาจหน้าท่ี ให้มีการจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงาน ท่ีประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ บทบาท อ านาจ และหน้าท่ีของคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ในลักษณะเป็นรูปเล่มคู่มือการปฏิบัติงานท่ีรวมเนื้อหาเกี่ยวกับ บทบาท อ านาจ และหน้าท่ี 
ในเล่มเดียวกัน และให้มีประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน ประกอบด้วย กรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่ง
ประเภทเจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็นประจ าทุก 15 วัน ห้วงเวลาระหว่าง 16.00 น. เป็นต้นไป เพื่อแลกเปลี่ยนปัญหา แลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ และบอกเล่าประสบการณ์เพื่อให้เกิดความรู้ในการปฏิบัติงาน  และจัดให้มีการแจกจ่าย
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อผู้เกี่ยวข้องกับการขับเคล่ือนงานคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อให้ค าแนะน า และ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน  

ผลการศึกษากิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดความรู้ ความเข้าใจ 
ในบทบาท อ านาจ และหน้าท่ี ในกระบวนการการปฏิบัติงานของกรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่ง
ประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ของอ าเภอคีรีรัฐนิคม 
พบว่า กรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้าน
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความร่วมมือในทุก ๆ กิจกรรมท่ีได้ด าเนินการขึ้น 

ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไข/ป้องกันปัญหาที่ได้จากการศึกษา 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษากิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติในเรื่องแนวทางส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมในการปฏิบัติของกรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และ
กรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ มีดังนี้ 

1)  จัดกิจกรรมประชุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้แลกเปล่ียนเรียนรู้และรับทราบการปฏิบัติงาน
ทุก ๆ 15 วัน  

2)  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยการให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อ านาจ 
และหน้าท่ี จะต้องด าเนินการบนพื้นฐานความต้องการของกรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น า
หรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ 

3)  ควรมีกิจกรรมที่ให้คณะกรรมการหมู่บ้านได้มาพบปะกันในภาพรวมต าบลหรืออ าเภอ
จะท าให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ 
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ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
 

1)  สามารถน าแนวทางท่ีได้จากการประยุกต์การเรียนรู้สู่การปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาโดยใช้
แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของกรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือ
ผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี    
เป็นแนวทางให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นท่ีอื่น ๆ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีต้องอาศัยการมีส่วนร่วม 

2)  สามารถน าแนวทางท่ีได้จากการประยุกต์การเรียนรู้สู่การปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาโดยใช้
แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของกรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือ
ผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
เป็นข้อมูลในการน าไปก าหนดนโยบายแก่ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องได้ 
 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 

1)  ควรน าแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ไปทดลองใช้ในระยะเวลา         
ท่ีสามารถด าเนินการได้ครบทุกแนวทาง เพื่อให้แน่ใจว่าใช้ได้ผลจริง 

2)  ควรมีการประชุมสมาชิกกลุ่มอย่างสม่ าเสมอ 3 เดือน/ครั้ง เพื่อติดตามความคืบหน้า 
ปัญหา อุปสรรค และปรับแนวทางเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาในช่วงขณะนั้น ๆ  
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าอิสระในรูปแบบของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ Action Learning (AL) เพื่อหา
แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือ
องค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส าเร็จได้ด้วยดี 
เพราะได้รับการร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมเป็นอย่างดี และขอบคุณสมาชิกกลุ่ม AL ทุกท่าน ท่ีเป็น
ก าลังส าคัญในขับเคล่ือนการด าเนินกิจกรรมครั้งนี้ ท้ังให้ค าปรึกษา มีข้อน าเสนอ แสดงความคิดเห็น
ในการแก้ไขปัญหา และสนับสนุนให้เกิดการร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ท าให้การศึกษาครั้งนี้ สามารถ
ส าเร็จได้ด้วยดี 

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาตราจารย์ ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย อาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาค้นคว้า
อิสระของผู้เขียนท่ีได้กรุณาให้ค าแนะน าแนวทางการแก้ปัญหา สละเวลาให้ค าปรึกษา และผลักดันให้
ได้ประยุกต์ใช้ Action Learning ในการค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการศึกษาท่ีก่อเกิดคุณประโยชน์
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มากกว่าการรับรู้ปัญหาแล้วนิ่งเฉย อันจะไม่เกิดประโยชน์อันใดแก่สังคมโดยรวม แต่จะเป็นการเรียนรู้
เพื่อแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริง ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ในวิชาต่าง ๆ และที่ส าคัญขอขอบคุณ  
คุณจินตนา นิลสดใส เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานีท่ีได้ให้ความช่วยเหลือให้ค าแนะน า
ในเรื่องต่าง ๆ  

ขอกราบขอบคุณ คุณพ่อสุวิทย์ และผู้ใหญ่นิรมล นนทฤทธิ์ คุณพ่อคุณแม่ผู้ส่งเสริมสนับสนุน 
ทุนทรัพย์เพื่อการศึกษา อุปการะเล้ียงดูอุ้มชูเสมอมา ขอขอบคุณ คุณทิพรัตน์ นนทฤทธิ์ คู่ชีวิตท่ีให้
ก าลังใจและเคียงข้างเสมอมา และขอขอบคุณคณะกรรมการหมู่บ้านอ าเภอคีรีรัฐนิคมทุกท่านท่ีได้ให้
ข้อมูลเพื่อการศึกษา และสุดท้ายขอขอบคุณผู้ใหญ่อภิเชษฐ ชุมสังข์ และปลัดพาสน์ บุญญานุพงศ์ ใน
การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมมาโดยตลอด ท าให้การค้นคว้าครั้งนี้ส าเร็จได้ด้วยดี และขอมอบ
ความส าเร็จจากการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ให้แก่กลุ่มงานปกครอง ท่ีท าการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
และอ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านต่อไป 
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ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
 

1)  สามารถน าแนวทางท่ีได้จากการประยุกต์การเรียนรู้สู่การปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาโดยใช้
แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของกรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือ
ผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี    
เป็นแนวทางให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นท่ีอื่น ๆ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีต้องอาศัยการมีส่วนร่วม 

2)  สามารถน าแนวทางท่ีได้จากการประยุกต์การเรียนรู้สู่การปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาโดยใช้
แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของกรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือ
ผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
เป็นข้อมูลในการน าไปก าหนดนโยบายแก่ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องได้ 
 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 

1)  ควรน าแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ไปทดลองใช้ในระยะเวลา         
ท่ีสามารถด าเนินการได้ครบทุกแนวทาง เพื่อให้แน่ใจว่าใช้ได้ผลจริง 

2)  ควรมีการประชุมสมาชิกกลุ่มอย่างสม่ าเสมอ 3 เดือน/ครั้ง เพื่อติดตามความคืบหน้า 
ปัญหา อุปสรรค และปรับแนวทางเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาในช่วงขณะนั้น ๆ  
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าอิสระในรูปแบบของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ Action Learning (AL) เพื่อหา
แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งประเภทผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือ
องค์กร และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส าเร็จได้ด้วยดี 
เพราะได้รับการร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมเป็นอย่างดี และขอบคุณสมาชิกกลุ่ม AL ทุกท่าน ท่ีเป็น
ก าลังส าคัญในขับเคล่ือนการด าเนินกิจกรรมครั้งนี้ ท้ังให้ค าปรึกษา มีข้อน าเสนอ แสดงความคิดเห็น
ในการแก้ไขปัญหา และสนับสนุนให้เกิดการร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ท าให้การศึกษาครั้งนี้ สามารถ
ส าเร็จได้ด้วยดี 

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาตราจารย์ ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย อาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาค้นคว้า
อิสระของผู้เขียนท่ีได้กรุณาให้ค าแนะน าแนวทางการแก้ปัญหา สละเวลาให้ค าปรึกษา และผลักดันให้
ได้ประยุกต์ใช้ Action Learning ในการค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการศึกษาท่ีก่อเกิดคุณประโยชน์
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มากกว่าการรับรู้ปัญหาแล้วนิ่งเฉย อันจะไม่เกิดประโยชน์อันใดแก่สังคมโดยรวม แต่จะเป็นการเรียนรู้
เพื่อแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริง ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ในวิชาต่าง ๆ และที่ส าคัญขอขอบคุณ  
คุณจินตนา นิลสดใส เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานีท่ีได้ให้ความช่วยเหลือให้ค าแนะน า
ในเรื่องต่าง ๆ  

ขอกราบขอบคุณ คุณพ่อสุวิทย์ และผู้ใหญ่นิรมล นนทฤทธิ์ คุณพ่อคุณแม่ผู้ส่งเสริมสนับสนุน 
ทุนทรัพย์เพื่อการศึกษา อุปการะเล้ียงดูอุ้มชูเสมอมา ขอขอบคุณ คุณทิพรัตน์ นนทฤทธิ์ คู่ชีวิตท่ีให้
ก าลังใจและเคียงข้างเสมอมา และขอขอบคุณคณะกรรมการหมู่บ้านอ าเภอคีรีรัฐนิคมทุกท่านท่ีได้ให้
ข้อมูลเพื่อการศึกษา และสุดท้ายขอขอบคุณผู้ใหญ่อภิเชษฐ ชุมสังข์ และปลัดพาสน์ บุญญานุพงศ์ ใน
การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมมาโดยตลอด ท าให้การค้นคว้าครั้งนี้ส าเร็จได้ด้วยดี และขอมอบ
ความส าเร็จจากการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ให้แก่กลุ่มงานปกครอง ท่ีท าการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
และอ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านต่อไป 
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